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GF22: Meer dan 46.000 fietsen geteld in
Feestenzone

De achtste dag van de Gentse Feesten heeft gisteren 230.000 bezoekers naar Gent

gebracht, het meeste tot nu toe. De Fietsambassade heeft gisteren voor het eerst

tijdens de Feesten een fietsentelling uitgevoerd. In totaal werden meer dan

46.000 fietsen geteld in de Feestenzone.

230.000 mensen bezochten gisteren de Feestenzone, dat is het meeste tot nu toe. Ter

vergelijking, de achtste dag van de vorige editie in 2019, ook een vrijdag, telde 120.000

bezoekers.
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Meer dan 46.000 fietsen geteld

Medewerkers van de Fietsambassade Gent hebben gisterenavond tussen 22 uur en 1 uur 's

nachts alle fietsen binnen en in de directe omgeving van de Feestenzone geteld om zo een beeld

te krijgen van het aantal feestenbezoekers dat met de fiets komt. In totaal stonden er ongeveer

41.200 fietsen geparkeerd op het openbaar domein, en nog eens een kleine 5.500 in de twee

bemande fietsparkings (geteld tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's morgens). De grootste

concentraties buiten de bemande fietsenparkings stonden rond Baudelo, rond het Bisdomplein,

Predikherenlei, Steendam, Reep en Sint-Jacobsnieuwstraat.

In de bemande fietsenparkings Sint-Lievens en Sint-Michiels werd geteld tussen 12 uur 's

middags en 6 uur 's morgens. Zo kon ook in kaart gebracht worden hoe vaak een

fietsparkeerplek wisselt van eigenaar. In Sint-Lievens hebben in totaal 3.422 fietsen een

plaatsje gevonden en in Sint-Michiels zijn er 1.956 fietsen gestald. In de Sint-Michielsparking is

iedere fietsparkeerplaats dus 2,4 maal gebruikt en in Sint-Lievens 1,7 maal.

We doen heel veel inspanningen om de fietsers warm te onthalen tijdens de
Gentse Feesten, en met succes. De telling is een momentopname. Doorheen
de dag, avond en nacht vertrekken er ook fietsers en komen er nieuwe toe.
Het echte aantal fietsers zal zonder twijfel een veelvoud van deze 46.000 zijn.
Duurzame feesten, ook op het vlak van mobiliteit.
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester
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Extra cijfers en weetjes

De Gentse politie meldt 12 vechtpartijen op vrijdag 22 juli. 20 mensen werden opgepakt,

waarvan vijf voor het verstoren van de openbare orde en zes voor openbare dronkenschap.

Verder kregen 121 personen een GAS-boete voor wildplassen, waarvan 84 in de Feestenzone

en 37 erbuiten. Er werden 13 auto's getakeld en 44 verloren voorwerpen binnengebracht. De

politie kreeg gisteren ook twee meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, één

dader werd gevat. De politie kon intussen ook een dader vatten van een eerder feit.

Gisteren brachten de hulpdiensten 32 mensen met een ziekenwagen voor verzorging naar het

ziekenhuis. 14 bezochten op eigen initiatief de spoedafdeling. Daarnaast heeft het Rode Kruis

gisteren 132 mensen verzorgd.

De Lijn vervoerde gisteren in totaal zo'n 2.000 mensen met de speciale Feestbussen.

Het Internationaal Puppetbuskersfestival draait op volle toeren. Met zo'n veertig

voorstellingen op drie locaties (het Augustijnenklooster, de Kalandeberg en het parkje aan de

stadshal) is het een van de stille sterkhouders van de Feesten. Bezoekers kunnen vandaag en

morgen om 16 uur aan het Augustijnenklooster voor het eerst genieten van de kunsten van de

Braziliaanse poppenspeler Julia Barnabé en haar marionet Laia.
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Vandaag is het de laatste dag van kleutertheaterfeest Klein Geluk van 4Hoog, dat dit jaar

maar liefst 25 jaar bestaat. Om 14.30 uur staat aan Minnemeers 8 de voorstelling 'Hier en

Daar' op de agenda. Bijzonder is dat het een van de tien 'integraal toegankelijke activiteiten'

is van de Feesten. De show is rolstoeltoegankelijk, in de zaal is er ringleiding en er is een tolk

Vlaamse gebarentaal. Er is boventiteling, audiobeschrijving, een inleiding voor personen met

verstandelijke beperking en een voeltoer voor personen met een visuele beperking.

Assistentiehonden krijgen een rustig plekje om te wachten.

Belleman Patrick Descamps was de afgelopen dagen zowat elke dag van de partij. Morgen, op

zondag 24 juli, neemt hij bezoekers mee op een zondagse marktwandeling. Afspraak om 10

uur aan de kiosk op de Kouter. De wandeling is rolstoeltoegankelijk.

De achtste dag van de Feesten in beeld

https://www.4hoog.be/festivalkleingeluk
https://gentsefeesten.stad.gent/nl/toegankelijkheid


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
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