
Gentse Feesten 2017: Early bird woensdag 19 juli
2017 met tussentijdse evaluatie

Cijfers en weetjes dinsdag 18 juli 2017



Op de vijfde dag van de Gentse Feesten bezochten 110.000 mensen de Gentse Feesten,
hetzelfde aantal als op dezelfde dag in 2016.
De Lijn vervoerde op de vijfde dag van de Gentse Feesten 31.360 reizigers. Dat is 40,9 %
meer dan vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen het station Gent Sint-
Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 29.216 reizigers, de overige 2.144 reizigers maakten
gebruik van de 12 feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen. Ook op
de vijfde dag bleef feestbus F5 de populairste route. Door een brandweerinterventie in de
Sint-Niklaasstraat werd het tramverkeer dinsdagavond rond 18.45 uur onderbroken
gedurende 45 minuten. Daardoor reed de pendeltram slechts tussen Flanders Expo en
het station Gent Sint-Pieters, en niet tot aan de Korenmarkt. Behalve de tramonderbreking
verliep de dienstverlening de hele dag vlot en zonder incidenten.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op dinsdag 129 bezoekers, dertien daarvan
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Elf bezoekers bezeerden zich op de
kindernamiddagen in het Zuidpark.
Politioneel: 49 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 38 in de
feestzone. Tien voertuigen werden getakeld. Er werden negen bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan vijf voor openbare dronkenschap en vier voor het verstoren van de
openbare orde. Er werden ook vier gerechtelijke aanhoudingen verricht. Er werden 103
verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan elf in de feestenzone. 43 verloren voorwerpen
vonden hun weg naar het politiecommissariaat.
De politie vraagt aan fietsers om hun gezond verstand te gebruiken in de feestzone, en af
te stappen als het te druk is
Aan Gentopia zal een extra sanitaire voorziening geplaatst worden
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Tussentijdse evaluatie

Na vijf Feestdagen staat de teller al op 550.000 feestvierders, of 35.000 meer dan in
2016. Toen stond de teller na vijf dagen op 515.000 bezoekers.
De Lijn is op weg naar een recordaantal reizigers tijdens de Gentse Feesten. Tijdens de
eerste vijf dagen namen 172.859 reizigers het openbaar vervoer. Dat is 31% meer dan
vorig jaar, een record. Daarvan namen 162.388 feestvierders de pendeltram tussen
station Gent-Sint Pieters en de Korenmarkt, 32% meer dan vorig jaar. De feestbussen
brachten 10.471 reizigers naar huis, dat is 20% meer dan in 2016.
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Politioneel: Na vijf dagen werden al 25 vechtpartijen opgetekend, werden 152 verloren
voorwerpen geregistreerd en 90 voertuigen getakeld. De politie betrapte al 334
wildplassers (van wie 218 in de feestenzone) en telde 607 verkeersinbreuken (waarvan 47
in de feestenzone). Ter vergelijking: in 2016 stonden na vijf dagen 182 wildplassers, 87
takelingen en 968 verkeersinbreuken op de teller.
De brandweer kende een rustige eerste helft van de Gentse Feesten. De brandweerlui
kwamen vooral ter plaatse voor kleine interventies, zoals een fiets losknippen (vier keer),
een voorwerp uit de riolering halen (drie keer) of voor een vuilnisbakbrand (twee keer). De
brandweer rukte ook uit voor een dakbrand in de feestenzone, maar dat bleek eigenlijk een
act van Miramiro te zijn.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden 561 feestvierders. Dat is een daling van 5%
ten opzichte van 2016.
De kindernamiddagen in het Zuidpark zijn enorm populair en mochten al 7.211 bezoekers
verwelkomen (tegenover 5.079 in 2016). Artistieke Aperitieven op het Veerleplein: 355
bezoekers. Apero- en theeconcerten in “Klein Sint-Bavo”: 2.900 bezoekers. Opera met
Erika Pauwels: 1.216 bezoekers.
Gentinfo behandelde 699 oproepen met een vraag over de Gentse Feesten.
Mobiliteit: De Park-and-rides werken zeer goed. Ook de parkeergarages zijn regelmatig
volzet op piekmomenten. Bewaakte fietsparkings werden intensief gebruikt en stonden op
piekuren volledig vol. De 4.612 fietsplaatsen, 7% meer dan vorig jaar, werden intensief
gebruikt. De eerste vijf dagen werden 1.362 retributies uitgeschreven op
bewonersplaatsen, tegenover 1.190 in 2016.
Het FAVV voerde op twee dagen controles uit. Er werden 37 zaken gecontroleerd, 15
daarvan kregen een waarschuwing voor niet-conforme temperaturen. Er werd daarnaast
een proces verbaal opgesteld voor het ontbreken van toelating en niet-conforme
temperatuur.
Dienst Milieutoezicht kreeg zeven klachten binnen: een klacht over geluid van de kermis,
vier klachten over pleinen, een klacht over een een niet-ingedeeld café en een klacht over
een te luide koelinstallatie. Dat resulteerde in een aanmaning wegens geluidshinder van
een koelinstallatie. Er werden daarnaast vier bestuurlijke verslagen opgesteld voor
verkeerd aangeboden bedrijfsafval.
Ivago zet dit jaar 51 medewerkers in om de stad tijdens de feesten proper te houden en
plaatste 291 extra afvalkorven voor restafval en 75 voor pmd. In totaal werd reeds
151.620 kilo vuilnis verzameld (88.100 kilo restafval, 33.040 kilo veegvuil, 6.400 kilo
papier/karton en 25.320 kilo glas). Dat is iets minder dan in 2016, toen de teller na vijf
dagen op 155.950 kilo stond.

Weerbericht woensdag 19 juli 2017



20-30°C

Woensdag worden tropische temperaturen verwacht, daarom staat een waterbar
opgesteld aan het Belfort, met gratis drinkwater voor de bezoekers. Tegen de avond is
plaatselijk een warmteonweer mogelijk, de verschillende feestpleinen nemen
voorzorgsmaatregelen. Lichtkranten zullen indien nodig een boodschap voor
onweersdreiging weergeven.
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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.

In de kijker - woensdag 19 juli 2017

21 uur op Polé Polé: Ertebrekers
22 uur op het Beverhoutplein/Place Musette: Isabelle A
22.30 uur op de Korenmarkt: De Mens
23.15 uur op het François Laurentplein/Luisterplein: Kadril, met special guests Raf en
Mich van Kommil Foo
23.30 uur op het Sint-Baafsplein: Les Truttes

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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