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Marion Lemesre
Schepen van Economische Zaken

Brussel, the place to go voor de zomersolden

Vanaf zaterdag gaat het koopjesseizoen van start. Om de winkelervaring aangenamer te
maken voert de schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre, gratis bovengronds
parkeren in binnen de Vijfhoek gedurende de eerste twee soldenweekends.
Op zaterdag 1 en 8 juli mogen klanten die met de wagen komen de parkeermeters binnen
de Vijfhoek links laten liggen. Zo kunnen zij winkelen in het stadscentrum zonder zich zorgen te
maken over tijdsdruk en zonder hun voertuig te moeten verplaatsen. « Met deze uitzonderlijke
maatregel wil ik bezoekers aanmoedigen om in centrum Brussel op koopjesjacht te gaan en de
diversiteit en rijkdom van onze handelswijken te ontdekken », preciseert Marion Lemesre (MR).
Interparking neemt deel aan deze operatie met 30% korting aan gebruikers van een
Pcard+ in de ondergrondse parkings in de boven‐ en benedenstad : Munt, De Brouckère, P58,
Schildknaap, Alhambra, Rogier, Passage 44, Kruidtuin, City 2, Entre Deux Portes, Guldenvlies,
Albertina, Stefania‐Louiza, Hallepoort. (Meer informatie : www.pcard.be)
De winkels zijn open op 2 juli
Nog meer goed nieuws voor alle koopjesjagers: de winkels in centrum Brussel zijn open op
zondag 2 juli. « Brussel is een van de weinige steden met dit pluspunt. Het zou jammer zijn
mochten shoppers de stad vermijden en zo een mooie kans mislopen, des te meer omdat het
verkeer op een zondag veel rustiger is », vervolgt de liberale schepen.
In het kader van de campagne I Shop On First Sundays zijn winkels in het stadscentrum
elke eerste zondagnamiddag van de maand open. Onder de deelnemende wijken zijn : de
Nieuwstraat, de Marollen, de Zavel, de Grote Markt, de Dansaert‐ en Sint‐Jakobswijk en de
bovenstad (Louizalaan, Gulden Vlieslaan, Naamsestraat). In de wijken Grote Markt, Marollen en
Zavel zijn een aantal handelszaken elke zondag open.

