
Gentse Feesten 2018: Early bird zaterdag 14
juli 2018

Cijfers en weetjes vrijdag 13 juli 2017



Op de eerste dag van de Gentse Feesten bezochten 110.000 mensen de Gentse Feesten. Ter

vergelijking: de eerste avond in 2017 lokte 90.000 bezoekers.

De Lijn vervoerde op de eerste dag van de Gentse Feesten 24.005 reizigers met het extra

aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen) dat werd ingelegd. Dat is 17% minder dan vorig

jaar. De Lijn kende in 2017 een absoluut recordjaar, nu zitten de cijfers opnieuw rond het

niveau van 2016. Er komen ook meer mensen met de fiets naar Gent. De pendeltram die de

klok rondrijdt tussen Flanders Expo, het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt,

vervoerde 22.200 reizigers. Dat is 17,5.% of 4 718 reizigers minder dan vorig jaar. 1.805

reizigers maakten gebruik van de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis

brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat is 14% of 298 reizigers minder dan vorig jaar. De

meest gebruikte afrit van de Feestbussen was die van 2.15 uur aan Gent Zuid.

Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op vrijdag 68 bezoekers, twaalf personen

moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Politioneel: 81 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 62 in de

feestzone. 22 voertuigen werden getakeld. Er werden 12 bestuurlijke aanhoudingen verricht,

waarvan 5 voor openbare dronkenschap en 6 voor het verstoren van de openbare orde. Er

werden 179 verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone, 582 buiten in de feestzone.

Dienst Milieutoezicht controleerde de feestpleinen op geluidsoverlast, maar nergens werden

de normen overschreden.

Bij de eerste controle van de Feestenzone door IVAGO bleken de pleinen er vrij proper bij te

liggen. Er zijn nog geen cijfers over het gebruik van de nieuwe herbruikbare bekers, maar dit

lijkt alvast een positieve start.
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Weerbericht zaterdag 14 juli 2017

21-29°C

Lichtbewolkt maar droog en zeer warm.
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OVER STAD GENT

In de kijker - zaterdag 14 juli 2017

Om 14 uur start straattheaterfestival Miramiro met zijn festivalprogramma rond het thema

'Sterke vrouwen'

Om 16 uur speelt België de troostfinale van het WK voetbal tegen Engeland. De voetbalmatch

is op zeven pleinen live te volgen: Polé Polé, Walter De Buckplein, Vlasmarkt, Sint-Baafsplein,

Laurentplein, Korenmarkt en CirQ (onder voorbehoud van een democratische stemming).

De Gentse Kinderfeesten worden geopend met een kleurrijke parade door de Gentse

binnenstad richting Gentopia aan de Zuid. Trek je supportersoutfit aan en wandel mee als een

ode aan de Rode Duivels. Afspraak om 13.30 uur aan Bij Sint-Jacobs. Vertrek om 14 uur.

Vlaanderen Zingt, om 20 uur op het Sint-Baafsplein.

Gentse zangstonde, om 20 uur op het Walter De Buckplein.

Meer informatie

Bevoegd

Officiële fotopagina

Officiële website Gentse Feesten 2018

Volg de Gentse Feesten via Twitter

Volg de Gentse Feesten op Facebook

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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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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