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PERSBERICHT – 15 mei 2020 

Jong CD&V Pittem-Egem vraagt gemeentebestuur opnieuw 

studieruimtes te voorzien 

Nu de Nationale Veiligheidsraad heeft toegestaan dat  de zogenaamde ‘silent places’ opnieuw worden 
georganiseerd, mits respect voor de regels van social distancing, vraagt jong CD&V Pittem-Egem dat het 
gemeentebestuur opnieuw de gemeentelijke lokalen open stelt voor de studenten uit Pittem en Egem.  Sinds 
enkele jaren kunnen de studenten terecht in het oude gedeelte van het gemeentehuis. 

Nood aan rustige studieplekken 

Sedert enkele jaren zoeken steeds meer studenten om te studeren hun toevlucht tot  openbare ruimtes, waar het 
stil is en ze niet worden afgeleid. Het gaat dan over lokalen van universiteiten en hogescholen, 
universiteitsbibliotheken, enz. Omwille van de coronamaatregelen was het de voorbije weken niet toegelaten 
dergelijke ruimtes te openen. Daardoor dreigden veel studenten in de kou te blijven staan. Zeker nu de meeste 
studenten niet meer op hun kot verblijven, stelt dat velen van hen voor nieuwe uitdagingen. 

Arne Min Jou (bestuurslid) vertelt: “We zien dat het coronavirus voor een hectische thuissituatie kan zorgen met 
een luide broer of zus. Andere studenten hebben nood aan sociale controle tijdens de blokperiode. Opnieuw vragen 
heel wat jongeren uit Pittem en Egem naar zo’n studieplek. Zelf kon ik, zelfs zonder corona, vroeger ook nooit thuis 
studeren.”. Een enquête van parlementslid Brecht Warnez bij 5.200 studenten bevestigt dit: meer dan de helft van 
de studenten geeft aan nood te hebben aan zo’n sociale studieplaats. 

Veiligheidsraad geeft groen licht 

Afgelopen dinsdag stemde de Nationale Veiligheidsraad dan toch toe op vraag van Vlaams parlementslid Brecht 
Warnez uit Wingene. ‘Silent places’ voor studenten zonder passende studiefaciliteiten thuis of in de 
onderwijsinstelling kunnen vanaf nu terug georganiseerd worden. Natuurlijk gelden er enkele voorwaarden: 
werken op afspraak en een organisatie met respect voor de social distance en hygiënemaatregelen. 

Sociale studieplaatsen bevorderen het studeren 

Openbare studieplekken zijn niet bedoeld als leuke ontmoetingsplek maar wel als een broodnodige 
studieomgeving. Dit samen studeren motiveert en biedt jongeren een bepaalde structuur en discipline. De veilige 
omgeving zorgt ook voor minder afleiding. De studieplekken zorgen voor betere studieresultaten. 

“Nu het organiseren van openbare studieruimtes terug mogelijk is, roepen we daarom vanuit Jong CD&V Pittem-
Egem het gemeentebestuur op om ook hier opnieuw lokalen ter beschikking te stellen voor blokkende studenten, 
net zoals mogelijk was in de voorbije blokperiodes.” stelt Stijn Vandenhende (fractieleider CD&V Pittem-Egem). 

Gemeentebestuur reageert positief 

Schepen van jeugd Annick Debonné reageerde positief. Ze liet weten dat het idee positief onthaald werd in het 
schepencollege. Ze zullen dit voorstel grondig onderzoeken en kijken naar de praktische organisatie en 

voorwaarden waaronder ze dit opnieuw kunnen organiseren.  
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Meer informatie? 

Bestuurslid Arne Min Jou - 0499 63 10 69 - Arne_mj@hotmail.com 

Fractieleider Stijn Vandenhende - vandenhende_stijn@hotmail.com 

Schepen van Jeugd Annick Debonné – 0498 22 63 60 – annick.debonne@pittem.be 

 

 

 

Namens CD&V Pittem-Egem,  

de voorzitters  

 

Els Goeminne                                        Nathalie Delaere 
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