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Extra eindejaarsverlichting op locaties
Winterfeesten

Gent baadt vanaf zaterdag 27 november 2021 weer in sfeervol licht. Om de pijn

wat te verzachten, komt er net zoals vorig jaar extra eindejaarsverlichting op de

locaties van de Winterfeesten. Ook het verlichte Gent-bord is weer van de partij.

De lichtdraken vatten dit jaar post in Wondelgem.
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De Stad Gent verhoogde het totale budget voor de eindejaarsverlichting dit jaar met ongeveer

10 procent. Op de locaties waar normaal gezien de Winterfeesten hadden moeten plaatsvinden,

komt er net zoals vorig jaar extra eindejaarsverlichting. Het gaat om het Sint-Baafsplein,

Botermarkt, Emile Braunplein, Poeljemarkt, Goudenleeuwplein, Klein Turkije, Korenmarkt en

het Veerleplein. De verlichting wordt opgehangen door Look-I-Like, medeorganisator van de

Winterfeesten.

Het zijn geen gemakkelijke tijden. Hopelijk kan de eindejaarsverlichting zowel
letterlijk als figuurlijk toch wat licht in de duisternis brengen.
— Sofie Bracke, schepen van Economie en voorzitter PuurGent 

Ook de blikvangers zijn terug. Het 7 meter lange, oplichtende Gent-bord staat weer aan de

Gras- en Korenlei, en ook de twee 3D-lichtdraken zijn weer van de partij, al is het op een andere

plek. In plaats van op het water aan de Graslei zijn de draken straks te bewonderen vlak bij de

kerk in Wondelgem, aan de Vroonstalledries kant Botestraat.

Overal draakjes

Net zoals andere jaren krijgen ook de deelgemeenten sfeervolle eindejaarsverlichting en worden

de belangrijkste winkel-wandelassen en toegangswegen naar Gent van sfeervolle lichtjes

voorzien. Wie goed kijkt, zal de draak als symbool van Gent her en der zien opduiken.

De eindejaarsverlichting blijft hangen tot en met 16 januari 2022. In totaal zullen over het hele

grondgebied van Gent 95 verlichte bomen, 13 kerstbomen, 2 kiosken, 225 straatoverspanningen

en 32 paalornamenten geplaatst, gehangen en verlicht worden.

Contact

Robby Lannoy, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 32 79 33, e-mail robby.lannoy@stad.gent

Bevoegd

Gent tijdens de eindejaarsperiode 
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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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