
 12 april 2021, 12:15 (CEST)

Tweede keer op rij geen Gentse Feesten,
knaldrangfonds verzacht de pijn

De Stad Gent ziet zich genoodzaakt om de Gentse Feesten ook dit jaar te

annuleren. Niettemin mikt de Stad nog steeds op een zomer en najaar vol

activiteiten. Om dat mogelijk te maken, komt er meer geld in het knaldrangfonds.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Iedereen in onzekerheid laten en de Gentse Feesten uitstellen naar een onbepaalde datum is

geen werkbare oplossing, noch voor de organisatoren, noch voor de stads- en

veiligheidsdiensten. Bovendien gaan de Gentse Feesten gepaard met een ware volkstoeloop. De

Feesten bestrijken tien dagen lang de hele Gentse binnenstad en trekken vele

honderdduizenden bezoekers die zich kriskras en zij aan zij door de straten bewegen naar

verschillende locaties en podia. Begeleide en gecontroleerde publieksstromen, registratie van

bezoekers, veilige afstand bewaren, crowdcontrol … en andere noodzakelijke

voorzorgsmaatregelen zijn onmogelijk op een vrij toegankelijk en open stadsfestival. Het is

ondenkbaar dat het coronavirus in de zomer voldoende bedwongen is om een dergelijk massa-

evenement zoals de Gentse Feesten te laten doorgaan.

Voor het tweede jaar op rij geen Gentse Feesten, dat doet erg pijn aan ons
Gents hart. Het was een moeilijke maar noodzakelijke beslissing.
Organisatoren hebben die duidelijkheid nu nodig om alternatieven uit te
werken. We gaan hen daarin sterk ondersteunen en alles op alles zetten om
de Gentenaars een mooie zomer te bezorgen, binnen wat kan en mag.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Met pijn in het hart moet ik als feestenburgemeester de Gentse Feesten voor
de tweede keer op rij annuleren. Een harde en moeilijke beslissing. Maar dat
betekent niet dat er deze zomer geen activiteiten en evenementen
plaatsvinden. We staan met ons knaldrangfonds klaar om organisatoren
financieel en logistiek te ondersteunen. Zodra het kan, gaan we knallen.
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Extra ondersteuning voor organisatoren

De pleinorganisatoren kunnen tot maximaal 30 procent van hun basissubsidie aanvragen om

de brug te maken naar volgend jaar en om de lopende kosten te dekken. Daarnaast is er ook het

Knaldrangfonds dat de Stad in het leven heeft geroepen om evenementen in de zomer en het

najaar te ondersteunen. Daar was reeds 250.000 euro in voorzien, nu komen de vrijgekomen

middelen van de Gentse Feesten en eerder afgelaste stadskermissen en wijkfestivals ook in dat

fonds terecht. Op die manier komt er één miljoen euro vrij. Dat geeft Gentse organisatoren

stadsbreed zekerheid en biedt hen voldoende tijd en ruimte om in de zomer én in het najaar

kwalitatieve en coronaveilige evenementen te organiseren.



De Stad engageert zich om in nauwe samenwerking met alle betrokken diensten en de

evenementensector tot een zeer divers aanbod te komen. Op die manier kunnen Gentenaars

deze zomer en in het najaar van heel wat activiteiten en evenementen genieten, binnen de

maatregelen die dan gelden.

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen Storms, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Meer informatie over het 'knaldrangfonds' 

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

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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