
 

Pimp My Street 

Een festival voor tijdelijke winkels in hartje Ilot Sacré 

 

Van 23 november 2017 tot 7 januari 2018 bezetten Belgische ontwerpers, 

designers en ambachtslieden een aantal leegstaande handelsruimtes in de Korte 

Beenhouwersstraat. Dit uniek pop-upfestival komt op initiatief van de schepen van 

Economische Zaken Marion Lemesre (MR) en past in het dynamiseringsproject voor deze 

wijk.  

 

 

 

 

Sinds een jaar lanceert Marion Lemesre, in samenwerking met de schepen van 

Stedenbouw Geoffroy Coomans de Brachène, een reeks initiatieven om de commerciële 

aantrekkingskracht van het Ilot Sacré te bevorderen: renovatie van straten en voorgevels, 

harmonisatie van het stadsmeubilair, ondersteuning bij de inplanting van nieuwe zaken, etc. Op 

die manier wil ze Brusselaars aansporen om deze wijk in de Unescozone opnieuw te komen 

ontdekken.  

 

In deze context lanceert de liberale schepen eind deze maand het festival Pimp My 

Street. Gedurende zeven weken worden leegstaande lokalen in de Korte Beenhouwersstraat 

door pop-up stores bezet. Het gaat om drie lokalen op het gelijkvloers en een groot, 

gemeenschappelijk lokaal waar een tiental ondernemers er hun producten kunnen 

tentoonstellen en verkopen.  

 



« De bedoeling is om deze charmante straat opnieuw leven in te blazen door jonge 

ontwerpers en Belgische merken een duwtje in de rug te geven. Dit kon slechts worden 

verwezenlijkt dankzij de eigenaars van de betrokken handelsruimtes die ons deze gratis ter 

beschikking hebben gesteld », zegt Marion Lemesre. 

 

« Deze wijk is in volle verandering. Dit festival zet het 

Ilot Sacré in een ander daglicht, maar heeft ook als doel 

nieuwe, kwaliteitswinkels aan te trekken», vervolgt Marion 

Lemesre. Ook met de bouw van nieuwe woningen wordt een 

terugkeer van de middenklasse verwacht op korte termijn, 

wat de buurthandel zal stimuleren.  

 

Naast de lancering van dit project besloot Marion 

Lemesre ook om het Ilot Sacré dit jaar voor de eerste keer 

feestelijk te verlichten. Zo maakt deze wijk onderdeel uit van 

het lichtparcours voor de eindejaarsfeesten, “Licht op de 

Handel”. De Beenhouwersstraat, de Korte 

Beenhouwersstraat, de Predikherenstraat en de Getrouwheidsgang krijgen niet minder dan 24 

luchters met 5 armen. « Deze winter kunnen Brusselaars de knusse sfeer van weleer en de 

pracht van deze historische wijk opnieuw ontdekken », belooft Marion Lemesre.  

 

 

Praktische informatie : Er zijn nog twee beschikbare ruimtes. Geïnteresseerden kunnen 

contact opnemen met mevrouw Kunty Moureau voor meer informatie : kmoureau@gmail.com  
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