Stad Brussel zal voorrang verlenen aan de
Zuidfoor om deze in stand te houden.
De Zuidfoor en zijn uitdagingen zijn erg belangrijk voor de Brusselaars en de rest van het
land. Een echt zomersymbool, een eeuwenoude traditie, de mogelijkheid om te reizen is
veel in het nieuws; de Schepen van Economische Zaken, Fabian Maingain (DéFI), wil de
situatie ophelderen.
Vanaf volgend jaar zullen er werken zijn van de noordelijke metro in twee fasen met
verschillende effecten: 2020-2023 en 2024-2027. Dit zijn twee zeer verschillende fasen met
verschillende implicaties
-

-

2020-2023: betreft de verplaatsing van een rioolcollector onder het Europa Square,
die plaatsvindt in het midden van de Zuidfoor. Hier bestaan verschillende oplossingen
voor, op voorwaarde dat de werken goed beginnen in 2020. We zouden kunnen
overwegen om de kermis naar Lemonnier te verhuizen, de kermis te herpositioneren
of naar de esplanade van het Zuidstation te gaan.
2024-2027: Deze fase is afhankelijk van de tijdige voltooiing van de eerste fase. Het
doel is hier om de tramverbindingen te vervangen, met een grotere impact op het
kermisterrein, wat heel anders is dan in de eerste fase van de werken.

Voor elk van deze fases van deze werken zoeken we naar geschikte oplossingen om de kermis
in stand te houden dankzij de ondersteuning van geschikte werkplekken. In dit stadium
worden alle oplossingen overwogen en mogelijk, maar geen van hen is ongeldig.
Herpositionering, esplanade van het Zuidstation, uitbreiding naar de Ninoofsepoort…
Alle oplossingen worden bestudeerd omdat de prioriteit ligt en blijft bij het behouden van de
Zuidfoor in de Zuidlaan. Het doel is het behouden van de Brusselse roots van de Zuidfoor,
voor de inwoners, de bedrijven en de foorkramers van de Zuidfoor.
"Ik ben heel duidelijk: onze prioriteit is het behouden van de kermis in haar huidige omgeving,
namelijk de Zuidlaan," zegt Fabian Maingain (DéFI), Schepen van Economische Zaken.

Niets zal in aanmerking worden genomen als het niet in staat is om elke attractie te behouden
of de kermis toegankelijk te houden voor haar bezoekers.
We rekenen er ook op dat het Brussels Gewest zal helpen om een oplossing te vinden die
kermissen in staat zal stellen om hun activiteiten in hun historische wijk, gelegen in het hart
van Brussel, in stand te houden.

