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Eindejaar in Gent: verlichte straten en extra
koopzondagen

Gent wordt in de eindejaarsperiode feestelijk opgeluisterd met in totaal 274

overspanningen, 35 kerstbomen, 20 geslingerde loofbomen, 3 3D-bomen, 2

verlichte kiosken en 2 grote, verlichte herten. Er zijn in december ook 3

koopzondagen.

Nieuwigheden

Ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden. De 2 grote herten verhuizen van de Kouter naar

het Ledebergplein, aan de Kraanlei worden 9 palen in kerstlichtjes gehuld, aan de Graslei

krijgen de verlichtingspalen nieuwe armaturen en aan de Sassevaart, ter hoogte van Dok Noord,

komen 9 verlichte bomen.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

'Met duizenden lichtjes wordt Gent weer de gezelligste stad van Vlaanderen
om cadeautjes te kopen, ook op zondagen.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel en voorzitter PuurGent 

Extra koopzondagen

Tijdens de eindejaarsperiode openen de Gentse handelaars ook op zondag de deuren. Naast de

maandelijkse Shop-Op-Zondag van 1 december zijn er in de laatste maand van het jaar nog 2

extra koopzondagen, namelijk op 22 en 29 december. PuurGent voorziet in samenwerking met

De Lijn op zondag 1 december gratis openbaar vervoer in, naar en uit de stad.

Contact

Bart Inghelbrecht, zakelijk coördinator PuurGent, tel. 09 266 84 65, gsm 0486 96 82 96, e-

mail bart.inghelbrecht@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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