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Gentse Winterfeesten 2020-22: nieuwe start- en
einddata

De Gentse Winterfeesten starten in 2020, 2021 en 2022 telkens op de tweede
donderdag van december en stoppen op 31 december. Dat zijn de Stad Gent, Unizo
Oost-Vlaanderen, Horeca Oost-Vlaanderen en de Opperdekenij overeengekomen,
mede op basis van de ervaringen van de huidige uitbater. De beslissing houdt
rekening met zowel de centrumbewoners als met de lokale ondernemers en
horeca en de bezoekers.
De huidige concessie met EMO bvba voor de organisatie van de Gentse Winterfeesten loopt af.
Voor de volgende drie edities (2020, 2021 en 2022) werkt de Stad Gent aan een nieuwe
aanbesteding. Die zal begin volgend jaar worden gelanceerd. Eerder al besliste het college van
burgemeester en schepenen om de Winterfeesten met een week in te korten (drie in plaats van
vier, opgenomen in het bestuursakkoord) omdat er het hele jaar door al heel veel evenementen
plaatsvinden in het centrum.

Na overleg bereikten de Stad, Unizo Oost-Vlaanderen, Horeca Oost-Vlaanderen en de
Opperdekenij een consensus over de nieuwe periode van de Winterfeesten: starten op de
tweede donderdag van december en stoppen op 31 december.

'We zijn zeer tevreden over de constructieve dialoog. We hebben besloten een
dag vroeger te starten dan in ons eerste voorstel en beginnen dus met een
krachtige start op donderdag. In plaats van te eindigen op de eerste zondag
van januari kiezen we nu voor een duidelijke einddatum: telkens op de laatste
dag van het jaar. Zo behouden we de sfeer en gezelligheid ook tussen
kerstdag en nieuwjaar. Onze Winterfeesten zijn in korte tijd een begrip
geworden in binnen- en buitenland. Dat gaan we zo houden: een kwaliteitsvol
feest voor iedereen.'
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen en Facility Management

De aangepaste regeling houdt ook rekening met de wensen van lokale handelaars en horeca in
de stad.

'Tegen 1 januari zijn de cadeautjes meestal gekocht. Met deze nieuwe regeling
kiezen we dus voor de commercieel meest interessante periode en altijd met
drie weekends. PuurGent zal er ook voor zorgen dat de start van de
Winterfeesten opengetrokken wordt naar de lokale ondernemers en horeca.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel, voorzitter PuurGent

PuurGent, dat zich inzet om de Gentse handelaars en horeca te ondersteunen, zal de komende
jaren de openingsavond koppelen aan een extra shoppingevent. Op die manier wil de Stad extra
bezoekers naar Gent krijgen, goed voor de Gentse Winterfeesten én voor de lokale ondernemers
en horeca.

'Dit is een compromis dat tegemoetkomt aan alle doelgroepen: de bewoners
die een week minder lang belast worden, de lokale ondernemers die na
nieuwjaar meteen volop voor de solden kunnen gaan, de standhouders op de
Gentse wintermarkt die het meest verkopen voor kerst én de bezoekers die
nog steeds drie volle weken kunnen genieten van de magische sfeer van kerst
in Gent.'
— Thomas Kindt van Unizo Oost-Vlaanderen, Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen, Geert Maes van de
Opperdekenij
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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.
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