
Gentse Feesten 2018: Early bird dinsdag 17 juli
2018

Cijfers en weetjes maandag 16 juli 2018



Op de vierde dag van de Gentse Feesten bezochten 100.000 mensen de Gentse
Feesten, ter vergelijking: op dezelfde dag in 2017 telde Gent 90.000 bezoekers.
De Lijn vervoerde op de vierde dag van de Gentse Feesten 27.175 reizigers met het extra
aanbod  (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen) dat werd ingelegd. Dat is ruim 7% of 2.228
reizigers minder dan diezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen
Flanders Expo, het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 25.410
reizigers. Dat is 7,9 % of 2.170 reizigers minder dan vorig jaar. 1.765 reizigers maakten
gebruik van de 12 feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle
richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 58 minder vergeleken met vorig jaar.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op maandag 157 bezoekers, 9 personen
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
Politioneel: 28 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 25 in de
feestzone. 11 voertuigen werden getakeld. Er werden 15 bestuurlijke aanhoudingen
verricht, waarvan 5 voor openbare dronkenschap en 2 voor het verstoren van de
openbare orde. Er werden 16 verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone, 92 buiten de
feestzone. 33 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de Gentse Politie. Er werden
opnieuw twee verloren gelopen kindjes herenigd met hun ouders.
Het FAVV controleerde 23 tijdelijke horecazaken. 6 horecazaken kregen een
waarschuwing, 1 kreeg een pv. Ook 6 vaste horecazaken werden gecontroleerd, waarvan
3 pop-ups. 1 horecazaak en 1 pop-up kregen een waarschuwing.
Dienst Milieutoezicht vraagt de organisatoren om de geluidsnormen te respecteren. Er
wordt te veel geflirt met de maximumwaarden.
Waterbar FARYS verdeelde de voorbije dagen 15.600 bekers water op het Emile
Braunplein en 2.500 bekers aan het Zuidpark. Na de oproep op maandag brachten meer
mensen hun drinkfles of herbruikbare beker mee.
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24-28°C
Iets minder warm met lichte bewolking.

In de kijker - dinsdag 17 juli 2018

The Scabs, om 22.30 uur op de Korenmarkt
Absynthe Minded, om 22.30 uur op de Kouter
Christoff & Lindsay, om 23 uur op het Sint-Baafsplein
Straattheaterfestival Miramiro houdt vandaag zijn laatste dag

Frank Vander Linden (De Mens) solo, om 23.15 uur op het François Laurentplein /
Luisterplein

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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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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