
 
 

PERSBERICHT  
 
Brussel, 23 december 2022 - Na twee jaar gekenmerkt door Covid zet de Stad Brussel de traditie van het 
nieuwjaarsvuurwerk voort. Op 31 december kunnen de Brusselaars en andere bezoekers vanaf 23 uur 
verzamelen op het PALEIZENPLEIN om in een feestelijke en gezellige sfeer de overgang naar het nieuwe jaar te 
vieren. 
 
Op 31 december wordt het Paleizenplein het toneel van een groots vuurwerk om de overgang naar 2023 te vieren.  
 
Dankzij de getroffen veiligheidsmaatregelen zal toegang mogelijk zijn vanaf 23 uur. De organisatoren nodigen de 
toeschouwers uit om zo vroeg mogelijk naar een van de drie voorziene zones te komen (plan bijgevoegd): 
- zone A: het Paleizenplein, met toegang via de Koningsstraat (kruispunt met het Paleizenplein); 
- zone B: het Troonplein, met toegang via de Naamsepoort/Regentlaan; 
- Zone C: het Warandepark, met twee toegangen: via de Koningsstraat en via de Wetstraat (kruispunt met de 
Hertogstraat). 
 
Om de toegang tot deze zones zo vlot mogelijk te laten verlopen, zullen bij de ingangen controles worden uitgevoerd: 
rugzakken en grote voorwerpen zijn verboden. Hetzelfde geldt voor glazen flessen, gevaarlijke voorwerpen en het 
privégebruik van voetzoekers en vuurwerk, op politiebevel.  
 
Verschillende straten zullen worden afgesloten: 
Vanaf 14.00 uur: het Paleizenplein; 
Vanaf 20.00 uur: de Hertogstraat tussen de Wetstraat en de Regentlaan; 
Vanaf 21.00 uur: 
- de Koningsstraat tussen de Wetstraat en het Koningsplein; 
- de Regentlaan tussen de Lambermontstraat en de Hertogstraat; 
- de Kunstlaan tussen de Luxemburgstraat en de Belliardstraat; 
- de Montoyerstraat tussen de Handelsstraat en de Kunstlaan; 
- de Boomkwekerijstraat tussen de Naamsestraat en het Troonplein. 
 
De organisatoren moedigen de toeschouwers sterk aan om met het openbaar vervoer naar het evenement te komen. 
 
Wat de MIVB betreft, zal het evenement een impact hebben op verschillende metro-, tram- en buslijnen. Wat info: 
De metrostations Park (vanaf 20.00 uur) en Troon (vanaf 22.00 uur) zullen gesloten zijn. 
De metro- en tramlijnen en de T-bus-pendelbussen die momenteel bepaalde tramlijnen vervangen, zullen rijden tot 2 uur 
's nachts. 
De Noctis-bussen zullen rijden van middernacht tot 5 uur ‘s morgens.  
De MIVB zal alle nuttige informatie meedelen in realtime en via de site en de app. 
Metro’s, trams en bussen zijn gratis van middernacht tot 5 uur ‘s morgens. 
Voor alle details van de betrokken lijnen en alle andere info: www.stib-mivb.be en de app. 
 
Ter herinnering: omdat fietsen ook een mogelijkheid is, worden er fietsenrekken geplaatst op het Koningsplein en in de 
Regentlaan, tussen de Naamsepoort en het Troonplein. 
 
Voor personen met beperkte mobiliteit wordt een zone voorzien aan het Arbitragehof (hoek Hertogstraat/Paleizenplein, 
kant Koninklijk Paleis). 
 
Al deze informatie is beschikbaar op de website van de stad Brussel www.brussel.be/nieuwjaar 
De Facebookpagina van het evenement is ook beschikbaar: www.facebook.com/bxlnewyearseve 
 
Volgende week volgen meer details. 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE PERS: een accreditatie is ten stelligste aanbevolen om de wachtrijen bij de 
ingangen te kunnen vermijden en u vrij te kunnen verplaatsen op het evenemententerrein. 
Bij BIP kunt u zich ook opwarmen en uw artikels schrijven indien nodig. 
Hiervoor kunt u alvast een e-mail sturen naar Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be. 
De geaccrediteerde media krijgen een polsbandje bij BIP, Koningsstraat 2 - 1000 Brussel. 
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