
Gentse Feesten 2018: Early bird maandag 23
juli 2018 met eindevaluatie

Cijfers en weetjes zondag 22 juli 2018



Op de tiende en laatste dag van de Gentse Feesten bezochten 120.000 mensen de Gentse

Feesten. Ter vergelijking: ook op de laatste Feestendag in 2017 kwamen 120.000 mensen

naar Gent.

De Lijn vervoerde op de laatste dag van de Gentse Feesten 30.161 reizigers met het extra

aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen) dat werd ingelegd. Dat is ruim 2% (+676) meer

dan tijdens de laatste feestdag van 2017 . Ten opzichte van de laatste dag in 2016 werden

ruim 10% meer reizigers vervoerd.

Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zondag 184 bezoekers, 11 personen moesten

voor verzorging naar het ziekenhuis.

Politioneel: 22 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 15 in de

feestzone. 12 voertuigen werden getakeld. Er werden 33 aanhoudingen verricht, waarvan 10

voor het verstoren van de openbare orde, 4 voor openbare dronkenschap. Er werden 8

verkeersinbreuken vastgesteld in de feestzone, 81 buiten de feestzone. 47 verloren voorwerpen

vonden hun weg naar de Gentse Politie.
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Eindevaluatie
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De 175ste editie van de Gentse Feesten ontving 1.290.000 feestvierders. Dat is exact

hetzelfde aantal feestvierders als tijdens de editie van 2017.

De Lijn vervoerde met de pendeltram en de feestbussen in totaal 335.688 reizigers. Dat

zijn er 34.441 minder (9,3%) dan in 2017, toen De Lijn 370.129 reizigers op dit aanbod

vervoerde. 314.804 reizigers maakten gebruik van de pendeltram tussen Flanders Expo en de

Korenmarkt. 20.884 reizigers deden een beroep op de Feestbussen die vertrekken vanaf Gent

Zuid. De populairste Feestbussen waren Feestbus 5 richting Lochristi en Beervelde met 2.780

reizigers, Feestbus 11 richting Merelbeke en Gavere met 2.327 reizigers en Feestbus 2 richting

Evergem en Assenede met 2.050 reizigers. De afreis van 2.15 uur was globaal gezien de

drukste bezette afreis. De Gentse Feesten van 2018 waren de tweede beste editie ooit voor de

vervoersmaatschappij.

Het Rode Kruis en Vlaamse kruis verzorgden tijdens de Gentse Feesten 1.546

feestvierders. 1.137 personen kwamen voor verzorging naar de hulppost aan het Belfort,

247 mensen boden zich aan bij de hulppost Sint-Jacobs en 162 bezoekers bezeerden zich op

de Kindernamiddagen in het Zuidpark. Ter vergelijking: op de Gentse Feesten van 2017

vroegen 1.236 personen om verzorging. Tijdens de editie van 2018 werden 143

personen met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, dat is een daling van 3%

tegenover vorig jaar. Er waren dit jaar 16 MUG-interventies in de feestenzone, dat zijn maar

liefst 14 interventies minder dan vorig jaar.

Politioneel: Totaal aantal GAS-boetes voor wildplassen 813 (2017: 884 wildplassers),

waarvan 605 in de feestenzone. 172 personen werden aangehouden: 62 gerechtelijk, 110

bestuurlijk. Verkeersinbreuken: 1.029, waarvan 951 in de feestenzone (in 2017: 1.041

verkeersinbreuken). In totaal vonden 373 verloren voorwerpen hun weg naar het

politiecommissariaat.

Cijfers scheepvaartpolitie: Aantal grondig gecontroleerde vaartuigen: 63 (lichte daling

ten opzichte van 2017). Aantal processen-verbaal (incl GAS-boetes): 21 (significante daling

ten opzichte van 2017). Er waren geen positieve alcoholtesten in de pleziervaart (vorig jaar

waren dat er nog 2).

IVAGO haalde in totaal 334.735 kilo afval op. (193.880 kilo restafval, 54.080 kilo

veegvuil, 19.935 kilo papier en karton, 63.820 kilo glas en 3.020 kilo PMD). Ter vergelijking:

in 2017 werd in totaal 360.460 kilo afval opgehaald. Tijdens de Gentse Feesten van 2018

kwam maar liefst 27% minder afval op de grond terecht. De herbruikbare beker, het

inzetten van een avondploeg die korven leegmaakt en de samenwerking met de

feestkernen, zorgden ongetwijfeld mee voor dit positieve resultaat. Het gaat hier om cijfers



van het begin van de Feesten tot en met zondag 22 juli, aangezien IVAGO momenteel nog

bezig is aan de laatste opkuis.

Mobiliteit: De bewaakte fietsenparkings werden zeer intensief gebruikt en stonden op

piekuren volledig vol. Ook de andere fietsenparkings kenden een zeer hoge bezetting. De extra

parkeerplaatsen voor bewoners zijn net zoals vorig jaar positief onthaald bij de bewoners. Er

werden 2.926 retributies uitgeschreven op voorbehouden bewonersplaatsen, in 2017

waren dat er 3.020. De park-and-rides werkten bijzonder goed tijdens de Gentse Feesten. De

parkeergarages waren regelmatig volzet op piekmomenten. De shuttle van en naar de P+R

Weba/Decathlon reed tijdens de Gentse Feesten van 7 uur 's ochtends tot 4 uur 's nachts.  Dit

gebeurde elke dag met 2 shuttles, op piekmomenten reden er 3 shuttles en in totaal vervoerde

deze shuttle 24.033 personen. In 2017 waren dit er 17.000, een stijging met maar liefst

40%.

Dienst Milieutoezicht stelde 1 bestuurlijk verslag op voor muziek op het openbaar domein.

Er werden 7 processen-verbaal opgesteld, waarvan 6 voor geluidsinbreuken en 1 voor een

niet-gemelde airco. Er kwamen in totaal 30 klachten binnen, onder meer over de kermis (1),

over de podia (2), over cafés (8) en over nachtlawaai (4). Wat dit jaar jammer genoeg enorm

opvalt is het eerder hoge aantal klachten over cafés, pop-ups en tijdelijke evenementen die

een graantje proberen meepikken van de Gentse Feesten.

In totaal controleerde het FAVV 48 zaken: 36 ambulante kramen, 8 pop-ups en 4 andere

vaste inrichtingen. Deze controles hebben initieel geleid tot 16 waarschuwingen en 2 pv's. Wie

bij de eerste controle niet in orde was, werd later op de week opnieuw gecontroleerd. Slechts 1

zaak had zich niet in orde gesteld en kreeg dan ook een pv. Het aantal overtredingen is van

dezelfde grootteorde als vorig jaar.

De Kindernamiddagen in het Zuidpark waren met 12.864 kleine feestvierders een

echt succes (in 2017: 15.914). De artistieke aperitieven op het Veerleplein mochten 870

bezoekers verwelkomen. 7.950 personen woonden de apero- en theeconcerten in Klein Sint-

Bavo bij, de opera met Erika Pauwels was twee keer volledig uitverkocht. Bij het vuurwerk

aan Portus Ganda (op zondag 15 juli 2018) werden 26.500 bezoekers geteld.

Ook de website van de Gentse Feesten werd erg vaak bezocht. In totaal namen 307.643

surfers een kijkje op een van de webpagina's. Dat is een lichte daling (3,72%) in vergelijking

met 2017. In totaal werden 2.627.039 pagina's geconsulteerd, de drukste dag was de

nationale feestdag. De tendens van mobiel blijft overigens toenemen: 60% van het verkeer

was mobiel, 11% tablet, de rest van het internetverkeer verliep via desktop. De cijfers lijken

erop te wijzen dat bezoekers per dag hebben doorlopen wat er allemaal te beleven viel op de

Gentse Feesten van 2018. Meer dan waarschijnlijk hebben de bezoekers ook snel de



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,

informatie gevonden die ze zochten.

Gentinfo beantwoordde tijdens de Gentse Feesten 2.673 vragen, meldingen, suggesties en

klachten van burgers (waarvan 1.191 over de Gentse Feesten zelf). Dat is iets meer dan in

2017 (1.059 over de Gentse Feesten).

De Gentse Feesten van 2019 vinden plaats van vrijdag 19 juli tot en met zondag 28 juli 2019.

Meer informatie

Bevoegd

De exacte bezoekerscijfers van musea, activiteiten en monumenten vindt u hier

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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solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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