
Brussel,14 december 2018  - De Stad Brussel stelt alles in het werk om Winterpret voor 
iedereen vlot toegankelijk te maken. Om de klimaatopwarming tegen te gaan, 
moedigt zij de bezoekers aan om bij voorkeur ‘zachte’ transportmiddelen en het 
openbaar vervoer te gebruiken of de auto te delen. 

“ De Stad Brussel kijkt ernaar uit de vele bezoekers gedurende Winterpret in het stadscentrum te ontvangen. 
Het Schepencollege wenst dat dit evenement zo harmonieus mogelijk zou verlopen. Ik nodig iedereen uit om 
de voor hem of haar meest gepaste transportwijze te kiezen, maar ook om de zachte mobiliteit de voorkeur 
te geven. Ik herinner iedereen er dan ook graag aan dat het stadscentrum makkelijk te voet, met de fiets, 
de step, of het openbaar vervoer bereikbaar is, of nog met auto indien nodig” stipuleert Delphine Houba, 
Schepen voor Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen. 

Een interactief plan uitgewerkt voor Winterpret en omgeving om de vlotte doorstroming van het verkeer in 
het stadscentrum te bevorderen. De trein- en metrostations, de bus-, tramhaltes, de Villos! stations en parkings 
zijn erin opgenomen. U kunt het plan raadplegen op de website www.winterpret.be om de ideale route 
uit te stippelen naar de bestemming van uw keuze.
Fietsparkings (onbewaakt) staan eveneens ter beschikking aan de Beurs, het Muntplein en op de Vismet. 
De website van de Stad Brussel www.brussel.be/voetgangerszone biedt bovendien waardevolle 
informatie in verband met de belangrijkste toegangswegen tot het centrum.

De MIVB, partner van Winterpret, stelt alle nodige informatie ter beschikking van haar gebruikers  
via www.stib-mivb.be. 

De Stad Brussel en de organisatoren besteden extra aandacht aan personen met een beperkte mobiliteit en 
doen al het mogelijke om hen vlot toegang te verschaffen tot het volledige terrein van Winterpret, o.a. met 
een speciale toegang tot de ijsbaan, makkelijk toegankelijke toiletten, tafels geschikt voor rolstoelgebruikers, 
een aantal voorbehouden en duidelijk gemarkeerde parkeerplaatsen, een speciale cabine in het reuzenrad, 
…

Wij willen dat Winterpret een feestelijk en gezellig moment is voor iedereen. Informatie in verband met de 
bereikbaarheid van het evenement en de omgeving is dan ook steeds beschikbaar op de website  
www.winterpret.be
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