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Mondmasker verplicht op parcours Lichtfestival

Volgende week start de vijfde editie van het Lichtfestival. Omwille van de huidige

coronacijfers neemt de Stad Gent enkele maatregelen. Zo is het onder meer

verplicht om een mondmasker te dragen op het parcours. Wie naar het festival

komt, maakt best gebruik van de bewaakte fietsparkings of de park-and-rides.

Mondmasker en crowd management
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Van woensdag 10 tot en met zondag 14 november verlicht het Lichtfestival opnieuw de Gentse

straten. Het festival gaat door in openlucht zonder Covid Safe Ticket, maar op het parcours is

een mondmasker wel verplicht. De Stad roept iedereen ook op om voldoende afstand te houden.

Er worden stewards ingezet om alles in goede banen te leiden. Extra signalisatie en lichtkranten

wijzen de bezoekers op de geldende maatregelen.

Het parcours heeft geen vast begin- of eindpunt, en geen drank- of eetstanden waar bezoekers

samentroepen. Er is wel een vaste looprichting. Het parcours is ook langer dan tijdens de

voorbije edities, om de bezoekers meer te spreiden. Door de coronasituatie wordt er extra

ingezet op crowd control en crowd management. Wanneer het te druk wordt aan een

lichtkunstwerk, kan er tijdelijk beslist worden om dit kunstwerk even uit te schakelen. Ook de

toegangswegen tot de stad worden voortdurend gemonitord.

Na eerder uitstel heeft iedereen er geweldig veel goesting in. We rekenen
daarbij op het gezond verstand van de bezoekers. Een mondmasker dragen
beschermt niet alleen jezelf maar ook de omstaanders. Zo kan iedereen veilig
verwonderd zijn over het verrassend spektakel van de kunstwerken.
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Mobiliteit

Bezoekers van het Lichtfestival kunnen het parcours best bereiken door gebruik te maken van

de gratis bewaakte fietsparkings, het evenementenbiljet van De Lijn of de park-and-rides aan de

rand van de stad. Het parcours zelf is volledig verkeersvrij.

Extra bewaakte fietsparkings

Om veiligheidsredenen zijn fietsen niet toegelaten op het parcours. De Stad Gent zet in op extra

bewaakte fietsparkings langs de rand van het parcours. Zo worden twee verdiepingen van

parking Sint-Michiels omgevormd tot fietsparking, goed voor ruim 1.600 fietsen. Een primeur

voor Gent. Ook het Coyendanspark en de Handelsdokkaai krijgen extra fietsparkings.

Bekijk alle maatregelen op de website van het Lichtfestival

https://lichtfestival.stad.gent/nl/nieuws/covid-19-maatregelen-tijdens-het-lichtfestival


Het Lichtfestival trekt heel veel bezoekers, we stellen alles in het werk om
zoveel mogelijk bezoekers te motiveren om met de fiets te komen of te
parkeren op de park-and-rides. Zo houden we het parcours en de nabije
omgeving veilig en aangenaam.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Gebruik de park-and-rides

Bezoekers die met de auto naar het Lichtfestival willen komen, maken best gebruik van de park-

and-rides aan de rand van de stad. Shuttles, bussen en trams zorgen voor een vlotte verbinding

naar het centrum. Zo vertrekt er vanaf 18 uur om de 10 minuten een festivalshuttle vanop P+R

Weba en P+R Watersportbaan richting het parcours. Terugkeren naar de park-and-rides kan

tot 1 uur 's nachts.

De autoparkeerplaatsen op straat in de binnenstad en langs de straten van het parcours worden

zoveel mogelijk gereserveerd voor bewoners. Wie parkeert zonder vergunning riskeert een

retributie van 80 euro. Voor mensen met een beperking zijn bijkomende plaatsen met blauwe

kaart voorzien.

Actuele mobiliteitsinfo

Bezoekers van het Lichtfestival kunnen de actuele beschikbaarheid van (fiets)parkeerplaatsen

bekijken op de webpagina www.verkeer.gent. Daar is te zien hoeveel plaatsen er nog

beschikbaar zijn in de bewaakte fietsparkings, de stedelijke parkings, op de park-and-rides en

op de extra voorbehouden parkeerplaatsen voor minder mobiele personen.

https://lichtfestival.stad.gent/nl/praktisch/mobiliteit/bezoekers/met-de-auto/p-rs
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Contact

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

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Bekijk alle mobiliteitsinfo op de website van het Lichtfestival

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

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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