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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Steden met water hebben iets extra en dat is in Gent niet anders, zeker ook tijdens de
Gentse Feesten. De Gentse Feesten spelen zich niet alleen af in onze mooie binnenstad,
maar ook op en rond het water. Denk maar aan het Polé Poléfestival langs de Koren- en
Graslei. Er worden speciale rondvaarten voorzien in onze binnenstad, al dan niet met een
versnapering erbij. Vele mensen zoeken ook via een plezierbootje of kano in onze
binnenwateren de ambiance op van het feestgedruis. Reken daar ook nog eens de
toeristenbootjes en de Hop on hop off watertram bij, waardoor het snel gezellig druk kan
worden op het water.
Ik had van de burgemeester graag een antwoord gekregen op volgende vraag:
Vraag:

Hoe zal de burgemeester deze gezellige drukte op het water zo goed mogelijk managen
en ervoor zorgen dat de veiligheid voor ieder is gegarandeerd?

Antwoord

De scheepvaartpolitie zal instaan voor gericht toezicht gedurende de gehele tijd van de
Gentse Feesten. Zij doet dit in overleg met en ter ondersteuning van de PZ Gent. Er zal
een voortdurende radiocommunicatie worden opgezet hieromtrent.
Ook met de Vlaamse Waterweg is er tijdens de Gentse Feesten permanent overleg inzake
het verloop van de pleziervaart. Dit gaat dan over bijvoorbeeld de netheid te water, de
waterstanden, eventuele bijkomende noodzakelijke signalisatie.

Naast de dagelijkse inzet en preventieve controles zal de scheepvaartpolitie, net zoals bij
eerdere edities van de Gentse Feesten, diverse acties ondernemen. Een aantal hiervan zijn
reeds uitgevoerd. Dit gaat onder andere om:
- voorafgaandelijke afspraken maken met de sector van de verhuurbootjes zoals Minerva,
Meandering, Leie Yachting, BOOOT en Vlot Gent om tijdens de Gentse Feesten de
huurders niet binnen de perimeter van de Gentse Feesten te laten varen om incidenten
met niet-ervaren schippers maximaal te vermijden;
- voorafgaandelijke contactname met alle yachtclubs binnen het ressort met de
aandachtsvestiging op de afspraken tijdens de Gentse Feesten;
- aandachtsvestiging op de eigen sociale mediakanalen van de scheepvaartpolitie;
- het organiseren van een aantal gerichte acties naar de pleziervaartsector inzake het
gebruik van alcohol.
De politiediensten benadrukken dat de veiligheid te water aan boord van de vaartuigen
ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is. Het is aan de individuele
waterweggebruiker om er voor te zorgen dat hij de nodige / verplichte reddingsmiddelen
heeft en kan gebruiken.
Daarnaast moeten zij de richtlijnen van de waterwegbeheerder strikt volgen o.a. de
verkeersborden en de ‘berichten aan de waterweggebruikers’ door de Veiligheidsdiensten
en de Vlaamse Waterweg.
Via deze gecoördineerde acties willen we met alle betrokken partners de veiligheid op en
rond het water bewerkstelligen.

