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GF22: Nu al meer bezoekers dan tijdens vorige
editie Gentse Feesten

De zevende dag van de Gentse Feesten heeft gisteren 170.000 bezoekers naar Gent

gebracht. Daarmee tellen de Feesten nu al meer bezoekers dan tijdens de volledige

editie van 2019. Ook vandaag valt er heel wat te beleven, zoals de 48ste Rondgang

Van De Stroppendragers, die na twee jaar eindelijk weer volwaardig kan

doorgaan. In totaal lopen er meer dan 200 figuranten mee.
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Met onder meer optredens van Sioen op de Korenmarkt en Camille op het Sint-Baafsplein was

de zevende dag van de Gentse Feesten een succes: op de nationale feestdag zakten zo'n 170.000

mensen af naar de Feestenzone. Ter vergelijking: de zevende dag van de vorige editie in 2019

telde 80.000 bezoekers, het ging toen evenwel niet om de nationale feestdag.

De eerste zeven dagen van deze Feesten tellen in totaal 990.000 bezoekers, dat zijn er nu al

20.000 meer dan tijdens de volledige editie van 2019. Toen stond de teller na de laatste dag op

970.000. Het was in 2019 wel een heel erg warme editie. In 2018 telden de Feesten in totaal

1.290.000 bezoekers.

De Gentenaars blijven feesten, en velen feesten met ons mee. In de stad
heerst een dolle en dartele sfeer. Wie komt, is blij om in Gent te zijn. En Gent
is blij om hen te mogen ontvangen.
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester

Ook vandaag, op vrijdag 22 juli, is er veel te beleven. Voor veel Gentenaars staat er echter één

iets met stip in de agenda: de 48ste Rondgang Van De Stroppendragers En Keizer Karel. Want

die kan na twee jaar eindelijk weer volledig doorgaan. In 2020 was er geen rondgang, al trokken

enkele stroppendragers wel naar het Belfort om met anderhalve meter afstand Klokke Roeland

te zingen. In 2021 was er een afgeslankte versie in het Gravensteen die te volgen was via

livestream. Dit jaar trekt de historische stoet weer écht door de straten.

In totaal lopen er iets meer dan 200 figuranten mee, waaronder 20 fiere stroppendragers, 12

aspirant-stroppendragers in het zwart, 30 Spaanse soldaten, Keizer Karel en zijn entourage, en

voorop nog heel wat pages. De stoet vertrekt om 20.30 uur in het Gravensteen om via Kraanlei,

Vrijdagmarkt, Emile Braunplein en Korenmarkt weer in de burcht aan te komen. Nieuw dit jaar

is dat de Spaanse soldaten nieuwe kostuums hebben. De rest is zoals vanouds: applaus voor de

stroppendragers, boegeroep voor Keizer Karel.

Muilen op de Vlasmarkt

Wie de nacht doorbrengt op Camping Vlasmarkt heeft weinig slaap gehad, maar veel vrienden

gemaakt. Daar wordt veel gefeest én graag gezien. Tijdens een zonsopgang op het plein zijn

zoenen zelden zuinig. In het feestgedruis worden lippen graag getuit en trekken dansers elkaar

tegen hun gilet om een traditie van jaren verder te zetten: Gentse Feesten, dat is muilen op de

Vlasmarkt.



Op de Gentse Feesten wordt al wel eens een tong gedraaid, ja. Soms meer
dan één op een avond, heb ik van horen zeggen. Zolang dat steeds met
toestemming van alle betrokken partijen gebeurt, kan ik al die liefde en
uitbundigheid alleen maar toejuichen.
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester

Extra cijfers en weetjes
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De Gentse politie meldt acht vechtpartijen op donderdag 21 juli. Negen mensen werden

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

dronkenschap. Er werden ook twee gauwdieven gevat. Verder kregen 49 personen een GAS-

boete voor wildplassen, waarvan 34 in de Feestenzone en 15 erbuiten. Er werden 12 auto's

getakeld en 55 verloren voorwerpen binnengebracht.

Gisterenavond werden in de Feestenzone twee kindjes aangetroffen zonder hun ouders. Ze

werden opgevangen door de politie, en die is er via de lichtkranten in geslaagd om de

kinderen met hun ouders te herenigen.

In het meldpunt aan de Sint-Jacobskerk, waar je terechtkan als slachtoffer of omstaander van

grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of intoxicatie, werd gisteren één iemand

opgevangen door sfeerbeheer.

Gisteren brachten de hulpdiensten 18 mensen met een ziekenwagen voor verzorging naar het

ziekenhuis. 15 bezochten op eigen initiatief de spoedafdeling. Daarnaast heeft het Rode Kruis

gisteren 137 mensen verzorgd, 10 daarvan moesten naar het ziekenhuis.

De Lijn vervoerde gisteren in totaal zo'n 1.700 mensen met de speciale Feestbussen.

De zevende 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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