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GF22: Halfweg al kwart meer bezoekers in
vergelijking met 2019
De eerste vijf dagen van de Gentse Feesten hebben in totaal 600.000 bezoekers

gelokt. Dat is 24 procent meer dan de vorige editie in 2019, toen de stad in vijf

dagen tijd 485.000 mensen over de vloer kreeg, en 7 procent meer dan 2018. Toch

verlopen de Feesten over het algemeen relatief rustig.

Meer bezoekers, minder aanhoudingen

Zo'n 70.000 bezoekers zijn gisteren, op dinsdag 19 juli, naar Gent gekomen om van de Feesten

te genieten. Dat is iets minder dan de vijfde dag van de editie van 2019. In totaal staat de teller

na vijf dagen nu op 600.000 bezoekers, dat zijn er 24 procent meer dan de vorige editie in 2019

en 7 procent meer dan in 2018.

Toch verlopen de Feesten al bij al relatief rustig. Zo werden tot nu toe 62 feestvierders eventjes

aangehouden, de meeste voor openbare dronkenschap of verstoring van de openbare orde,

tegenover 77 in de eerste helft van de Feesten in 2019. In totaal werden bovendien maar 29

voertuigen getakeld tegenover 99 in 2019. Er werden tot slot deze Feesten al 329 wildplassers

betrapt, evenveel als in 2019.

De wedergeboorte is een feit. De Gentse Feesten staan er weer, en hoe! We
konden samen genieten van een prachtig openingsmoment. Veel mensen zijn
content in Gent, op onze terrassen en pleinen is het gezellig druk. En onze
straten en pleinen liggen er properder bij dan ooit. Op naar deel twee. Nie
Pleuje!
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester
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Tussentijdse cijfers: alles op een rij

De overgrote meerderheid van de bezoekers komt te voet, met de fiets, de bus of de tram. De

bewaakte fietsparkings in de Sint-Michielsparking en het Sint-Lievenscollege zijn voor grote

tijdsblokken vaak zowat volzet. De deelfietsen van Donkey Republic werden 2.374 keer

gebruikt, waaronder 656 keer op zaterdag 16 juli. Dat is een record voor het bedrijf in Gent.

Ook Dott heeft de eerste helft van de Feesten al ruim 1.000 fietsen verhuurd, Baqme ruim 40.

Op de parking en park&rides is er voldoende capaciteit. Tijdens de eerste vijf dagen

parkeerden er 17.775 wagens op de parkings binnen de R40 en 4.445 wagens daarbuiten.

Zaterdag was de drukste dag met respectievelijk 4.717 en 1.499 getelde wagens. Ondanks de

drukte zijn er geen mobiliteitsproblemen.

In de eerste vijf dagen heeft De Lijn in totaal 110.000 mensen vervoerd, dat is 18 procent

minder dan de eerste helft van de editie van 2019, toen 134.520 mensen werden vervoerd.

In de eerste vijf dagen waren er 177 aanmeldingen op de spoedgevallendiensten tegenover

152 in 2019, en moest de ziekenwagen of MUG 113 keer uitrukken tegenover 94 in 2019.
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Ivago heeft tijdens de eerste vijf dagen in totaal 135 ton afval verzameld, waarvan 76 ton

restafval, 21 ton veegvuil en 38 ton glas en papier en karton. In 2019 was dat in totaal 151 ton.

Die daling komt neer op ongeveer een derde minder afval per bezoeker.

De stadsdiensten registreerden 17 klachten van geluidsoverlast. Er zijn 9 pv's opgesteld,

waarvan 4 voor het overschrijden van de geluidsnormen en 5 voor het niet respecteren van

het muziekstopuur. Dat aantal pv's komt ongeveer overeen met 2019. Er werden ook 4

bestuurlijke verslagen opgesteld voor bedrijfsafval.

Er waren de eerste helft van de Feesten 13 brandinterventies, waaronder 7 voor

vuilnisbakbrandjes en 2 voor automatische brandalarmen. Er waren 23 technische

interventies en er werden zeven fietssloten losgeknipt. Twee afvalcontainers werden uit het

water gehaald.

Kinderen leren reanimeren en defibrilleren

Het Rode Kruis heeft gisteren, op dinsdag 19 juli, 128 bezoekers verzorgd in de EHBO-posten.

Negen personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Tijdens de Feesten moesten in

totaal al 786 mensen verzorging krijgen, 47 mensen moesten naar het ziekenhuis. In 2019

moesten er de eerste helft van de Feesten in totaal 702 mensen verzorgd worden, 52 moesten

naar het ziekenhuis.

Het Rode Kruis staat elke dag paraat met heel wat vrijwilligers, overdag op de hulppost aan het

Belfort, 's nacht ook aan de hulppost aan Sint-Jacobs. Tijdens de Feesten geven de vrijwilligers

ook bijna elke dag een korte, gratis opleiding reanimeren en defibrilleren in het Marriott Hotel

aan de Korenlei. Vandaag, op woensdag 20 juli, staat er van 14 tot 17 uur een speciale sessie

gepland voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is

verplicht. Journalisten die willen meevolgen, zijn welkom.

https://gentsefeesten.stad.gent/nl/day/22/reanimeren-en-defibrilleren-met-rode-kruis-gent-8103


Vandaag nog op het programma

Vanavond om 23.45 uur draait DJ Les Frules uit Wetteren een set op het Sint-Baafsplein. Hij

kwam als winnaar uit de bus na een dj-contest die in 2019 voor het eerst georganiseerd werd

door vzw Onder De Draak. Hij haalde het van meer dan 60 concurrenten en mocht als

hoofdprijs een set draaien op de Gentse Feesten. Nu, drie jaar later, is het zover.

Vandaag is de laatste dag van Boomtown op de Kouter. Het festival sluit af met knallende

beats van onder meer de Nederlandse dj Carista en de Gentse producer Jennifur.

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
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