
 

 

 

 
 

PERSBERICHT – STAD BRUSSEL 

 

 

#BRU2015 : Nieuwjaar in Brussel ! 
 

Brussel, 23 december 2014 – Dit jaar haalt de Stad Brussel in samenwerking met de kanselarij van 

de Eerste Minister, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het S.I. Brussel Promotie alles uit de kast 

om het nieuwe jaar goed in te zetten. Van de Brouckère tot aan de Beurs zal je kunnen genieten 

van wedstrijden, straatanimatie, een DJ, een countdown en vuurwerk. Deze nieuwe formule moet 

de overgang van oud naar nieuw dit jaar onvergetelijk maken.  

 

Hieronder het programma van de avond en wat praktische informatie: 

 

20:00 

 Begin van de animatie op de schermen. 

 

21:30 

 Start van de straatanimaties op de site  

 

23 :00 – 23 :55 

 Twee animatoren (in het Frans, Nederlands en Engels) brengen samen met een DJ de nodige 

ambiance op de tonen van de grootste hits van het voorbije jaar.  

 De toeschouwers kunnen elk detail van het spektakel volgen dankzij de schermen die 

verspreid staan langs de Anspachlaan maar ook door een scherm van 60 m² op het De 

Brouckèreplein en nog een scherm van 35 m² aan de Beurs.     

 Toeschouwers kunnen hun nieuwjaarswensen of foto’s ook delen op deze schermen via 

sociale media. Ter plaatse zullen er ook camera’s staan om live nieuwjaarswensen op te 

nemen.  

 

23:55 – 00:00 

 Aanloop naar de countdown met de animatoren en de DJ. 

 De grote, gezamenlijke countdown om 2015 feestelijk in te zetten.  

 

00:00 – 00:15 

 Vuurwerk en confettikanonnen  

 

00:15 – 01:00 

 DJ sets en bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd « Beste Wensen uit Brussel » 

 



Wedstrijd « Beste Wensen uit Brussel » 

 

Vanaf vandaag lanceert de Stad Brussel een videowedstrijd, genaamd «Beste Wensen uit Brussel », 

via de facebookpagina van het evenement: BRU2015 – New Year Fireworks. Iedereen kan een video 

uploaden waarin hij of zij de beste wensen voor het nieuwe jaar overmaken op een typische plaats 

(of juist niet!) in de hoofdstad. De makers van de vijf origineelste filmpjes krijgen een “cultuurpakket” 

met daarin gratis tickets voor de musea en de grote evenementen van de Stad Brussel.  

 

Praktische informatie: 

 

Mobiliteit 

Van 31/12 om 20u. tot 01/01 om 9u. wordt de verkeerscirculatie onderbroken op de 

Brouckèreplaats, maar ook op de kruispunten tussen de Anspachlaan en de Wolvengracht, 

Augustijnenstraat, Bisschopstraat, Grétrystraat, Ortsstraat, Kiekenmarkt en de Jules van Praetstraat.  

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene communiceert  de volgende dagen over de maatregelen 

die genomen zullen worden op vlak van mobiliteit om deze onderbreking op te vangen. Deze 

informatie zal ook via de verschillende communicatiekanalen van de stad en de politiezone verspreid 

worden.  

- www.brussel.be  

- www.facebook.com/122467667881 (Stad Brussel) 

- https://twitter.com/stadbrussel  

- https://plus.google.com/u/0/b/107767323956494989415/ (Stad Brussel) 

- www.polbru.be  

- https://twitter.com/zpz_polbru  

 

STIB/De Lijn 

Alle informatie is beschikbaar op de site van de MIVB: www.stib-mivb.be  

 

Parkings : 

 Uitgang van parking Alhambra is open tot 23u. 

 Uitgang van parking 58 is open via de Zwarte Lievevrouwstraat en Lakensestraat. 

 De Muntparking blijft toegankelijk 

 De toegang tot parking de Brouckère blijft gesloten van 20u. op 31/12 tot en met 9u. op 

01/01. De uitgang is wel open en loopt van de Zwarte Lievevrouwstraat en de Lakensestraat.   

 Gratis parkings aan metrostations Delta en Stalle 

 

Netheid : 

Het aantal voorziene vuilnisbakken op site zal gevoelig verhoogd worden. Verschillende teams zullen 

na het vertrek van het publiek alles opkuisen. De feestgangers wordt gevraagd om het nieuwe jaar te 

vieren met respect en empathie voor de stadsbewoners.  

 

Privégebruik van vuurwerk – herinnering  van het politiereglement  

Om de veiligheid van iedere deelnemer te garanderen, is het belangrijk te herhalen dat elk 

privégebruik van vuurwerk niet toegelaten is (artikel 44 van het politiereglement). Het vuurwerk 

tijdens het evenement wordt verzorgd door professionals. Het particuliere gebruik van vuurwerk is 

verboden om het vlotte verloop van de festiviteiten te garanderen. Al het gevonden vuurwerk wordt 

in beslag genomen.   
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