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Gent gaat volop voor tien dagen Gentse
Feesten

De Gentse Feesten vinden dit jaar plaats van vrijdag 15 juli tot en met zondag 24

juli 2022. Na grondig overleg met de organisatoren en andere betrokkenen werd

besloten om geen elfde dag te organiseren en volop voor kwaliteit te gaan.

De Stad Gent en de pleinorganisatoren zetten alles op alles om de Gentse Feesten te laten

plaatsvinden. De voorbereidingen zijn gestart en zowel de Stad als de organisatoren kijken na

twee geannuleerde edities hard uit naar tien dagen feest.
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De oproep om uitzonderlijk voor een elfde dag te gaan is ten gronde onderzocht en besproken.

Verschillende actoren waren bezorgd dat zowel het draagvlak als de kwaliteit van de Gentse

Feesten te veel onder druk zou komen te staan. Daarom is na overleg besloten dat de prioriteit

ligt bij het organiseren van volwaardige en kwalitatieve Gentse Feesten.

Na een moeilijke hittegolf-editie in 2019 en de twee geschrapte edities daarna, en rekening

houdend met de onzekerheid die corona toch nog met zich meebrengt, is kwaliteit nu de

boodschap. Zowel de Stad Gent als de verschillende organisatoren, veiligheidsdiensten en

stadsdiensten zetten dit jaar dan ook alles op alles om van de tien dagen één groot feest te

maken.

Een extra dag was een schone oproep. De goesting om te feesten is
ontegensprekelijk groot. Ik ben alle actoren dankbaar om die mogelijkheid met
open vizier te onderzoeken en hun inbreng te doen. Er is energie genoeg voor
elf dagen feest, dat betekent dat tien dagen zeker onvergetelijk kunnen
worden. Hou 15 tot 24 juli dus maar vrij in de agenda. En 25 juli voor de
recuperatie.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent
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