
 13 september 2022, 14:25 (CEST)

Optredens, straattheater en circus tijdens Gent
Autovrij

Tijdens Gent Autovrij op zondag 18 september 2022 is de zone binnen de R40

traditiegetrouw afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. In en rond het

Zuidpark en op de fly-over zijn er tal van activiteiten, van optredens van Uberdope

en Sioen tot circus en straattheater.
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Tijdens Gent Autovrij op zondag 18 september krijgen fietsers, wandelaars, skaters en

kinderwagens alle ruimte. Tussen 10 en 18 uur wordt de zone binnen de R40 afgesloten voor

alle gemotoriseerd verkeer. In het Zuidpark zijn er circusacts en workshops en optredens van

Uberdope en Sioen. Tussendoor zorgen straatmuzikanten en foodtrucks voor sfeer en

gezelligheid.

Aan de De Bruyckerdreef bij het Zuidpark kunnen bezoekers een ritje wagen op de zweefmolen

en zorgt het absurde straattheater van Aksident voor de nodige afleiding. Op de Franklin

Rooseveltlaan vinden bezoekers dan weer een heuse mobiliteitsmarkt.

Gent Autovrij laat toe om de publieke ruimte anders te gebruiken. Te voet op
de B401 bijvoorbeeld blijft een unieke ervaring. Tussen 10 en 12 uur passeren
de lopers van de ABSoluut Gent 10 Mijl er, maar van 12 tot 18 uur is de fly-
over open voor iedereen.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Tussen 10 en 18 uur mogen ook bewoners met de auto de stad niet in. De zone uitrijden mag

wel, maar dan stapvoets en via de grote verkeersassen. Enkel het openbaar vervoer, hulp- en

veiligheidsdiensten, taxi’s en mensen met een kaart voor personen met een handicap mogen de

zone binnen.

Contact voor de pers

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 9075 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent
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Gent Autovrij op zondag 18 september
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