
Gentse Feesten 2017: Early bird donderdag 20 juli
2017

Cijfers en weetjes woensdag 19 juli 2017



Op de zesde dag van de Gentse Feesten bezochten 125.000 mensen de Gentse
Feesten, voor de eerste keer deze Gentse Feesten is dat een lager cijfer in vergelijking
met dezelfde dag in 2016 (150.000 bezoekers). In 2016 was de zesde dag van de Gentse
Feesten wel de vooravond van de nationale feestdag, en die is traditioneel drukker dan
een 'gewone' Feestendag.
De Lijn vervoerde op de zesde dag van de Gentse Feesten 30.629 reizigers. Dat is 9.2 %
minder dan vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen het station Gent Sint-
Pieters en de Korenmarkt, vervoerde woensdag 28.540 reizigers. De overige 2.080
reizigers maakten gebruik van de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar
huis brengen. Ook op de zesde dag bleef feestbus F5 naar Beervelde de populairste.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op woensdag 103 bezoekers, acht daarvan
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Dertien bezoekers bezeerden zich op de
kindernamiddagen in het Zuidpark.
Politioneel: 28 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie zestien in
de feestzone. Elf voertuigen werden getakeld. Er werden vijf bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan drie voor openbare dronkenschap en twee voor het verstoren van de
openbare orde. Er werden ook zes gerechtelijke aanhoudingen verricht. Er werden 86
verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan een in de feestenzone. 29 verloren voorwerpen
vonden hun weg naar het politiecommissariaat.
Uitbureau verkocht na zes dagen Gentse Feesten al 16.000 tickets, waarvan 4.000 voor
kindervoorstellingen. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2016. Twee nieuwe
initiatieven, Gentse Feestjes en Klein Festijn, lopen goed, alsook de Pierkes (vooral in het
Huis Van Alijn). De wandelingen trekken heel wat mensen aan, zoals die van de Gentse
Gidsen, en daarnaast zijn ook de rondleidingen in de Opera succesvol. Twee
voorstellingen voor volwassenen doen het heel goed, namelijk de Franse Chansons van
Carine Stevens en Ann Lemaitre, alsook ‘Beschuldigde ga zitten’ van Paul Goossens,
beiden zo goed als uitverkocht.
Tijdens de eerste helft van de Gentse Feesten bezochten 178.106 personen de website
van de Gentse Feesten. Dat is 23.76% meer dan in 2016. Opvallend is dat de tendens
van mobiel blijft toenemen: 57% van het verkeer was mobiel, 10% tablet, de rest van het
verkeer verloopt via desktop.
Het FAVV controleerde dertien ambulante zaken. Vijf zaken kregen een waarschuwing
voor niet-conforme temperatuur, er werd ook een waarschuwing gegeven wegens gebrek
aan stromend water en zeep.



http://persruimte.stad.gent/images/253910
http://persruimte.stad.gent/images/253911
http://persruimte.stad.gent/images/253913
http://persruimte.stad.gent/images/253914
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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 - donderdag 20 juli 2017

Van 16 -23.30 uur: jaarlijkse feestmarkt aan het Sint-Pietersstation
Eerste dag PaTaTie PaTaTa Kinderfestival in Baudelohof
Wie tijdens de Gentse Feesten aan zijn conditie wil werken, kan daarvoor naar de BBB'us
komen, een omgebouwde lijnbus waarin u kan fitnessen. De bus staat nog tot en met
zondag 23 juli 2017 in het Baudelopark. U kan er elke dag gratis verschillende lessen
volgen.

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

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
mailto:schepen.peeters@stad.gent
http://www.stad.gent/



