
Gentse Feesten 2017: Early bird maandag 17 juli
2017

Cijfers en weetjes zondag 16 juli 2017



Op de derde dag van de Gentse Feesten bezochten 110.000 mensen de Gentse Feesten.
Ter vergelijking: in 2016 lokte de eerste zondag 100.000 bezoekers.
25.000 bezoekers trokken naar het vuurwerk aan Portus Gandae, dat zijn er 2.000 meer
dan in 2016.
De Lijn vervoerde op de derde dag van de Gentse Feesten 35.543 reizigers. Dat is maar
liefst 43,7 % meer dan vorig jaar en de beste eerste zondag van de Gentse Feesten van
de laatste jaren. De Lijn vervoerde dit jaar in de eerste drie dagen van de Gentse Feesten
evenveel reizigers als vorig jaar in de eerste vijf dagen. De pendeltram die de klok rond
rijdt tussen het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt vervoerde 33.840 reizigers,
1.703 reizigers maakten gebruik van de feestbussen die de feestvierders 's nachts naar
huis brengen. De dienstverlening verliep opnieuw vlot en zonder incidenten.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zondag 129 bezoekers, vijf daarvan
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Net zoals op zaterdag bezeerden elf
bezoekers zich op de kindernamiddagen in het Zuidpark. Aan het vuurwerk op Portus
Gandae kregen drie feestvierders verzorging.
Politioneel: 31 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 25 in de
feestzone. 17 voertuigen werden getakeld. Er werden tien bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan vier voor openbare dronkenschap en zes voor het verstoren van de
openbare orde. Er werden 155 verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan vier in de
feestzone.
De politie blijft benadrukken dat wildplassen niet getolereerd wordt. Na drie dagen werden
al meer GAS-boetes voor wildplassen uitgeschreven dan vorig jaar in vijf dagen.



 

Weerbericht maandag 17 juli 2017
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15-24°C

Voor woensdag en donderdag worden warme temperaturen voorspeld. Daarom wordt op
beide dagen een waterbar opgesteld aan het Belfort, met gratis drinkwater voor de
bezoekers.

In de kijker - maandag 17 juli 2017

Om 11 en 16 uur treedt Jo Vally op bij de aperitief- en theeconcerten in het Sint-
Baafshuis.
17 uur en 18 uur op het Sint-Baafsplein: Ploegvoorstelling volleybal VDK en KAA Gent.

Het college en deputatie trekken samen naar de ploegvoorstellingen op het Sint-Baafs en
gaan daarna eten bij Trefpunt.
Van 17 tot 22.30 uur vindt een feest- en avondmarkt plaats aan de Watersportbaan.
Nog tot 19 juli 2017 kunnen kinderen zich inschrijven om kinderburgemeester te worden
van de Gentse Feesten 2018.

Meer informatie
Bevoegd

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
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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.
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