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Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf donderdag
25 juli 2019

Cijfers en weetjes woensdag 24 juli 2019
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Op de zesde dag van de Gentse Feesten bezochten 95.000 mensen de Gentse Feesten. Ter

vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 115.000 bezoekers. In de loop van de avond

werd het drukker en werden het Sint-Baafsplein, de Korenmarkt en Boomtown afgesloten.

De Lijn vervoerde op de zesde dag van de Gentse Feesten 26.701 reizigers met het extra

aanbod. Dat is 18 % of 5.995 reizigers minder dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die

de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation en de Korenmarkt,

vervoerde 24.650 reizigers. Dat is 20 % of 6.300 reizigers minder dan vorig jaar op dag 6.

2.051 reizigers maakten gebruik van de 12 Feestenbussen die de feestvierders 's nachts naar

huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat is zijn er 305 meer (1.746) vergeleken met

vorig jaar. Feestenbus 5 naar Beervelde vervoerde deze nacht het meeste feestvierders (235

reizigers). De meest gebruikte terugrit van de Feestenbussen was opnieuw de nachtrit van

2.15 uur naar Wetteren.

Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op woensdag 170 bezoekers, 9 personen

moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Politioneel: 45 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 37 in de

feestzone en 8 buiten de feestzone. Er werden 59 verkeersinbreuken vastgesteld en 8

voertuigen getakeld. 51 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 4

bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 2 voor openbare dronkenschap en 2 voor het

verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 5 gerechtelijke aanhoudingen

verricht.

Gentinfo beantwoordde op woensdag 24 juli 345 vragen van burgers, waarvan er 118 over de

Gentse Feesten gingen.

De Fietsambassade plaatste 150 extra fietsenstallingen in de Gentse Feestenzone, ter hoogte

van de Minnemeers-Baudelohof
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12 medewerkers van de gemeente Leiden (Nederland), onder wie enkele wethouders, de

horecacoach, een communicatiemedewerker en enkele medewerkers Cultuur en

Evenementen, komen de Gentse Feesten bezoeken. Ze worden ontvangen op het stadhuis om

15 uur en krijgen vervolgens een uitgebreide rondleiding die eindigt op de Vlasmarkt. De pers

is welkom, het programma is op vraag te verkrijgen bij Heidi Rogiest via

heidi.rogiest@stad.gent

Burgemeester De Clercq en Feestenburgemeester Storms trakteren de politie en medische

hulpverleners op een verfrissend ijsje, om 16.45 uur in de medische post aan het Belfort.

Het Sint-Baafsplein kleurt elk jaar blauw/wit en vanaf dit jaar komt er misschien een nieuwe

roze traditie bij want ze vieren de Nacht van de Regenboog met DJ T.O.O.N & The Love Boat

Experience (22.45 uur). Burgemeester De Clercq en Feestenburgemeester Storms draaien de

eerste plaat.

AB Nono brengt het iets steviger coverwerk naar het Veerleplein (22 uur) terwijl Duplicate er

een sneltrein aan hits doorjaagt op de Groentenmarkt (21.20 uur). Filip Kowlier komt met

zijn Ertebrekers langs op Boomtown (22.30 uur) en Laura Tesoro vult ongetwijfeld de

Korenmarkt (22.30 uur).

Roland viert zijn 75ste verjaardag op het Walter De Buckplein en brengt enkele vrienden mee

dus dat wordt sowieso een topsfeer (20.30 uur). Nog een jarige trouwens op Ons Luisterplein

want daar komt Jan De Wilde langs (21.30 uur).

Op Polé Polé zorgt Mokoomba voor een tropisch sfeertje. Mokoomba mocht al aantreden bij

Later with Jools Holland. Dat kan tellen als keurmerk (21 uur).
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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://persruimte.stad.gent/images/325079
https://persruimte.stad.gent/images/325080
https://persruimte.stad.gent/images/325082
https://persruimte.stad.gent/images/325083


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.

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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