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••Gentse-Feestenbezoekers 
zijn alerter geworden" 
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We k111111e11 er niet omheeti dal, we uandaag in tijden. 
van terreurdreiging leven. Tocli mogen bezoekers zieh 
tijdens de Centse Fees/en ueilig uoclen. "Onze integrale 
ueiligheidsaanpok beioijs: aljare11la11g zijn deugdelijk 
heul", aldus Patric Ioos, Diensthoofd DOOB (Dienst 
Openbare Orde en Bewapening] van Polùie Ge11t. 

Hannes Dedeuncaerder 

Denkt u dat men sen, ge:r:ien het wereldwijde klimaat 
van onrust door aanslagen, minder op hun gemak 
:r:ijn als ze naar de Feesten komen? 
·Je merkt het soms oon kleine dingen. Mensen die sneller de 101 ver· 
willigen wonneer ze iels verdocht zien of opschrikken wonneer zieh 
iels onverwocht voordoel, zools hel knallen von een vuurwerkkonon. 
Anderzijds stellen we ook vosl dol mensen weigeren toe te. geven 
oon de ongstpsychose: ze blijven noor de Feesten komen omdol ze 
niet willen dol ongsl hun leven beheerst. lk denk dus niet dol mensen 
minder op hun gemok zijn. Ze zijn wél alerter geworden, moor dol 
vind ik een positief gegeven." 

Bezoekers weten ook dat de politie waakzaam is .•• 
'Klopl. Wij honleren ol jorenlong een slerk veiligheiqsconcept - en 
ik mag dot zeggen, wonl hel worden mijn zesliende Gentse Fees· 
len bij de palilie. We betrekken olle hulp· en veiligheidsdienslen, de 
pleinveronlwoordelijken en olle andere porlners nouwgezet bij de or· 
gonisotie, we plonnen olles grondig op basis von in le schollen vei· 
ligheidsrisico's en we sturen dogelijks bij. Doornoost heeft elke plein· 
orgonisotor zijn eigen veiligheid· en evocuotieplon, dol door ons op 

v6orhond word! bekeken en indien nodig bijgesluurd. ln seplember 
beginnen we lrouwens ol met de voorbereiding von de volgende 
Gentse Feesten, op basis von een uilgebreide evoluolie von de voor· 
bije editie." 

Het blijft toch een huzarenwerk, niet? Wereld.,.;ijd is 
er geen vergelijkbaar festival waarbij zoveel mensen 
.tien dagen lang in een stadscentrum verzamelen. 
"Her is geen evidenlie om in te stoon voor de veiligheid von de meer 
don 100.000 bezoekers die de Gentse Feesten dogeliJks ontvon· 
gen, moor door een goede risico·inschotting, grolere zíchìbore con 
wezigheid von onze politiemensen en een oontol bijkomende veilig· 
heidsmoolregelen - hel plootsen von belonblokken op de involswe· 
gen, grotere en uilgebreidere conlroledisposilieven ... - trachten we 
de veiligheid moximool le goronderen." 

Kunnen bezoekers zélf bijdragen tot meer veiligheid? 
"Uüeroord. We vrogen niet olleen oon de bezoekers, moor ook oon 
de horeco, de orgonisotoren, kortom oon iedereen op de Feeslen om 
alert te zijn, geen rugzokken onbeheerd achier le lolen, verdachte zo· 
ken en/of personen onmiddellijk le melden oon de palilie. Zonder le 
overreogeren notuurlijk, olhoewel het beter is een keer le veel don le 
weinig onze dienslen le contocleren. En sowieso word! op elke op· 
roep gereogeerd.' 

Wanneer zijn voor u persoonlijk de Feesten geslaagd? 
·wonneer we no de tien dogen voslstellen dot 1,5 miljoen mensen 
op een veilige manier de Feesten hebben beleefd en ervon hebben 
genoten. Wont dot is en blijft het belongrijkste: wie noor de Genlse 
Feesten kernt, moet er plezier beleven.' 
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