
Gentse Feesten 2017: Early bird zondag 16 juli
2017

Cijfers en weetjes zaterdag 15 juli 2017



Op de tweede dag van de Gentse Feesten bezochten 150.000 mensen de Gentse
Feesten. Ter vergelijking: de tweede dag in 2016 lokte 135.000 bezoekers.
De Lijn vervoerde op de tweede dag van de Gentse Feesten 47.532 reizigers. Dat is
37,3% meer ten opzichte van dezelfde dag in 2016 en tegelijk het hoogste cijfer ooit voor
de tweede Gentse Feesten-dag. De pendeltram tussen het station Gent Sint-Pieters en de
Korenmarkt vervoerde 44.834 reizigers, 2.698 reizigers maakten op zaterdag gebruik van
de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen. Feestbus F5, die
via de P+R in Oostakker naar Beervelde rijdt, vervoerde opnieuw de meeste feestvierders.
De dienstverlening verliep vlot en zonder incidenten.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zaterdag 134 bezoekers, twaalf
personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Elf bezoekers bezeerden zich op
een springkasteel.
Politioneel: 111 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 63 in de
feestzone. 31 voertuigen werden getakeld. Er werden dertien bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan acht voor openbare dronkenschap en vijf voor het verstoren van de
openbare orde. Er werden 114 verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan 13 in de
feestzone.
Dienst Milieutoezicht controleerde de feestpleinen op geluidsoverlast, maar nergens
werden de normen overschreden.
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Weerbericht zondag 16 juli 2017

16-23°C

In de kijker - zondag 16 juli 2017

Van 11 tot 13 uur en van 16 tot 18 uur treedt Wendy Van Wanten op in het Sint-
Baafshuis, met haar aperitief- en theeconcerten.
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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.

Jeugdcircusfestival in het Baudelohof: Een frisse mix van aanstormend talent en
(inter)nationale circustoppers. Pik vier dagen lang met het hele gezin uiteenlopende
circusvoorstellingen mee: van intieme parels tot humoristische spektakels. Daarnaast kan
u zelf meedoen met gratis circusworkshops.
22 uur in Millie Vanillie (kelder t.h.v. Sint-Niklaasstraat): 'My Pony'. De naam is een
verwijzing naar het bekende r&b-nummer 'Pony' van de Amerikaan Ginuwine dat onder
meer dienst doet in de film Magic Mike XXL met Channing Tatum.
22.30 uur op de Korenmarkt: Nathalie Meskens met 'Meskens in Motown'. Een
opzwepende en stomende avond vol herkenbare nummers uit eind jaren 60, begin jaren
70. 
Om 23 uur vuurwerk aan Portus Ganda (Voorhoutkaai, publiekszone) 
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