
Gentse Feesten 2018: Early bird zondag 15 juli
2018

Cijfers en weetjes zaterdag 14 juli 2018



Op de tweede dag van de Gentse Feesten bezochten 150.000 mensen de Gentse
Feesten, exact hetzelfde aantal als op de tweede dag in 2017.
18.500 voetballiefhebbers keken live naar de troostfinale België-Engeland op een van de
zeven feestpleinen.
De Lijn vervoerde op de tweede dag van de Gentse Feesten 39.048 reizigers met het
extra aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen) dat werd ingelegd. Dat is 17% minder
dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo,
het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 36.320 reizigers. Dat is 17,5.%
of 8.514 reizigers minder dan vorig jaar. 2.728 reizigers maakten gebruik van de twaalf
feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit
Gent. Dat is ongeveer hetzelfde aantal reizigers (2.698) vergeleken met vorig jaar.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zaterdag 148 bezoekers, 14 personen
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
Politioneel: 81 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 68 in de
feestzone. 17 voertuigen werden getakeld. Er werden 12 bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan 3 voor openbare dronkenschap en 4 voor het verstoren van de
openbare orde. Er werden 22 verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone, 104 buiten
in de feestzone. 45 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de Gentse Politie.
De Gentse brandweer werd opgeroepen voor drie accidentele vuilnisbakbranden en vraagt
de feestvierders om voorzichtig te zijn.
Dienst Milieutoezicht controleerde de feestpleinen op geluidsoverlast, maar nergens
werden de normen overschreden.
Verschillende feestpleinen melden dat er valse briefjes van 20 euro in omloop zijn.
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Weerbericht zondag 15 juli 2018

27-30°C
Zonnig en zeer warm. Er worden door FARYS waterbars met gratis kraantjeswater
voorzien aan het Emile Braunplein en het Zuidpark (Gentopia).

In de kijker - zondag 15 juli 2018
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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.

Vanaf vandaag tot en met woensdag 18 juli 2018 vindt het Jeugdcircusfestival plaats, elke
dag om 15 uur in het Baudelohof
Gili maakt vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol belachelijk, om 21 uur op
de Korenmarkt
Tjens Matic (Arno), om 21.30 uur op het Walter De Buckplein. Vergezeld door de
bandleden van het legendarische New Wave collectief TC Matic brengt hij een repertoire
van gewapend beton.
Vuurwerk, om 23 uur aan Portus Ganda. Dit jaar creëert HC Pyrotechnics een
vuurwerkspektakel op de krautpoprock deuntjes met een vleugje psychedelica van de
vierkoppige Gentse band, STADT.
De draak op het Belfort zal een eerste keer vuur spuwen om 22.30 uur, een tweede keer
onmiddellijk na afloop van het vuurwerk aan Portus Ganda.
Nathalie Meskens in Motown, om 23.30 uur op het Sint-Baafsplein

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

mailto:schepen.peeters@stad.gent
http://www.stad.gent/


Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

