
Gentse Feesten 2017: Early bird zaterdag 15 juli
2017

Cijfers en weetjes openingsavond



Op de openingsavond van de Gentse Feesten bezochten 90.000 personen de Gentse
Feesten, dat zijn 10.000 bezoekers meer ten opzichte van de openingsavond in 2016.
De Lijn vervoerde op de eerste dag van de Gentse Feesten 29.021 reizigers, 15% meer
dan op de openingsavond in 2016. 26.918 reizigers namen de pendeltram tussen station
Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, 2.103 reizigers gebruikten de feestbussen. Feestbus
F5, die via de P+R in Oostakker naar Beervelde rijdt, vervoerde de meeste feestvierders
(315).
Het Rode Kruis verzorgde in totaal 63 feestvierders. Drie mensen werden overgebracht
naar het ziekenhuis.
Politioneel: 63 wildplassers (van wie 30 in de feestkern) kregen een GAS-boete, er werden
10 auto's getakeld en er werden 73 verkeersinbreuken vastgesteld (waarvan vier in de
feestenzone)
De politie benadrukt dat het verboden is om in de Gentse Feestenzone rond te lopen met
open glazen recipiënten
Horecazaak ‘Club 1847’, Edward Anseeleplein 1 in Gent, werd tijdelijk gesloten wegens
het ontbreken van een geldige elektriciteitskeuring
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Weerbericht

14/22°C

In de kijker - zaterdag 15 juli 2017

Om 14 uur vertrekt de Kinderstoet aan het Walter De Buckplein, voor een rondje door het
stadscentrum richting Kindernamiddagen in het Zuidpark. De Kinderstoet is tevens het
startsein voor Gentopia.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Acht laatstejaarsstudenten fotografie uit diverse scholen werden Uitgedaagd! om in een
tijdspanne van 24 uur de Gentse Feesten vanuit een opgegeven
invalshoek in beeld te brengen en te eindigen met vier prints die tijdens de feesten te
bezichtigen zijn in het stadhuis. Vanaf zaterdag 15 juli 2017 elke dag te bezichtigen
tussen 14 en 16 uur in het stadhuis (gang van inkomhal naar pacificatiezaal).

Om 20.15 komt Yevgueni naar het Klein Begijnhof (Oude Pastorij), Lange Violettestraat
277, 9000 Gent, voor een sfeervol en uniek concert met strijkers.

Meer informatie
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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