
Gentse Feesten 2017: Early bird vrijdag 21 juli
2017

Cijfers en weetjes donderdag 20 juli 2017



Op de zevende dag van de Gentse Feesten bezochten 170.00 mensen de Gentse
Feesten. Dat is 20.000 mensen meer in vergelijking met de vooravond van de nationale
feestdag in 2016 (woensdag 20 juli 2016) en 40.000 bezoekers meer in vergelijking met
dezelfde dag (donderdag 21 juli 2017).
De Lijn kende met 45.122 reizigers op de zevende dag van de Gentse Feesten de tweede
drukste avond van deze editie. Dat is 45,3% meer dan dezelfde dag vorig jaar, en 11.000
reizigers meer dan op de vooravond van de nationale feestdag in 2016. De pendeltram die
de klok rond rijdt tussen het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde
41.740 reizigers. De overige 3.382 reizigers maakten gebruik van de twaalf feestbussen
die de feestvierders 's nachts naar huis brengen. De Lijn verwachtte donderdag veel
reizigers naar aanleiding van de vooravond van de nationale feestdag, daarom stonden
twee extra bussen stand-by om de nachtritten te versterken. Beide bussen werden
ingezet. De dienstverlening verliep vlot en zonder incidenten. Lijn 1 is wel tijdelijk
onderbroken geweest ter hoogte van de Kortrijksesteenweg wegens een zware aanrijding.
Daardoor was er een klein halfuurtje (tussen 3 en 3.30 uur) geen bediening richting
Korenmarkt.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op donderdag 121 bezoekers, negen
daarvan moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Negentien bezoekers bezeerden
zich op de kindernamiddagen in het Zuidpark.
Politioneel: 185 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie maar liefst
135 in de feestzone. Een voertuig werd getakeld. Er werden elf bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan zes voor openbare dronkenschap en vijf voor het verstoren van de
openbare orde. Er werden ook acht gerechtelijke aanhoudingen verricht. Er werden 154
verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan twaalf in de feestenzone. 40 verloren voorwerpen
vonden hun weg naar het politiecommissariaat.
Dienst Milieutoezicht stelde een bestuurlijk verslag op voor fout aangeboden bedrijfsafval.
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Weerbericht vrijdag 21 juli 2017

16-24°C

In de kijker - vrijdag 21 juli 2017

13 uur op het François Laurentplein/Luisterplein: 100e voorstelling van de Puppetbuskers.
15.30 uur op Boomtown/Kouter: Kapitein Winokio. Van vogeltjes die niet meer kunnen
kakken tot een ode aan de ijsbergsla: de kapitein laat geen thema onbezongen. 
17.15 in de Cultuurkapel (Sint-Antoniuskaai 10): huldiging Fred Geirnaert en Lily Castel
naar aanleiding van hun jubilee - respectievelijk 55 en 70 jaar op de bühne.
20 uur op het Walter De Buckplein: Gentse zangstonde.
20.30 uur op het Sint-Baafsplein: Koen Crucke Gents.
20.30 uur aan het Gravensteen: Rondgang van de Gilde van de Stroppendragers en
Keizer Karel vzw. Parcours: Gravensteen – Sint-Veerleplein – Kraanlei – Zuivelbrug –
Grootkanonplein – Vrijdagmarkt – Kammerstraat – Belfortstraat – Botermarkt – Emile
Braunplein – Klein Turkije – Korenmarkt Vleeshuisbrug - Sint-Veerleplein – Gravensteen.
21.50 uur op Boomtown/Kouter: Kenji Minogue.
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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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