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9. Bouwprogramma – Gebouwen – Lokalen 
 
Advies van de Bouwcommissie FTW i.v.m. het inrichten van lokaal 1.22C 
in het gebouw ‘Metallurgie’ als chemisch laboratorium. 
Daar deze chemische labo’s steeds een zuur milieu hebben en het 
ontwerp voor de uitbreiding loods metallurgie volledig in metaal was 
voorzien, zou dit, na verloop van tijd (corrosie ed.) problemen kunnen 
geven. Het architectenbureau heeft geïnformeerd hoe dit kon opgelost 
worden en dat kan door thermische galvanisatie. De fabrikant kon hierop 
geen garantieperiode geven. 
Als gevolg hiervan zou de vakgroep deze chemische labo’s inrichten in 
het bestaande gedeelte van het gebouw Metallurgie, waarbij andere 
functies zouden overgebracht worden naar de nieuwe loods. De inrichting 
van chemische laboratoria in het bestaande gebouw, werd toen niet 
aangevraagd door de vakgroep. 
 
Advies van de Bouwcommissie FTW i.v.m. de ingebruikname van de 
cleanrooms op de campus Ardoyen door de vakgroepen TW05 en TW06 
De Raad gaat unaniem akkoord om de nog vrije oppervlakte van de 
cleanrooms aan Gemidis te verhuren voor een maximum termijn van drie 
jaar en onder de uitsluitende voorwaarde dat geen andere 
onderzoeksgroepen van de FTW de oppervlakte wensen te gebruiken. 
 
Masterplan FTW 

- de evolutie in de uitbreiding van de hall voor de vakgroep 
Metallurgie en materiaalkunde (TW10) en het onderbrengen van 
het lasatelier van de vakgroep Mechanische constructie en 
productie (TW04): er is immers interesse van Arcelor om een 
gebouw op eigen kosten op te trekken, aansluitend op het 
bestaande gebouw ‘Metallurgie’; 

- de vakgroepen Informatietechnologie (TW05) en Elektronica en 
informatiesystemen (TW06) hebben 4000 m2 bijkomende 
oppervlakte nodig: deze zou kunnen gevonden worden in het 
complex ‘Zuiderpoort’ of in het gebouw ‘Esko-Graphics’ (in de 
Tramstraat aan de andere kant van de campus Ardoyen). 

 
  
Voorbereiding Faculteitsraad 19 mei 2004 
 
Uitslag verkiezingen 2004 vertegenwoordiger ZAP in de RvB 
Kiesomschrijving 5 (Faculteit Toegepste Wetenschappen): J. Van 
Campenhout behaalde de meeste stemmen en is derhalve verkozen tot 
ZAP-vertegenwoordiger van de FTW in de Raad van Bestuur. 
 
Uitslag verkiezingen 2004 vertegenwoordiger ATP in de RvB 
Jan Soons (TW18) is verkozen en zal Herman Luwaert opvolgen. 
 
Voorstel van de vakgroepraad van TW01 (vakgroep architectuur en 
stedenbouw) tot aanstelling van een deeltijds (20%) bezoldigd 
gastprofessor in het vakgebied stadsontwerp. Aanstelling van de 
beoordelingscommissie 
 
A.T.P.: Mieken Osselaer. 
 
Administratief en Technisch Personeel 
 
Bij besluit getroffen door het Bestuurscollege werd Peter Lampaert m.i.v. 
1 mei 2004 in vast verband benoemd als personeelslid in graad 3 als 
voltijds medewerker (mechanicus) in functieklasse C bij de vakgroep 
Bouwkundige constructies (TW14).  
 
Paul Vermeulen (TW14) gaat op pensioen op 1 oktober 2004. 
 
Verslag AP/ATP-Beleidscommissie 
 
Verlenging mandaat Veerle Joliet (TW52) 
De commissie beleid brengt een positief advies uit, mede gelet op het feit 
dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op de “kas niet-gebruikte P-
punten”. Voor de duur van de deeltijdse (50%) tewerkstelling van Veerle 
Joliet via de “kas niet-gebruikte P-punten” wordt initieel twee jaar 
vooropgesteld.  
 
 



Mandaat Stijn Vermeulen (TW54) 
DICT stelt voor om Stijn Vermeulen voor 80% tewerk te stellen binnen 
DICT, waar hij zou ingeschakeld worden in het Citrix-project. Hij beschikt 
immers over de nodige kennis en ervaring om dit met succes te kunnen 
doen. Anderzijds zou hij voor 20% beschikbaar blijven binnen de FTW, 
waardoor zijn expertise niet geheel verloren zou gaan voor de FTW. 
 
DICT stelt voor om de “mutatie” van Stijn Vermeulen naar DICT financieel 
te compenseren door een bedrag ter beschikking te stellen van de FTW 
dat overeenkomt met het salaris van een voltijds ATP-lid in de 
functieklasse B. 
 
Verslag PR-commissie 
Binnenkort loopt het mandaat van de huidige PR-verantwoordelijke ten 
einde. 
De commissie stelt voor dat de faculteit ook in de toekomst over een PR-
verantwoordelijke zou beschikken, onder de  vorm van een ATP-mandaat 
in de functieklasse A (graad 7), te financieren via de “kas niet-gebruikte 
P-punten”  en dit voor de periode  01/08/04 – 31/07/06. De decaan zal dit 
voorstel voor advies voorleggen aan de facultaire AP-ATP-commissie. 
Er wordt een vacature uitgeschreven voor de aanwerving van een nieuwe 
PR-verantwoordelijke. De commissie heeft daartoe een vacaturebericht 
opgesteld. 
Informatie 
Prof. Rik Van de Walle, voorzitter PR-commissie UGent-FTW 
Tel. 09/264.33.68, e-mail: rik.vandewalle@ugent.be 
 
Mevr. Hendrika Van Nieuwenhove 
facultair beleidsmedewerker UGent-FTW 
Tel. 09/264.79.50, e-mail: hendrika.vannieuwenhove@ugent.be 
 
Verslag Peter De Keyzer 
Interne mutatie en externe vacature: periode zo kort mogelijk houden.  
Er wordt voorgesteld binnen een termijn van 6 weken voor graad B en 
een termijn van 10 weken voor graad A, om alles te regelen. 
 
Verlofregeling: aangepast vaderschapsverlof 
Gecontigenteerd verlof was uitgebreid naar 2 jaar en nu met mogelijkheid 
tot 5 jaar bij afgelijnd project → moet nog goedgekeurd worden. 
 
Beheerders worden ook geëvalueerd. 
Vacature academisch beheerder, B. Hoogewijs, komt vrij. 
 

 

ATP – NIEUWS 
 
 
 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van dinsdag 22 juni 2004 in de 
vergaderzaal van vakgroep ELIS, Technicum gelijkvloers, 
Sint-Pietersnieuwstraat 41 te 9000 Gent, om 12h30. 
 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 19/05/2004 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 23/06/2004 
4. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscollege door Peter De Keyzer 
5. Varia 


