
Gentse Feesten 2018: Early bird zondag 22 juli
2018

Cijfers en weetjes zaterdag 21 juli 2018



Op de negende dag van de Gentse Feesten bezochten 200.000 mensen de Gentse Feesten.

Dat is meer dan de 150.000 mensen die de Gentse Feesten bezochten op dezelfde dag in 2017,

en 25.000 bezoekers meer dan tijdens de nationale feestdag in 2017.

De Lijn vervoerde op de negende dag van de Gentse Feesten 53.300 reizigers met het extra

aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen) dat werd ingelegd. Een historische topdag! Dat is

27,6 % (11.521) meer dan diezelfde dag vorig jaar, toen er 41.779 reizigers werden vervoerd.

(Voor 2016 waren dat er 40.179). Hiermee overstijgt De Lijn de topdag (nationale feestdag op

vrijdag) van vorig jaar, waarop toen met 50.264 reizigers voor het eerst de kaap van 50.000

reizigers overschreden werd.

Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zaterdag 233 bezoekers, 16 personen

moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Politioneel: 170 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 130 in de

feestzone. 20 voertuigen werden getakeld. Er werden 31 aanhoudingen verricht, waarvan 18

voor het verstoren van de openbare orde, 3 voor openbare dronkenschap. Er werden 5

verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone, 106 buiten de feestzone. 49 verloren

voorwerpen vonden hun weg naar de Gentse Politie. 1 verloren gelopen kindje werd door de

Gentse Politie veilig terug tot bij de ouders gebracht.
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Winnaars straatanimatie Gentse Feesten 2018

Strafste straatact (niet muziek)

1. Rubio Miguel (ES): komisch en soms absurd spektakel, 2.500 euro

2. Nora Hassaounia (BE): buikdanseressen op oriëntaalse muziek, 1.000 euro

3. Angus Mcdonald (UK): magische vingervlugge act – one-man show, 500 euro
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Strafste straatmuzikant

1. Jasper De Kind (BE): Mexicaans traditionele muziek – klassiek, 2.500 euro

2. Glenn Liebaut (BE): slagwerktheater, 1.000 euro

3. Joris De Meester (BE): akoestische gitaar en drumkit ingebouwd in wasmachine, 500 euro

Kinderburgemeester Gentse Feesten
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De 11-jarige Marjolein Acke uit Sint-Amandsberg werd verkozen tot Kinderburgemeester van de

Gentse Feesten. Haar act was een mix van zang en dans op Seisouso van Cirque Du Soleil.

Marjolein viel op door haar sterke 'presentatieskills' en ze wist het publiek te charmeren met

haar spontane reacties tijdens de show.

Als Kinderburgemeester wil ze de stad graag nog kindvriendelijker maken met zo weinig

mogelijk auto’s, zodat elk kind overal vrij kan spelen, fietsen, rolschaatsen, …

Weerbericht zondag 22 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

18-25°C

Lichtbewolkt, in de namiddag stralende zon, bij een zwakke west- tot noordwestelijke wind.

In de kijker - zondag 22 juli 2018

Bal 1900, 20.30 uur, Kouter

DJ Skyve & Eva De Roo, 23.55 uur, Polé Polé

Kaarskesstoet, na Bal 1900, start aan de Kouter en gaat via het centrum richting de

Korenmarkt

Kenji Minogue, 23.30 uur, Sint-Baafsplein

Markt van de lege portemonnees, van 10 tot 22 uur, Predikherenlei

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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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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