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GF22: derde minder afval per bezoeker en
waterbars blijven langer open

Ondanks een hele warme dag en nacht hebben gisteren zo'n 90.000 mensen de

Feesten bezocht. Die massa brengt heel wat afval met zich mee, al gaat het tot nu

toe gemiddeld om 33 procent minder afval per bezoeker. Intussen werd ook

beslist om de waterbars langer open te houden.

Waterbars langer open
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Gisteren, op maandag 18 juli, bezochten 90.000. mensen de Gentse Feesten. Tijdens de vorige

editie in 2019 waren dat er ongeveer evenveel. Ook vandaag worden er veel bezoekers verwacht

en belooft het een warme dag te worden. Twee van de drie waterbars blijven vandaag alvast

langer open dan 22 uur: die in het Baudelohof tot 3 uur 's nachts, die aan het Belfort tot 23 uur.

Daarna schakelen ze over op de gewone openingsuren. Alle drie de waterbars blijven ook

sowieso open tot het einde van de Feesten in plaats van tot woensdag.

Elke dag titanenwerk
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Zo'n massa volk zorgt ook voor aardig wat afval. In het openingsweekend haalden de

medewerkers van Ivago 107,6 ton afval op, 17,6 ton veegvuil, 60 ton uit de korven en containers

op de pleinen, 30 ton selectief afval. Dat betekent een daling van 33 procent per bezoeker ten

opzichte van het openingsweekend in 2019.

In vergelijking met 2019 laat elke bezoeker dit jaar één derde minder afval
achter op de Gentse Feesten. Daarmee zetten we opnieuw een grote stap
richting afvalarme evenementen. Gent toont dat het kan, en daar ben ik fier op.
Ik wil iedereen bedanken die daaraan bijdraagt: de bezoekers, de
organisatoren, Ivago en vele anderen.
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester

Ivago stuurt elke dag vijftig medewerkers op pad, waaronder een tiental jobstudenten, om

ervoor te zorgen dat de pleinen en straten er proper bij liggen. Er is ook een nachtcoördinator

die elke nacht van 18 tot 2 uur bij alle pleinen langsgaat om een verslag op te stellen. Ivago gaat

elke dag op pad met zeven veegmachines, tien perswagens, drie stofzuigers, drie platte wagens

en één distributiewagen.

Tijdens de Gentse Feesten staan er bovendien zo'n 390 extra afvalkorven, 300 voor restafval,

een 90-tal voor pmd. Daarnaast staan er ook heel wat extra afvalclusters of verzamelplaatsen

met daarin containers voor restafval, papier en glas. Tegelijk werkt de Stad Gent aan afvalarme

Feesten. Zo zijn er dit jaar 300.000 herbruikbare 'negenduust-bekers' is een derde van de

eetstandjes overgestapt op herbruikbaar servies.

Op wandel met Ivago

Traditiegetrouw organiseert Ivago één keer tijdens de Feesten een ochtendwandeling met

ontbijt waarbij deelnemers ontdekken hoe de feestzone opgeruimd wordt. Die wandeling vindt

morgen plaats, op woensdag 20 juli, van 7 tot 9 uur 's ochtends, en is al een tijdje volzet, maar

journalisten kunnen zich wenden tot woordvoerder Sandra Deneef op 0476 90 57 02. De

wandeling start aan het stadhuis.
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Extra cijfers

De Gentse politie meldt zeven vechtpartijen op maandag 18 juli 2022. Vijftien mensen

werden opgepakt, waarvan zes voor het verstoren van de openbare orde en drie voor

openbare dronkenschap. Er werd ook één drugdealer gevat. Verder kwamen er vijf meldingen

van aanranding van de eerbaarheid, drie daders werden gevat. 34 personen kregen een GAS-

boete voor wildplassen, waarvan 16 in de Feestenzone en 18 erbuiten. Er werden twee auto's

getakeld en veertig verloren voorwerpen binnengebracht.

In het meldpunt aan de Sint-Jacobskerk, waar je terecht kan als slachtoffer of omstaander

van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of intoxicatie, werden gisteren in totaal twee

mensen opgevangen door sfeerbeheer.

Gisteren werden 26 mensen voor verzorging met een ziekenwagen naar het ziekenhuis

gebracht. Negen bezochten op eigen initiatief de spoedafdeling. Twee personen werden

gehospitaliseerd. Het Rode Kruis heeft gisteren 181 mensen verzorgd, 12 daarvan moesten

naar het ziekenhuis.

De Lijn vervoerde gisteren in totaal zo'n 1.400 mensen met de speciale Feestbussen.

Ook op het programma vandaag
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De feestenburgemeester ontvangt vandaag om 14 uur een delegatie van OVAM, de openbare

Vlaamse Afvalmaatschappij. Zij bezoeken de Feesten en bekijken welke maatregelen de Stad

neemt in het kader van afvalpreventie en -vermindering. Er staat ook een rondleiding op het

duurzame Boomtown gepland.

Miss Michelle staat met 'Les Folles de Gand' tijdens de Feesten élke dag op het podium. Ook

vanavond belooft het weer een show vol glitter, glamour, humor en meezingers te worden.

Plaats van afspraak: PC Reinaert in de Reinaertstraat. Een ticket kost 25 euro. Het verhaal

van Miss Michelle vind je in het (online) stadsmagazine.
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De vierde dag van de Feesten in beeld
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Contact voor de pers

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

mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Gentse Feesten 2022: meer dan 3.000 activiteiten

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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