
Gentse Feesten 2017: Early bird zaterdag 22 juli
2017

Cijfers en weetjes vrijdag 21 juli 2017



Op de nationale feestdag, de achtste dag van de Gentse Feesten, bezochten 175.000
mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: de nationale feestdag in 2016 lokte 130.000
feestvierders naar Gent. 21 juli viel toen wel op een donderdag, feestvierders hadden dus
geen verlengd weekend zoals nu.
De Lijn vervoerde op de achtste dag van de Gentse Feesten 50.264 reizigers met het
extra aanbod dat werd ingelegd. Dat is 42% meer dan vorig jaar, en het hoogste aantal
reizigers dat De Lijn ooit vervoerde met het speciale aanbod tijdens de Gentse Feesten op
1 dag. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen het station Gent Sint-Pieters en de
Korenmarkt, vervoerde 47.480 reizigers. De overige 2.784 reizigers maakten gebruik van
de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen
vanuit Gent.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op vrijdag 218 bezoekers, negen daarvan
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. 21 bezoekers bezeerden zich op de
kindernamiddagen in het Zuidpark.
Politioneel: 122 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 106 in de
feestzone. Er werden veertien bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan zes voor
openbare dronkenschap en acht voor het verstoren van de openbare orde. Er werden ook
vier gerechtelijke aanhoudingen verricht. Er werden 127 verkeersinbreuken vastgesteld,
waarvan tien in de feestenzone. 44 verloren voorwerpen vonden hun weg naar het
politiecommissariaat.
Opgelet: er is vals geld in omloop op de Gentse Feesten. Donderdag werden al enkele
valse briefjes van 50 euro gezien, op vrijdag doken ook valse briefjes van 20 euro op.
Gentopia beleeft een topeditie met de kindernamiddagen. Op de nationale feestdag
bezochten 2.526 kleine feestvierders het Zuidpark. Dat is het hoogste aantal ooit.
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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.

15-24°C

In de kijker - zaterdag 22 juli 2017

17 uur op Woodrow Wilsonplein/Gentopia: bekendmaking van de Kinderburgemeester
voor de Gentse Feesten 2018
19.30 uur op het François Laurentplein/Luisterplein: Aankondiging winnaars Podium
MuziekMozaiek editie 2017 + finalisten Halve Finale Nekka
22.30 uur op het Sint-Baafsplein: Nacht van de Plansjee met DJ Rik
23.55 uur op de Korenmarkt: eerbetoon aan Eli De Rijck, bezieler van de Korenmarkt
Laatste avond Boomtownfestival. Onmiddellijk na het laatste concert begint de afbraak.

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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