
Persbericht 
 

COVID-19 : De Stad Brussel neemt sterke maatregelen om de toestroom in de 
Nieuwstraat en de Grote Markt te beheren. 
 

Nieuwstraat: 
Na het overlegcomité van 27 november 2020 en de beslissing om de detailhandel te heropenen 

zal de Stad Brussel vanaf dinsdag 1 december een specifiek systeem uitbouwen om de 

heropening van de Nieuwstraat te omkaderen: 

 

De Nieuwstraat zal opgedeeld worden om de permanente toestroom in twee richtingen te 

verzekeren en om statische bijeenkomsten te vermijden. 

• Invoer van toestroombeheer in de twee richtingen met dranghekken, grondmarkering, 

sanitaire bogen aan de ingang en preventieve signalisatie; 

• Invoer van toegangsbeperking tot de Nieuwstraat met aanwezigheid van stewards en 

politieagenten; 

• Invoer van een realtime dynamisch telsysteem voor monitoring van de drukte en 

weergave van deze informatie aan de ingangen, maar ook op de website van de Stad 

(tegen het einde van de week). 

 

Grote Markt: 
Als gevolg van de grote toestroom van dit weekend, heeft de stad besloten: 

• De ingangen tot de Grote Markt te beperken en te filteren; 

• De Grote Markt te sluiten in geval van te grote toestroom; 

• Eten, drinken en roken te verbieden op de Grote Markt zodat het dragen van een 

mondmasker permanent gerespecteerd kan worden, ook bij het maken van een foto 

voor de kerstboom. 

• De naleving van deze maatregelen zal worden begeleid door de politiediensten. 

 

Een multidisciplinaire evaluatie (in aanwezigheid va de Burgemeester, de politie, BME, de 

kabinetten van handel en toerisme…) zal dagelijks plaatsvinden, maar evengoed voor alle 

winkelstraten van de gemeente. Zo zal de politie niet aarzelen om de toegang tot de 

Nieuwstraat, de winkels of de Grote Markt te beperken of zelfs te sluiten indien de situatie dat 

vereist. 



Tot slot vragen de autoriteiten van de Stad iedereen om de gezondheidsmaatregelen zo nauw 

mogelijk te respecteren, of u nu bezoeker, klant of handelaar bent zodat iedereen van een 

rustige en veilige ervaring kan genieten. 
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