PERSBERICHT
Brussel, 27 december 2019 - De Stad Brussel zal andermaal zorgen voor een onvergetelijke start van het nieuwe jaar. Op 31
december kunnen de toeschouwers aan de voet van het Atomium in een feestelijke en gezellige sfeer de overgang naar 2020
vieren.
Om 21.30 u. zal Simon LeSaint deze feestavond op gang brengen en het publiek doen dansen op tijdloze klassiekers of hits van het
voorbije jaar. De feeërieke sfeer zal twee keer kracht bijgezet worden door lichtanimaties.
De gezelligheid zal haar hoogtepunt bereiken op het traditionele aftelmoment tijdens de laatste seconden van 2019. Om middernacht
kunnen de bezoekers genieten van een 18 minuten durend vuurwerkspektakel dat wordt afgestoken op het Belgiëplein. Verwondering
verzekerd!
Daarna wordt de muziek hervat, en om 1 uur wordt het feest ontspannen afgesloten.
Om dit gezamenlijke feestmoment in optimale omstandigheden te laten verlopen, worden de toeschouwers verzocht uiterlijk om 23
u. aan te komen.
Er worden ook veiligheidsvoorzieningen getroffen.
Vanaf 18 u. wordt de site van het evenement volledig afgesloten voor het publiek, zodat de laatste details geregeld kunnen worden.
De site zal vanaf 21.30 u. toegankelijk zijn, en wel uitsluitend via de volgende ingangen:
- Ingang A: Boechoutlaan;
- Ingang B: Atomiumlaan;
- Ingang C: Dikkelindelaan;
- Ingang D: Sint-Lambertusplein, in het onderste gedeelte van de Eeuwfeestlaan.
Er zullen controles uitgevoerd worden aan de ingangen. Om een zo vlot mogelijke toegang tot de site te verzekeren, zijn rugzakken en
grote voorwerpen verboden. Hetzelfde geldt voor glazen flessen, gevaarlijke voorwerpen en het privégebruik van voetzoekers en
vuurwerk, op politiebevel.
De organisatoren raden de bezoekers ten stelligste aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Vanaf middernacht zijn de metro’s, trams en bussen van de MIVB gratis.
De Noctis-bussen zullen rijden van 0.30 tot 5 u (één bus om de 30 minuten).
De MIVB zal alle nuttige informatie meedelen in realtime en via de site www.stib-mivb.be, alsook via de app.
Als het gebruik van de wagen evenwel noodzakelijk is, zal parking C vanaf 17 u. GRATIS toegankelijk zijn via de Ring en/of de Romeinse
Steenweg. Het publiek zal de parking te voet verlaten via de Romeinse Steenweg (hoek met Star Casino), om zo naar ingang B te gaan
via de Madridlaan en de Atomiumlaan.
Er is voor de Personen met Beperkte Mobiliteit een parking voorbehouden op de Boechoutlaan (via de Houba de Strooperlaan), op
vertoon van de PBM-kaart. PBM kunnen zich naar de site van het evenement begeven via een aangepaste toegang aan ingang A
(Boechoutlaan). Zij krijgen een plaats in ‘zone 2’ (op 150 m van ingang A).
De volgende assen worden van 7 u. (31.12) tot 5 u. (01.01) afgesloten voor het verkeer:
- Eeuwfeestlaan;
- Esplanade en Miramarlaan;
- Keizerin Charlottelaan;
- Boechoutlaan;
- Atomiumlaan.
Andere omliggende straten kunnen eventueel afgesloten worden als gevolg van een politiebeslissing.
Alle informatie zal beschikbaar zijn op de site van de Stad Brussel www.brussel.be/nieuwjaar en op het
Facebook-evenement www.facebook.com/brufireworks/
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