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Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf zaterdag 27
juli 2019

Cijfers en weetjes vrijdag 26 juli 2019
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Op de achtste dag bezochten 120.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op

dezelfde dag in 2018 telde Gent 170.000 bezoekers, maar dat was toen wel de vooravond van

de nationale feestdag (vrijdag 20 juli 2018), voor veel mensen een verlofdag. Na acht dagen

Gentse Feesten staat de teller zo op 780.000 bezoekers. In 2018 stond het totaal na acht

dagen op 970.000 feestvierders.

De Lijn vervoerde op de achtste dag van de Gentse Feesten 32.219 reizigers met het extra

aanbod. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation

en de Korenmarkt, vervoerde 28.950 reizigers. Dat is bijna 20% minder dan op dezelfde dag

vorig jaar (toen 35.990 reizigers op dag 8). 3.269 reizigers maakten gebruik van de 12

Feestenbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent.

Dat zijn er 272 meer vergeleken met vorig jaar.

Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden 178 bezoekers, 8 personen moesten voor

verzorging naar het ziekenhuis. 2 personen werden onwel door de hitte.

Politioneel: 122 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 88 in de

feestzone en 34 buiten de feestzone. Er werden 120 verkeersinbreuken vastgesteld en 9

voertuigen getakeld. 58 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 16

bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 3 voor openbare dronkenschap en 4 voor het

verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 7 gerechtelijke aanhoudingen

verricht.

Op verschillende plaatsen werden fout geparkeerde fietsen aangetroffen, onder meer aan een

nadarhekken voor de hulpdiensten en op een gehandicaptenplaats. De organisatie vraagt om

de fietsenstallingen en bewaakte fietsparkings te gebruiken.

Gentinfo beantwoordde op vrijdag 26 juli 294 vragen van burgers, waarvan er 96 over de

Gentse Feesten gingen.

Vanaf 14 uur geldt voor het hele land code oranje voor onweer. Het KMI verwacht

onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn, met gevaar voor veel neerslag op korte tijd, hagel

en in iets mindere mate felle windstoten. Plaatselijk kan er meer dan 50 l/m² vallen. De

hulpdiensten en pleinorganisatoren zullen de situatie voortdurend opvolgen en zo nodig

maatregelen treffen. Voor materiële schade of wateroverlast is het noodnummer 1722 actief of

kan je terecht op het e-loket van de Gentse brandweer (het nummer 112 is enkel bedoeld voor

meldingen van levensbedreigende situaties).

Aangezien de grootste hitte voorbij is, zullen de gratis waterbars van Farys vandaag

weggehaald worden. De organisatie van de Gentse Feesten bedankt Farys voor de geleverde

inspanningen.

https://www.brandweerzonecentrum.be/e-loket
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Udo komt naar de tent in Sint-Bavo voor een aperitief- en theeconcert (11 en 16 uur).

Wie goesting heeft in driestemmige country, populaire meezingers en Franse chansons kan

naar Mpeg op het Veerleplein gaan kijken (18.30 uur).

Op de Korenmarkt neemt Nocta je mee naar de tijd van zwaarden, draken, mythes en

legenden met opzwepende ritmes en beukende drums (20 uur).

Orkesta Mendoza zet de avond stevig in op Polé Polé (21 uur) en Hard to handle brengt een

vernieuwd coverconcept mee naar de Groentenmarkt (21.20 uur).

Sint-Baafs brengt een eerbetoon aan Amy Winehouse en programmeert de Amy Winehouse

tribute band (21 uur).

Op het Walter De Buckplein komt de Middelburgse indierockband PEER langs. Ze stonden al

op menig festival en komen nu Gent platspelen (21.40 uur).

Rasechte Gentenaar en topmuzikant Dirk Blanchart heeft net een nieuw album uit. Hij komt

je inpakken met zijn talenten op Ons Luisterplein (23.15 uur).

Warhola mag Boomtown officieel afsluiten. Dat belooft alvast een leuk feestje te worden

(23.30 uur).

Locatie in de kijker: Gentopia

De Stad  Gent investeert al meer dan 20 jaar in activiteiten voor kinderen tijdens de Gentse

Feesten. Eerst gebeurde dat aan Sint-Michiels met de kindernamiddagen en nu al vele jaren in

het Zuidpark met 'Gentopia'.

Gentopia is ondertussen een vaste waarde geworden voor vele Gentse Feestenbezoekers. Ouders

kunnen er hun kinderen met een gerust gemoed laten spelen terwijl ze zelf in het park iets

drinken.

Om het voor elke leeftijdsgroep vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn de zones ingedeeld per

leeftijd. De hele dag door kan je er terecht voor gratis animatie en shows. De afgelopen jaren

zetten organisatoren, onder impuls van de Stad Gent, sterker in op activiteiten voor kinderen en

gezinnen. Dat vertaalt zich in het hoge aantal activiteiten (457) voor kinderen tijdens de Gentse

Feesten en een hoog aantal activiteiten overdag (2.400). Vorig jaar bezochten 12.864 kinderen

Gentopia.

Meer informatie

Bezoek de website van de Gentse Feesten

https://gentsefeesten.stad.gent/nl


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.

Bevoegd

Volg de Gentse Feesten op Facebook

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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