
Gentse Feesten 2017: Early bird maandag 24 juli
2017 met eindevaluatie

Cijfers en weetjes zondag 23 juli 2017



Op de tiende en laatste dag van de Gentse Feesten bezochten 120.000 mensen de
Gentse Feesten. Ter vergelijking: op de laatste Feestendag in 2016 kwamen 100.000
mensen naar Gent.
De Lijn vervoerde op de laatste dag van de Gentse Feesten 29.485 reizigers. Dat is 8%
meer dan vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen het station Gent Sint-
Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 27.750 reizigers. De overige 1.735 reizigers
maakten gebruik van de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis
brengen in alle richtingen. De populairste Feestbussen waren die richting Eeklo (F1) en
Beervelde (F5). Bijzonderheden: Door een technisch probleem aan een wissel reden de
trams van lijn 1 niet volgens de normale frequentie na middernacht. Daardoor dreigden
reizigers de laatste trein naar Brugge te missen. De controleurs van De Lijn hebben
Securail gecontacteerd en gevraagd om de trein naar Brugge even op te houden. Zo kon
een tiental reizigers toch nog de voorziene trein nemen. Rond half twee merkte een
chauffeur van tramlijn 2 dat nog veel mensen de tram wilden nemen richting Zwijnaarde,
maar zijn rit was beperkt tot het station Gent Sint-Pieters. De chauffeur kreeg via de
dispatching toestemming om toch verder te rijden naar Zwijnaarde.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zondag 117 bezoekers, elf daarvan
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Twaalf bezoekers bezeerden zich op de
kindernamiddagen in het Zuidpark.
Politioneel: Twintig feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie twee in
de feestzone. Er werden negentien bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan vier voor
openbare dronkenschap, dertien voor het verstoren van de openbare orde en twee voor
illegaliteit. Er werden ook vier gerechtelijke aanhoudingen verricht. Er werden 99
verkeersinbreuken vastgesteld, waarvan zeven in de feestenzone. 40 verloren
voorwerpen vonden hun weg naar het politiecommissariaat.
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Eindevaluatie

De Stad Gent en de organisatoren bedanken alle aanwezigen, in het bijzonder de
Gentenaars en de medewerkers, om zo massaal en gedisciplineerd naar de Feesten te
komen. U was geweldig!
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De 174e editie van de Gentse Feesten ontving 1.290.000 feestvierders. Ter vergelijking:
in 2016 kwamen 1.215.000 feestvierders naar Gent.
De Gentse Feesten 2017 waren een absolute topeditie voor vervoermaatschappij De Lijn.
De Lijn bracht met haar speciaal tram- en busaanbod 370.129 reizigers naar de
feestenzone en terug. Dat is 24% meer dan vorig jaar en een absoluut record. De
pendeltram die de klok rond tussen Flanders Expo en de Korenmarkt reed, vervoerde de
voorbije tien dagen 347.068 reizigers. Dat is 24 % meer dan vorig jaar. Daarnaast
brachten speciale Feestenbussen feestvierders naar huis naar twaalf bestemmingen in de
regio rond Gent. De Feestenbussen vervoerden deze editie 23.061 reizigers, of 25% meer
dan vorig jaar. De meesten daarvan namen de bus in de richting van Beervelde (via de
P+R Oostakker), Eeklo, Gavere en Assenede. De Lijn verbrak tijdens deze editie van de
Gentse Feesten een dagrecord: op vrijdag 21 juli namen 50.264 feestvierders de
pendeltram of een van de Feestenbussen. Andere topdagen waren zaterdag 15 juli
(47.532 reizigers) en donderdag 20 juli (45.122 reizigers).
Het Rode Kruis en Vlaamse kruis verzorgden tijdens de Gentse Feesten 1.236
feestvierders. 887 personen kwamen voor verzorging naar de hulppost aan het Belfort,
224 boden zich aan bij de hulppost Sint-Jacobs, 122 bezoekers bezeerden zich op de
Kindernamiddagen in het Zuidpark en nog eens drie feestvierders kregen verzorging
tijdens het vuurwerk aan Portus Gandae. 89 personen werden met een ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis. Ter vergelijking: op de Gentse Feesten van 2016
vroegen 1.441 personen om verzorging.
Politioneel: Totaal aantal GAS-boetes voor wildplassen 884 (2016: 596 wildplassers),
waarvan 641 in de feestenzone. 158 personen werden aangehouden: 50 gerechtelijk,
108 bestuurlijk. Verkeersinbreuken: 1.041, waarvan 79 in de feestenzone (in 2016:
2.244 verkeersinbreuken). In totaal vonden 361 verloren voorwerpen hun weg naar het
politiecommissariaat.
Cijfers scheepvaartpolitie: Aantal grondig gecontroleerde vaartuigen : 74 (status quo
ten opzichte van 2016). Aantal processen-verbaal (incl GAS-boetes): 36 (verdubbeling ten
opzichte van 2016). Aantal positieve alcoholtesten in de pleziervaart : twee (zelfde aantal
als vorig jaar).
Dankzij onder meer de herbruikbare bekers op verschillende feestkernen had IVAGO
minder opkuiswerk. In totaal werd 360.460 kilo afval opgehaald. (202.820 kilo restafval,
72.950 kilo veegvuil, 17.990 kilo papier en karton, 65.340 kilo glas en 1.360 kilo PMD).
Ter vergelijking: in 2016 werd in totaal 333.340 kilo afval opgehaald.
Mobiliteit: De bewaakte fietsenparkings werden zeer intensief gebruikt en stonden op
piekuren volledig vol. Ook de andere fietsenparkings kenden een zeer hoge bezetting. Het
is duidelijk dat ‘fietsen’ opnieuw hét vervoersmiddel was van de Gentse Feesten. Dit jaar
werden er slechts drie gevaarlijk gestalde fietsen verwijderd, wat duidelijk maakt dat
fietsers hoffelijk omgingen met de verbodssignalisatie die werd aangebracht op cruciale
plaatsen zoals op evacuatieroutes en afvalclusters. De extra parkeerplaatsen voor
bewoners zijn net zoals vorig jaar positief onthaald bij de bewoners. Dit jaar was er een



uitbreiding naar onder andere Visserij, Lousbergkaai en Sanderswal, dat gaf meer ruimte
voor de bewoners van de Feestenzone. Er werden 3.020 retributies uitgeschreven op
voorbehouden bewonersplaatsen, vorig jaar waren dat er nog 3.514. De park-and-rides
werkten bijzonder goed tijdens de Gentse Feesten. De parkeergarages waren regelmatig
volzet op piekmomenten. De shuttle van en naar de P+R Weba/Decathlon reed tijdens de
Gentse Feesten van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's nachts en vervoerde in totaal 17.000
personen. Dat gebeurde elke dag met twee shuttles, behalve op zaterdag 15 en op
donderdag 20 juli, dan reden er drie shuttles. Een echt succes. Opvallend: feestvierders
komen op een duurzame manier naar de feesten: vooral per fiets, via het openbaar
vervoer of via de P&R’s. Het circulatieplan heeft ervoor gezorgd dat nu ook meer mensen
naar de Gentse Feesten komen met de fiets of het openbaar vervoer. Daarvoor werden de
nodige maatregelen genomen, die uitgebreid werden gecommuniceerd. Aan het
Circulatieplan, dat werd ingevoerd op 3 april 2017, werd nagenoeg niets gewijzigd tijdens
deze Gentse Feesten. De editie 2017 was een goede oefening en heeft aangetoond dat
evenementen en het Circulatieplan hand in hand gaan.
Dienst Milieutoezicht stelde zeven bestuurlijke verslagen op voor fout aangeboden
bedrijfsafval en een aanmaning voor hinderlijk geluid van koelinstallaties. Er kwamen in
totaal elf klachten binnen, onder meer over de kermis (1), over verschillende podia (7),
over een café (1) en over nachtlawaai (2).
De Kindernamiddagen in het Zuidpark waren met 15.914 kleine feestvierders een
echt succes (30% meer dan vorig jaar). De artistieke aperitieven op het Veerleplein
mochten 940 bezoekers verwelkomen (en hadden meer dan 800 livestreams). 7.650
personen woonden de apero- en theeconcerten in Klein Sint-Bavo bij, de opera met Erika
Pauwels lokte 1.216 kijkers. Bij het vuurwerk aan Portus Gandae (op zondag 16 juli 2017)
werden 25.000 bezoekers geteld.
Ook op de website van de Gentse Feesten was het druk. In totaal namen 315.780
surfers een kijkje op een van de webpagina's. Dat is 23% meer in vergelijking met 2016.
Maar liefst 2.929.724 pagina's werden geconsulteerd, de drukste dag was de nationale
feestdag. De populairste pagina's op de website waren het vuurwerk, Meskens in Motown
en Kenji Minogue. Populairste zoektermen: vuurwerk, Bataclan, Polé Polé, Datakamp en
Les Truttes. De tendens van mobiel blijft overigens toenemen: 60% van het verkeer was
mobiel, 10% tablet, de rest van het internetverkeer verliep via desktop.
Gentinfo beantwoordde tijdens de Gentse Feesten 2.964 vragen, meldingen, suggesties
en klachten van burgers (waarvan 1.059 over de Gentse Feesten zelf). Dat is iets meer
dan in 2016, toen kwamen 2.606 meldingen binnen (1.166 over de Gentse Feesten).
Uitbureau verkocht 17.000 tickets voor diverse voorstellingen. Ongeveer een kwart
daarvan waren tickets voor kindervoorstellingen. Positief is dat meer organisaties hebben
meegedaan aan de UiTPAS-korting.

Meer informatie



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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