
Gentse Feesten 2018: Early bird vrijdag 20 juli
2018

Cijfers en weetjes donderdag 19 juli 2018



Op de zevende dag van de Gentse Feesten bezochten 125.000 mensen de Gentse
Feesten. Ter vergelijking: in 2017 bezochten 170.000 mensen de Gentse Feesten op
dezelfde dag (donderdag 20 juli 2017), maar dat was toen wel de vooravond van de
nationale feestdag.
De Lijn vervoerde op de zevende dag van de Gentse Feesten 34.414 reizigers met het
extra aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen) dat werd ingelegd. Dat is 23% (10.708)
minder dan diezelfde dag vorig jaar, maar toen stond De Lijn aan de vooravond van het
verlengde weekend naar aanleiding van de nationale feestdag. In vergelijking met de
zevende dag van 2016 deed De Lijn het donderdag wel 9% beter. De pendeltram die de
klok rond rijdt tussen Flanders Expo, het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt,
vervoerde 32.330 reizigers. Dat is 23% of 9.410 reizigers minder dan vorig jaar. 2.084
reizigers maakten gebruik van de twaalf feestbussen die de feestvierders 's nachts naar
huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 1.298 minder vergeleken met vorig
jaar. De kabelbreuk, veroorzaakt door een vrachtwagen die de luchtlijn afreed aan de
Martelaarslaan, had geen invloed op de tellingen voor tramlijn 1 en werden niet meegeteld.
Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op donderdag 155 bezoekers, 13 personen
moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
Politioneel: 61 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 42 in de
feestzone. 9 voertuigen werden getakeld. Er werden 14 aanhoudingen verricht, waarvan 6
voor het verstoren van de openbare orde, 2 voor openbare dronkenschap en 6
gerechtelijke aanhoudingen. Er werden 8 verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone,
95 buiten de feestzone. 48 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de Gentse Politie.
Er werden ook drie verloren gelopen kindjes herenigd met hun ouders.

Varia

De voorbije dagen werd duidelijk dat het perron van tramlijn 1 aan de tijdelijke halte Jan
Breydelstraat moeilijk toegankelijk is voor reizigers in een rolstoel of personen die moeilijk
te been zijn. Personen die daarbij moeilijkheden ondervinden mogen daarom voortaan
opstappen aan de 'afstaphalte', ter hoogte van nummer 25.
Naar aanleiding van de aanhoudende droogte heeft de provincie Oost-Vlaanderen een
algemeen sproeiverbod opgelegd, het stadsbestuur heeft dit aandachtspunt doorgegeven
aan de organisatoren van de feestkernen op de Gentse Feesten.

Weerbericht vrijdag 20 juli 2018



22-26°C
Lichtbewolkt en iets minder warm dan de voorbije dagen.

In de kijker - vrijdag 20 juli 2018

Stroppenomgang, om 20.30 uur met vertrek aan het Gravensteen
Vive la Fete, om 21.50 uur op de Kouter. Electro-rock met 'a touch of kitsch' met op de
achtergrond een beetje new-wave en Franse chanson op de loer.
Motown Supremacy, om 22.30 uur op de Korenmarkt. Drie adembenemende dames met
indrukwekkende soulstemmen, begeleid door een strakke, funky live band, met een setlist
die je meeneemt door de geschiedenis van Motown Music .
Tijdloze party met Dirk Stoops, om 22.45 uur op het Sint-Baafsplein
Discobar Galaxie, om 23.30 uur op de Kouter. Van het grootste festival tot het smerigste
jeugdhuis, deze heren weten nog altijd de juiste platen te kiezen. This Soundsystem
knows what's good for you.
Laston en Geo, om 23.55 uur op Polé Polé

Meer informatie
Bevoegd

https://persruimte.stad.gent/images/285520


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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