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Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf dinsdag 23
juli 2019

Cijfers en weetjes maandag 22 juli 2019

Op de vierde dag van de Gentse Feesten bezochten 90.000 mensen de Gentse Feesten. Ter

vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 100.000 bezoekers.

⏲



De Lijn vervoerde op de vierde dag van de Gentse Feesten 26.240 reizigers met het extra

aanbod (pendel-tramlijn 1 en feestbussen) dat werd ingelegd. Dat is iets minder dan dezelfde

dag vorig jaar (27.175). De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, het station

Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde op maandag 22 juli 24.610 feestvierders.

1.630 bezoekers maakten maandag gebruik van de feestbussen. Vorig jaar waren dat er 2.170

op dezelfde dag.

Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op maandag 139 bezoekers, 7 personen

moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Politioneel: 43 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 28 in de

feestzone en 15 buiten de feestzone. 6 voertuigen werden getakeld. 32 verloren voorwerpen

vonden hun weg naar de politie. Er werden 11 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 4

voor openbare dronkenschap en 7 voor het verstoren van de openbare orde.

Het FAVV controleerde 27 tijdelijke horecazaken. 21 onder hen kregen een waarschuwing,

vooral voor niet-conforme koeltemperaturen en onvoldoende allergeneninfo. Daarnaast

werden er ook 5 pop-ups gecontroleerd, waarvan 3 zaken een waarschuwing kregen. Ook 2

vaste horecazaken kregen een waarschuwing voor niet-conforme koeltemperaturen.

Gentinfo beantwoordde op maandag 22 juli 392 vragen van burgers, waarvan er 138 over de

Gentse Feesten gingen.
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Extra maatregelen naar aanleiding van de hitte

In het Baudelohof wordt vanaf vandaag een extra waterbar geopend door Farys (dagelijks

open van 15 tot 22 uur).

Het Rode Kruis voorziet een extra ziekenwagen en hun mensen zullen langer stand-by zijn om

indien nodig ondersteuning te bieden.

De Stad roept feestvierders nogmaals op om geen frisse duik te nemen in de Gentse

binnenwateren, dat is verboden.

De algemene raad blijft dezelfde: 'Drink voldoende water, smeer jezelf in en zoek de schaduw

op. Zorg extra voor kinderen en ouderen.'

In de kijker - dinsdag 23 juli 2019

Boomtown opent vandaag de deuren en vliegt er meteen stevig in met de vlijmscherpe hiphop

van Stikstof (20.50 uur, Kouter) en Lady Linn & Her Magnificent Big Band (21 uur, Vlaamse

Opera).
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Op het Walter de Buckplein komt DAM langs (21.15 uur). DAM is de eerste Palestijnse band

die zich focust op hiphop.

Dubioza Kolektiv komt naar Polé Polé. De groep was eerder al te zien op de Gentse Feesten in

2015 en stond toen garant voor één brok energie op het Walter de Buckplein.

Straattheaterfestival Miramiro houdt vandaag zijn laatste dag.

Christoff, koning van Schlagerland, komt het Sint-Baafsplein in beweging brengen (23 uur

Sint-Baafs).

Guy Swinnen komt naar Ons Luisterplein (23.15 uur).

Locatie van de dag: Boomtown

Boomtown houdt de vinger aan de pols en heeft 5 dagen lang een goed gevuld programma. Er

zijn gratis activiteiten (Kouter) en betalende acts (Vlaamse Opera). 

Stikstof, The Clement Peerens Explosition, Sons, Ertebrekers, The Kids, De Mens, Faces on TV,

Kapitein Winokio en nog vele anderen zijn gratis te zien op de Kouter.

Lady Linn & her Magnificent Big Band, Graham Nash, The Bony King of Nowhere, Dez Mona,

Marble Sounds en Isbells spelen in de Vlaamse Opera (betalend).

Boomtown is het eerste plein dat volledig cashloos werkt. Bezoekers kunnen er enkel met

bankkaart betalen. Daarmee bevestigt Boomtown opnieuw zijn voortrekkersrol. Boomtown was

ook het eerste plein dat in 2013 de herbruikbare bekers invoerde en in 2018 besliste om geen

flessenwater in PET flessen meer te verkopen maar voor een duurzamer alternatief te kiezen,

namelijk een tapsysteem met leidingwater en siropen.

Meer informatie

Bevoegd

Bezoek de website van de Gentse Feesten

Volg de Gentse Feesten op Facebook

https://www.facebook.com/gentsefeesten/
https://gentsefeesten.stad.gent/nl
https://www.robinetto.be/nl/updates/het-begin-van-robinetto-2018-10-festivals-investeren-samen-duurzaamheid


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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