
 
De Stad Brussel lanceert een sensibiliseringscampagne voor meer veiligheid 

voor haar voetgangers in het stadscentrum 

 

De Stad Brussel lanceert vanaf vandaag een campagne om de veiligheid van de voetgangers in het 
stadscentrum te verbeteren. Er wordt hier vooral gekeken naar de voetgangerszone van de Vijfhoek, 
waar leefbaarheid en veiligheid prioritair zijn.  

“Geen excuses!”, zo luidt de nieuwe slogan van de nieuwe campagne die tot doel heeft om 
voetgangers voorrang te geven in het stadscentrum. Hiermee wordt er gerefereerd naar de nog te 
vaak gebruikte excuses van weggebruikers die zich dan met de fiets of step verplaatsen om hun 
gedrag te verantwoorden. Op die manier wil de Stad Brussel de absolute voorrangspositie van de 
voetganger op de voetgangerszone van het stadscentrum nog maar eens extra in de verf zetten. We 
maken gebruik van de Week van de Mobiliteit om de Brusselaars hierover te sensibiliseren. 

In het kader van de Stad op 10 minuten, is nabijheid van groot belang. Het is dan essentieel om 
vervoerswijzen zoals wandelen mogelijk te maken. Prioritair staat het delen van de openbare ruimte 
in alle veiligheid. 

“De openbare ruimte is vanzelfsprekend van iedereen, maar ook daar zijn er regels. Respect voor 
elkaar en voor die gedeelde ruimte zijn essentieel. De leefbaarheid voor de bewoners van het 
stadscentrum en de veiligheid van de voetgangers zijn hier de prioriteit”, legt Philippe Close, 
Burgemeester van de Stad Brussel, uit. 

“De voetgangerszone staat vandaag overal bekend als het schoolvoorbeeld voor een echte 
ontmoetingsplek middenin de stad. Daarom is het des te belangrijk dat iedereen die er komt respect 
heeft voor de ander. Alle actieve modi zijn welkom binnen het stadscentrum, maar we vragen dat zij 
extra waakzaam blijven voor de voetgangers die altijd voorrang hebben, ongeacht de situatie”, voegt 
Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit, toe.  

Om dit ook in de praktijk te laten werken, zullen daarom ook politieagenten van de Politiezone 
Brussel Hoofdstad Elsene worden geactiveerd. 

“Brussel is een dynamische stad, wat een van haar grootste charmes is. Maar deze eigenschap moet 
gepaard gaan met respect voor de ander, vooral wanneer die ander kwetsbaarder is. Daarom zullen 
de diensten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene erop toezien dat de mensen eraan worden 
herinnerd dat ze hoffelijk moeten zijn en de voetgangers moeten beschermen. Laten we er samen 
voor zorgen dat Brussel een stad in beweging blijft, maar dan wel op een manier die voor iedereen 
veilig en hoffelijk is”, aldus Michel Goovaerts, Korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD 
Elsene. 

Zij die zich niet aan die regels houden, kunnen een boete verwachten die kan oplopen tot 174€.  
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