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Groot succes voor verlichting in winkelstraten van
Brussel
Dinsdag 22 januari 2020, Brussel - Schepen van Economische Zaken Fabian Maingain sluit de 7e
editie van de "Brussels By Lights" winkelstraatverlichting af met een zeer positieve
beoordeling.
Gedurende 6 weken en een half schenen 131 straten en winkelstraten met duizenden lichtjes, wat
bijdraagt tot de verfraaiing van de Stad Brussel. Bewoners, winkeliers en bezoekers konden profiteren van
meer dan 15.000 meter LED-verlichting, verdeeld over tien verschillende winkelgebieden.
"Ik ben zeer tevreden met de feedback die ik heb ontvangen ter gelegenheid van deze 7e editie. De
bezoekers waren bijzonder talrijk in het centrum van de stad om hun kerstinkopen in een magische sfeer
te doen. Een belangrijke troef voor handelaars, vooral die waarvan de jaarlijkse omzet vooral in de
eindejaarsperiode wordt gerealiseerd", zegt Fabian Maingain.
Na 15 jaar zonder nieuwigheden werden ook in Laken en meer bepaald in de wijk "De Wand" dankzij de
nieuwe lichtpatronen "Betoverde Bos" bezoekers uitgenodigd om door het winkelgebied te wandelen.
« De nieuwe verlichting heeft De Wand duidelijk weer op de commerciële kaart gezet en onze wijk een
nieuwe visuele identiteit gegeven. Het heeft geholpen om het dynamiek terug te vinden waar we zeer blij
mee zijn » voegt Olivier Walravens, president van de handelaarsvereniging De Wand toe.
Opmerkelijk voor het jaar 2019, is ook de installatie van vier 3D-lichtstructuren: de Noorderster, die in
het centrum van de Bloemenhofplein heeft gestaan, de Kristallen Boom op het voetgangersgebied, en
niet te vergeten het hart van kerst op de de Brouckèreplein, die zowel jong als oud heeft gecharmeerd.
Maar het is met het immersieve werk SUBMERGENCE dat dit seizoen zal hebben onderscheiden. Met een
geschatte opkomst van meer dan 75.000 mensen gedurende 5 weken zal submergence met zijn 16.000
lichtpunten ongetwijfeld unaniem worden toegejuicht door de Instagram-fans, waardoor het een van de
beste gepubliceerde foto's is geworden.
Sinds 5 januari zijn de teams dag en nacht bezig met het ontmantelen van de meeste installaties die zijn
geïnstalleerd op de kabels die door de stad lopen. Alleen de belangrijkste winkelstraten zoals de
Nieuwstraat of de Centrumlaan zullen hun verlichting langer behouden om de winteruitverkoop op te
vrolijken.
Afspraak met Brussels By Light op 24 november 2020 voor de volgende lumineuze editie.
Perscontact : Alexandre Dermine - 0484/74.05.51 - alexandre.dermine@brucity.be
Foto's en plannen beschikbaar op de site: https://owncloud.bmeo.be/index.php/s/rKMp80tCrU8jTGR
Wachtwoord : BBLights2019

