
Gentse Feesten 2017: Early bird zondag 23 juli
2017

Cijfers en weetjes zaterdag 22 juli 2017



Op de negende dag van de Gentse Feesten bezochten 150.000 mensen de Gentse
Feesten. Dat is 20.000 feestvierders minder in vergelijking met dezelfde dag in 2016
(170.000).
De Lijn vervoerde op de negende dag van de Gentse Feesten 46.109 reizigers. Dat is
15% meer dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen het
station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 43.500 reizigers. De overige 2.609
reizigers maakten gebruik van de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar
huis brengen. De populairste Feestbussen waren die richting Eeklo (F1), Beervelde (F5)
en Gavere (F11). De dienstverlening verliep vlot, mede dankzij het goede werk van de
controleurs en technici van De Lijn. Zij zagen en verhielpen een probleem aan een wissel
nabij Gent Sint-Pieters, waardoor de trams zelfs tijdens de herstelling gewoon konden
blijven rijden. Intussen lag met vervangbussen richting Zwijnaarde ook plan B klaar, maar
dat bleek niet nodig.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zaterdag 115 bezoekers, tien daarvan
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Zeven bezoekers bezeerden zich op de
kindernamiddagen in het Zuidpark.
Politioneel: 124 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 91 in de
feestzone. Vijf voertuigen werden getakeld. Er werden veertien bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan twaalf voor openbare dronkenschap, een voor het verstoren van de
openbare orde en een voor illegaliteit. Er werden ook vijf gerechtelijke aanhoudingen
verricht. Er werden 100 verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan zeven in de feestenzone.
56 verloren voorwerpen vonden hun weg naar het politiecommissariaat.
Dienst Milieutoezicht heeft twee bestuurlijke verslagen opgesteld voor fout aangeboden
bedrijfsafval.
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Winnaars straatanimatie Gentse Feesten 2017

Strafste straatact (niet muziek):
1. Juan Soli’s Mellado (ES): evenwichtskunstenaar, circus, jongleren - 2.500 euro
2. Daniel Alberto Ligresti (ARG): circus, clownerie - 1.000 euro
3. Patrick Lor (BE): hiphop, dans, mime met vier dansers, betrekken het publiek om mee
te doen en om te leren dansen - 500 euro
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Strafste straatmuzikant:
1. M², Sonny Vande Putte (BE): podium van 1m² met vier muzikanten, het podium staat
op wielen en wordt met de hand voortgetrokken - 2.500 euro
2. Pieter Mortier (BE): swingende band met vier muzikanten (zang, contrabas, gitaar en
sax) - 1.000 euro
3. De Jartellen, Thijs De Pauw (BE): blazersensemble van acht personen, zeer veel
interactie met het publiek - 500 euro
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Weerbericht zondag 23 juli 2017

14-21 °C

In de kijker - zondag 23 juli 2017

Vanaf 14 uur aan de Predikherenlei, Jacobijnenstraat, Ajuinlei: Markt van de Lege
Portemonnees
Vanaf 19 uur op de Kouter: Bal 1900. Dresscode (kledij uit de jaren 1900) verplicht!
22.30 uur op het Walter De Buckplein: Meuris

23.30 uur op de Korenmarkt: Niels Destadsbader
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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.

23.30 op het Sint-Baafsplein: The Magical Flying Thunderbirds
Om 23.30 uur start de Kaarskensstoet op de Kouter. Kaarsen en fakkels worden daar
uitgedeeld. Vervolgens kan iedereen, samen met de mensen van het Bal 1900 en onder
begeleiding van Die Verdammte Spielerei, naar de Korenmarkt, om de Gentse Feesten
officieel af te sluiten.

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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