
Eindejaarsverlichting Puur Gent 2016: meer en
beter

In 2015 nam PUUR GENT de organisatie van de eindejaarsverlichting over van de
dekenijen. Er werd geopteerd voor een duurzame verlichting met respect voor de
bestaande monument- en sfeerverlichting. De eindejaarsverlichting in Gent wordt
nu verder uitgebreid in de deelgemeenten en geoptimaliseerd in het stadscentrum.

De aanpassingen komen er na evaluatie vanuit PUUR GENT, in overleg met de
dekenijen en handelsverenigingen. PUUR GENT voorzag vorig jaar 234.000, euro dit
budget wordt nu opgetrokken met 128.000 euro.

Extra verlichting in de deelgemeenten en optimalisatie van
bestaande verlichting



Door extra budget vrij te maken kan PUUR GENT de deelgemeenten extra
sfeerverlichting bezorgen en wordt de eindejaarsverlichting in het stadscentrum
geoptimaliseerd. Zo zal de diameter van de verlichtingsballen groter zijn en komen er in
de bomen slingers voor een mooier en voller effect. Nieuw zijn de 3D-bomen en de
paalornamenten. Concreet zullen er 75 bijkomende overspanningen, 20 kerstbomen en
drie 3D-bomen worden voorzien en op negen plaatsen komen er lichtslingers. Al deze
aanpassingen zullen tijdens de donkere wintermaanden nog meer sfeer en gezelligheid
brengen in Gent.

De nieuwe eindejaarsverlichting wordt aangestoken door schepen Christophe Peeters
(voorzitter vzw BIG) op vrijdag 2 december om 17.30 uur in de kiosk van Oostakkerdorp.

Een volledig overzicht van de aanpassingen

Aanpassingen aan de ornamenten in het centrum:
Brabantdam – 4 extra overspanningen

Burgstraat – 3 nieuwe ornamenten

Dampoortstraat – 2 extra overspanningen

Hovenierstraat – 3 nieuwe ornamenten

Koestraat – 1 extra ornament

Lammerstraat – 1 extra ornament

Meulestede – 4 nieuwe ornamenten

Onderbergen – 2 extra ornamenten

Vlaanderenstraat – 1 extra ornamenten

Vlasmarkt – ballenzee

Vogelmarkt – 1 extra ornament

Wondelgemstraat – 2 extra ornamenten

Aanpassingen aan de ornamenten in de deelgemeenten:
Antwerpsesteenweg (Sint-Amandsberg)– 4 extra overspanningen

Brugsesteenweg (Mariakerke)– 3 nieuwe overspanningen

Dorpstraat (Zwijnaarde)– 2 nieuwe ornamenten

Brusselsesteenweg (Ledeberg)– 20 paalornamenten

Vanlokerenstraat (Ledeberg)– 2 nieuwe ornamenten

Eggermontstraat (Ledeberg) – 3 nieuwe ornamenten

Ledebergstraat (Ledeberg) - 2 nieuwe ornamenten



Gentstraat (Oostakker)– 1 extra ornament

Lourdesstraat (Oostakker)– 1 extra ornament

St-Dionyssiusstraat (Sint-Denijs-Westrem)– 2 extra ornamenten

Vierweegse (Wondelgem)– 2 extra ornamenten

Verlichting in bomen in het centrum:
Kalandeberg

Plein Minard

Vrijdagmarkt

Van Beverenplein

Jooremaaie (hoek Dampoortstraat)

Hoogpoort: twee 3D-bomen

Oude Beestenmarkt: een 3D-boom

Verlichting in bomen in de deelgemeenten:
Baarledorp

Dorpsplein Zwijnaarde

Kerkplein Gentbrugge

Ledebergplein

M.Claeysplein Mariakerke

Dorpsplein Oostakker

Gemeenteplein St-Denijs -Westrem



Informatie
Bart Inghelbrecht, zakelijk coördinator vzw BIG, tel. 09 266 84 65, e-mail
bart.inghelbrecht@stad.gent

Bevoegd

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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