
Gentse Feesten 2018: Early bird woensdag 18 juli
2018

Cijfers en weetjes dinsdag 17 juli 2018



Op de vijfde dag van de Gentse Feesten bezochten 110.000 mensen de Gentse Feesten,
exact hetzelfde cijfer als dezelfde dag in 2017.
De Lijn vervoerde op de vijfde dag van de Gentse Feesten 30.464 reizigers met het extra
aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen) dat werd ingelegd. Dat is bijna 3% of 896
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 28.660
reizigers. Dat is 2% of 556 reizigers minder dan vorig jaar op dag vijf. 1.804 reizigers
maakten gebruik van de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar huis
brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 340 minder vergeleken met vorig jaar.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op dinsdag 143 bezoekers, 5 personen
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
Politioneel: 47 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 36 in de
feestzone. 8 voertuigen werden getakeld. Er werden 12 aanhoudingen verricht, waarvan 3
voor openbare dronkenschap en 3 voor het verstoren van de openbare orde. Er werden 6
verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone, 101 buiten de feestzone. Bijna alle
overtredingen buiten de feestzone waren voor foutparkeren. 34 verloren voorwerpen
vonden hun weg naar de Gentse Politie.
De Gentse brandweer kende een rustige start van de Gentse Feesten. Ze werden 13 keer
opgeroepen voor een interventie. Eén keer knipten ze een gevaarlijk gestalde fiets los, die
naar de ondergrondse stalling bij Sint-Michiels werd gebracht.
In de vooravond werden 100.727 BE-Alert-testberichten verzonden naar iets meer dan
50.000 feestvierders en inwoners binnen de Gentse Feesten-zone. De berichten werden
op basis van de zendmasten verzonden naar iedereen die op het moment van de test
aanwezig was in de feestzone. Rekening houdend met de vele buitenlandse feestvierders
werden er twee testberichten verzonden naar de aanwezigen: een Nederlandstalig bericht,
een tweede bericht was opgesteld in het Frans en het Engels. Aan 80% van de aanwezige
simkaarten werd het bericht correct afgeleverd. Een aantal SIM-kaarten waren niet
gekoppeld aan een gsm-toestel en konden dus niet bereikt worden. Bijna alle berichten
(96%) werd binnen de 15 minuten ontvangen door de feestvierders. De Stad Gent stuurde
ook een testbericht aan 800 geregistreerde inwoners binnen de feestenzone.
Het FAVV voerde 10 controles uit bij tijdelijke horecazaken op de feestpleinen. 1
horecazaak kreeg een pv, 2 kregen een waarschuwing. Er werden ook 5 pop-ups
gecontroleerd, waarbij 3 waarschuwingen werden gegeven.
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Tussentijdse evaluatie
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Na vijf Feestdagen staat de teller al op 560.000 feestvierders, net iets meer dan vorig jaar.
In 2017 bezochten 550.000 mensen de Gentse Feesten tijdens de eerste vijf dagen.
De Lijn vervoerde tot en met de vijfde dag van de Gentse Feesten in totaal al 146.081
reizigers. Dat is 18% minder ten opzichte van 2017, maar toen beleefde De Lijn een echt
recordjaar. Het WK voetbal heeft zeker een rol heeft gespeeld in de reizigersaantallen.
Daarnaast kiezen ook meer mensen voor de fiets, vermoedelijk door het warme weer. In
vergelijking met 2016 ligt het aantal reizigers halfweg de Gentse Feesten toch ruim 10%
hoger. Bij de opstapcontroles kregen slechts 7 mensen een pv voor zwartrijden.
Politioneel: In totaal werden al 86 voertuigen getakeld. Er werden 242 wildplassers betrapt
in de feestzone, 57 buiten de feestzone. 61 feestvierders werden eventjes aangehouden,
167 voorwerpen vonden hun weg naar het politiecommissariaat. Wat betreft alcohol en
drugs in verkeer werden 730 voertuigen gecontroleerd, er werden daarbij 50 inbreuken
vastgesteld. Daarnaast werden ook 38 taxi's aan een controle onderworpen, er werden 8
inbreuken vastgesteld. In totaal werden er 563 verkeersinbreuken vastgesteld, 56 in de
feestzone, 507 buiten de feestzone.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden 674 feestvierders tijdens de eerste vijf
dagen van de Gentse Feesten. Ter vergelijking: in 2017 werden 561 feestvierders
verzorgd in dezelfde periode.
Er is bij het FAVV slechts 1 klacht binnengekomen over een horecazaak, waarbij de
controle goed was. 33 tijdelijke horecazaken werden gecontroleerd, waarbij 10 keer een
maatregel nodig was, voor een niet-conforme temperatuur, het ontbreken van informatie
over allergenen of een ontbrekende vergunning. Er werden ook 11 vaste inrichtingen
gecontroleerd, 5 daarvan kregen een waarschuwing. (zelfde redenen als bij de tijdelijke
horecazaken)
Dienst Milieutoezicht kreeg tot nu toe slechts 1 algemene klacht over de podia. Er kwamen
ook 6 klachten over vaste cafés, 2 cafés kregen een pv na positieve vaststellingen. Er
kwamen 9 klachten binnen over 5 tijdelijke evenementen of pop-ups (die meestal geen
geluidsafwijkingen toegestaan kregen), 1 daarvan kreeg een pv. Daarnaast kreeg Dienst
Milieutoezicht ook 5 klachten binnen over nachtlawaai (een sporadische box of
straatmuzikant.) In totaal werden dus 3 pv's uitgeschreven.
Ivago zet dit jaar 52 medewerkers in om de stad tijdens de feesten proper te houden en
plaatste 300 extra afvalkorven voor restafval en 75 voor pmd. In totaal werd reeds
156.138 kilo vuilnis verzameld (waaronder onder meer 85.100 kilo restafval, 25.260 kilo
veegvuil, 7.515 kilo papier/karton en 27.960 kilo glas).  IVAGO merkt dat het werk tot nu
toe zeer vlot verloopt. Er ligt zo'n 25% minder afval op de grond (gerekend in kilo). De
herbruikbare beker en het inzetten van een avondploeg die korven leegmaakt, zorgen
ongetwijfeld mee voor het positieve resultaat.
Mobiliteit: De Park-and-rides werken zeer goed .Ook de parkeergarages zijn regelmatig
volzet op piekmomenten. Bewaakte fietsparkings werden intensief gebruikt en stonden op
piekuren volledig vol. De eerste vijf dagen werden 1.154 retributies uitgeschreven op
bewonersplaatsen. Het aantal retributies blijft dus stabiel in vergelijking met vorig jaar



(1.152 in 2017) en daalt licht ten opzichte van 2016 (1.190). De shuttle van en naar de
P+R Weba/Decathlon vervoerde al 9.453 personen.
De kindernamiddagen in het Zuidpark zijn iets minder populair dan vorig jaar. Op vier
dagen tijd kwamen al 5.161 bezoekertjes naar het Zuidpark (tegenover 7.211 bezoekers in
2017). Artistieke Aperitieven op het Veerleplein: 320 bezoekers. Apero- en theeconcerten
in 'Klein Sint-Bavo': 2.800 bezoekers.
Gentinfo behandelde 756 oproepen met een vraag over de Gentse Feesten.
Website: Er is tijdens de eerste helft van de Gentse Feesten 2018 een lichte daling van
het aantal bezoekers op de website van de Stad Gent. Het aantal bezoekers en sessies
neemt per dag wel toe. Het aantal pagina’s en pagina’s per sessie daalt, wat erop kan
wijzen dat de bezoekers sneller de informatie hebben gevonden die ze nodig hebben. De
tendens van mobiel blijft: 59% ten opzichte van 54% vorig jaar over dezelfde periode.
Populairste webpagina's: de landingspagina van de Gentse Feesten, programmatie van de
voorbije dagen en het topic bereikbaarheid.

Weerbericht woensdag 18 juli 2018

26-28°C
Het blijft warm, de kans op neerslag is klein.

In de kijker - woensdag 18 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.

Yevgueni, om 20.30 uur op het Walter De Buckplein
Girls in Hawai, om 22.30 uur op de Kouter
Regi, om 23.55 uur op de Korenmarkt
Soul Shakers, om 23.55 uur op Polé Polé
Les Truttes, om 23.30 uur op het Sint-Baafsplein
Isabelle A, om 23.15 uur op het Laurentplein
Het Jeugdcircusfestival houdt vandaag zijn laatste namiddag in het Baudelohof

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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