Persbericht.
Brussel, 21 juni 2020 – Rekening houdend met de gezondheidscontext en in het licht van de
regels die tot dusver gelden, kondigt de Stad Brussel aan dat BXL TOUR, de wielerwedstrijd
van 40 km in de straten van de hoofdstad, wordt uitgesteld tot 13 september.
De huidige situatie heeft de Stad Brussel ertoe aangezet om de vierde editie van dit leuke sportieve
evenement, dat aanvankelijk gepland was voor 14 juni, met enkele maanden uit te stellen.
"Sinds vier jaar is BXL TOUR een niet te missen evenement voor Brusselse fietsers, en deze editie zal
geen uitzondering op de regel zijn! We willen het natuurlijk gezellig houden, met inachtneming van de
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... Nog meer dan anders biedt dit gebeuren ook een kans om
de zachte mobiliteit aan te moedigen, en om ons de stad opnieuw toe te eigenen!", onderstreept
Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.
Benoit Hellings, Eerste Schepen en Schepen van Klimaat en Sport, voegt eraan toe: "Een van de
dingen die duidelijk naar voren zijn gekomen tijdens de lockdown is het belang van de fiets in onze
steden. De fietswinkels werden overrompeld! Veel mensen zijn zich weer bewust geworden van het
gemak van de fiets als vervoermiddel en hebben het plezier van het gebruik ervan herontdekt. De fiets
wordt het transportmiddel bij uitstek in post-covid-steden. Meer dan ooit is het essentieel om
sportwedstrijden en evenementen rond de fiets zo toegankelijk mogelijk te maken voor een zo groot
mogelijk publiek. In die zin ben ik blij dat BXL TOUR 2020 toch kan doorgaan, ook al is het met een
kleine vertraging."
Tijdschema's en andere praktische details zullen in de komende weken worden meegedeeld.
Wie zich al was ingeschreven, hoeft verder niets te doen: hun plaats is geldig voor 13 september.
Wie al was ingeschreven, maar niet kan deelnemen op 13 september, kan een e-mail sturen naar
info@bxltour.be en zal volledig worden terugbetaald.
Aangezien de inschrijvingen op naam zijn, kunnen ze niet worden overgedragen.
De Stad Brussel en de organisatoren volgen de evolutie van de gezondheidssituatie op de voet;
mochten er nieuwe beslissingen worden genomen door de bevoegde autoriteiten, dan zullen we deze
zo snel mogelijk meedelen.
Informatie en inschrijvingen: www.bxltour.be
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