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Verslag 
 

a. Verwelkoming en voorstelling 
 
 

b. Goedkeuring agenda 
 
We houden het puntje ivm de bevraging in de studentenbuurt tot laatste en we 
wachten met de voostelling van Veerle De Vries tot zij aanwezig is. 
 

c. Voostelling Gert Nielandt 
 
Gert volgt Veerle Despimelaere op die een sabbatjaar neemt. Hij hoopt vooral dat 
we de vlotte samenwerking tussen Gate15 en het ASO kunnen behouden. 
 

d. Kotbeleid 
 
 
- In Antwerpen studeren 45.000 personen waarvan er 7.500 op kot zitten die 
redelijk verspreid zitten in de stad, geconcentreerd rond de verschillende 
campussen in de stad. Er was nood aan alles in kaart te brengen van hoeveel er 
juist zijn en waar ze juist zitten. 
 
- In 2009 werd er op vraag van het ASO een extra inspanning gevraagd ivm het 
kotbelei. Er zijn voldoende koten in Antwerpen dus moest er hard ingezet 
worden op de kwaliteit omhoog te krijgen en niet de kwantiteit er werd ook zeer 
hard ingezet op de veiligheid. 
 
- Er werd een intergraal beleid gevormd met alle diensten (brandweer, politie, 
samen leven, gate15, ...) en werden er 3 blokken gevormd: kwaliteit, kwantiteit 
(spreiding) en informatie. 
 
- Er worden kwaliteitslabels uitgedeeld die te vinden zijn op kotweb (indien de 
koten via kotweb staan geregistreerd), de rode labels zijn ook te vinden op 
antwerpen.be. De mensen met een rood label hebben intussen tijd genoeg gehad 
om alles in orde te brengen en dus zal de stad maatregelen gaan bespreken in 
oktober die ook op het ASO zullen worden voorgesteld. 
 
- De spreiding moet goed onderhouden worden. Buurten moeten niet zoals de 
studentenbuurt geconcentreerd worden met koten voor de leefbaarheid te 
kunnen behouden. Dit komt in september/oktober voor in het college en dan 
naar het ASO. 
 



- Vanaf ’15-’16 zal er extra ingezet worden op het informeren van studenten, 
wordt er deelgenomen aan een overkoepelend overleg op Vlaams niveau en komt 
er meer informatie aan kotbazen en investeerders. 
 

e. Veerle De Vries 
 
 
- In september zal er door de politie een twitteraccount worden aangemaakt voor 
de studentenagent. Joris Brijs, agent van het wijkteam in de studentenbuurt, zal 
‘de studentenagent’ zijn. Het is eigenlijk vooral de bedoeling voor informatie, 
weetjes, tips, ... te verspreiden alsook om meer transpirantie te geven ivm met het 
wijkteam in de studentenbuurt. 
 
- Het zal zeker ook onderzocht worden of een facebookpagina mogelijk is (bereik, 
onderhoud, ...)  
 
- Suggesties inhoud: Richtlijnen dopen naar doopmeesters meegeven. 
 
- Er komt een persmoment in Gate15 om dit voor te stellen. 
 

f. Intentieverklaring en doopcharter 
 
 
- Bijna volledig af, het is voornamelijk nog wachten op toestemming voor 2 
doopplaatsen 
 
 

g. Onthaaldagen internationale studenten 
 
- Er komt hiervoor een leuker evenwicht. Er zal eerst een onthaal zijn op de 
campus waarna ze naar Gate15 gaan. 
 
- Er worden nog vrijwilligers (krijgen vergoeding) gezocht voor rondleidingen te 
geven in de buurt, presentaties te geven op Gate15 en te figureren in een filmpje 
 
- Om te figureren heeft men nodig: naam, gsm nummer en beschikbare data. 
 

h. Bevraging studentenbuurt  
 
- Uit de bevraagde documenten blijkt duidelijk dat het geen onderzoek was in het 
ijle. 
 
- Er wordt een foute aanpak gezocht naar het probleem dat het imago als 
studentenstad niet ten goede zou komen. 
 
- De vraag lijkt ook vanuit de bewoners van de studentenbuurt te komen. 
 
- Er wordt een lijst met vragen aan de burgemeester opgesteld: 



 Waarom werd dit onderzoek gestart? Uit vraag van de buurt of uit eigen 
initiatief? 

 Waarom is er een totaal gebrek aan transpirantie/communicatie 
 Wat is de aanleiding? 
 Wat is de eigenlijke doelstelling? 
 Wat zijn de bedoelde maatregelen? 
 Zijn meer studentencafés een optie? 

 
i. varia 

 
KVHV (zie vorig verslag): Er werd een open brief opgesteld maar was via enkele 
studentenverenigingen en niet via het ASO. Er werd totaal geen media-aandacht 
geschonken aan het KVHV tijdens de mars en was dus een brief van het ASO niet 
nodig, we hebben hierin een goede beslissing genomen. 

 


