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GF22: Drukste Feestendag in jaren met
260.000 bezoekers

De voorlaatste dag van de Feesten heeft gisteren 260.000 bezoekers naar Gent

gebracht, het was daarmee de drukste in jaren. Er waren evenwel geen grote

problemen. Vandaag wordt er niet alleen afgesloten met Raymond van het

Groenewoud, maar ook met de Gentse tradities Bal 1900 en de Markt Van De Lege

Portemonnees.
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Gisteren, op zaterdag 23 juli, zakten er in totaal 260.000 mensen af naar de Feestenzone. Op

dezelfde dag in 2019 kwamen er 95.000 bezoekers langs. Het was gisteren de drukste

Feestendag in jaren. Verschillende pleinen gingen langer door om de uitstroom van bezoekers

beter te spreiden. Ondanks het grote aantal bezoekers waren er geen grote problemen.

Het was heel erg druk gisteren. We hebben de pleinen gevraagd om
uitzonderlijk langer open te blijven, waardoor de mensen verspreid bleven over
de Feestenzone. En met succes, er waren geen grote problemen. Mijn dank
aan alle pleinorganisatoren en diensten om dit in goede banen te leiden.
— Bram Van Braeckevelt, feestenburgemeester

Ook vandaag staat er heel wat moois op het programma met kleppers als Willy Organ en

Biezebaaze op het Sint-Baafsplein en uiteraard ook Raymond van het Groenewoud, die om 1

uur 's nachts het Walter De Buckplein nog eens helemaal op zijn kop zet. Op Camping

Vlasmarkt wordt er verder gefeest tot ver na het ochtendgloren.

Bal 1900 en Markt Van De Lege Portemonnees

Er staan op de laatste dag ook enkele traditionele afsluiters op het programma. Zo vindt op de

Kouter van 19.30 tot 23 uur de 48ste editie van het 'Bal 1900' plaats. Ooit was het een feest

waarbij de bourgeoisie samen met het gewone volk danste, de rijke mensen in schoenen op de

stenen, het gewone volk op 'kloefkens' in het zand. Vandaag is het een gezellig bal met dansers

getooid in de chique kledij van het fin de siècle. Sinds enkele jaren is het bovendien het

startschot van de Kaarskensstoet. Na het dansen, om 23 uur, trekken de deelnemers in stoet

naar de Korenmarkt met kaarsen in de hand. Lees meer over de geschiedenis van Bal 1900 op

de Facebookpagina van de Stad Gent.

Op de laatste dag staat traditioneel ook de 'Markt Van De Lege Portemonnees' op het

programma. Wie nog wat geld over heeft na tien dagen feesten, kan dat spenderen op de

Graslei, Predikherenlei, Jacobijnenstraat, en Ajuinlei, nog tot 20 uur vanavond. Naast nieuwe

koopwaar liggen er ook tal van huis-, tuin- en andere accessoires. De demonstraties krijgen

bezoekers er gratis bij.

Extra cijfers en weetjes

https://www.facebook.com/stadsbestuurgent/posts/pfbid03wgTDAn6d3m2ngBATc7rJhbxp9HTQVBghqPPJ7zZ8L9Y7H8DmzWA37CBfWv2TXxzl


De Gentse politie meldt negen vechtpartijen op zaterdag 23 juli. 25 mensen werden opgepakt,

waarvan 15 voor het verstoren van de openbare orde en vier voor openbare dronkenschap.

Verder kregen 143 personen een GAS-boete voor wildplassen, waarvan 113 in de Feestenzone

en 30 erbuiten. Er werden 14 auto's getakeld en 63 verloren voorwerpen binnengebracht.

Gisteren brachten de hulpdiensten 34 mensen met een ziekenwagen voor verzorging naar het

ziekenhuis. 16 bezochten op eigen initiatief de spoedafdeling. Daarnaast heeft het Rode Kruis

gisteren 238 mensen verzorgd.

De Lijn vervoerde gisteren in totaal zo'n 3.400 mensen met de speciale Feestbussen, het

dubbele van dezelfde dag tijdens de editie van 2019. De Lijn heeft ook extra bussen en trams

ingezet om de laatste feestengangers naar huis te brengen.

Vandaag om 17.30 uur op het Walter De Buckplein staat de finale van de talentenjacht de

Gentse Crochet op het programma. Al elke dag van de Feesten strijdt lokaal talent om de

hoofdprijs: een betaald optreden op de editie van 2023. Vanavond weten we wie die prijs in

de wacht sleept.

De negende dag van de Feesten in beeld



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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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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