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Mobiliteit : allemaal samen voor een geslaagd begin van het schooljaar !
Brussel, Woensdag 26 augustus 2015. De stad Brussel, het Brussels Gewest, de MIVB en de
politiezone Brussel Hoofdstad‐Elsene maken zich klaar voor het nieuwe schooljaar. Het
gemeenschappelijke doel van hun overleg is dat iedereen die volgende week terug begint
te werken of naar school gaat, kiest voor de meest efficiënte manier om zich te
verplaatsen en dus de meest aangepaste manier om het centrum van Brussel te bereiken.
Voor wat de Stad Brussel betreft loopt de 8 maanden durende test van het circulatieplan,
dat eind juni van start ging, gewoon verder. Deze keer gaat het om een test van de “reële
situatie”, want niet tijdens de schoolvakantie. Ter herinnering: sinds 29 juni is een groot
deel van de centrale lanen een voetgangerszone. Er werden panelen geïnstalleerd die de
inrichting van de voetgangerszone aanduiden en er lopen informatiecampagnes.
De stad nodigt iedereen ook uit een bezoek te brengen aan www.circulatieplan.be voor een
antwoord op alle mobiliteitsvragen over de voetgangerszone of te bellen naar het groene
nummer 0800 85 585.
Van haar kant kondigt Brussel Mobiliteit aan dat de Belliardstraat volledig open zal zijn voor
het verkeer vanaf dinsdag 1 september. Voor informatie over lopende of toekomstige
werkzaamheden, nodigt de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het
publiek uit om haar website www.brusselmobiliteit.irisnet.be te raadplegen, de
twitteraccount van Mobiris te volgen of te bellen naar het groene nummer 0800 94 001.
De Brusselaars en pendelaars wordt gevraagd om minder gebruik te maken van hun wagen
om het centrum van Brussel te bereiken, ten voordele van alternatieve vervoermiddelen,
zoals uiteraard het openbaar vervoer. Een meer dan logische keuze, gezien de MIVB op
maandag 31 augustus terug volgens het normale uurrooster rijdt. Metro, premetro, tram,
bus… Het openbaarvervoersaanbod is groot om snel en veilig tot in het Brusselse
stadscentrum te raken.
Automobilisten die van buiten Brussel komen kunnen hun wagen achterlaten op één van de
randparkings (Kraainem, Ceria, Erasmus, Stalle, Herrmann‐Debroux of Delta) en daarna het
openbaar vervoer nemen. Ter herinnering: de metro, waarvan de avondspits op alle lijnen
verlengd wordt, neemt het tracé van de kleine ring en bedient het hart van de
voetgangerszone en de centrale lanen
Alle informatie over de lijnen en frequenties van de MIVB zijn beschikbaar op www.mivb.be
of op 070 23 2000. De real time uurregeling vind je via de app van de MIVB voor
smartphones. De Facebook‐ en Twitteraccounts van de MIVB informeren voortdurend over

nieuwigheden en eventuele verstoringen van het net.
Ook een mogelijkheid om tot in de Vijfhoek te reizen, die al te vaak vergeten wordt, is de
trein nemen tot in Centraal Station.
Ten slotte kunnen automobilisten die hun voertuig willen parkeren in het stadscentrum, ook
terecht in een van de vele ondergrondse parkings. Ter herinnering: de stad gaf in maart ook
haar akkoord om 4 bijkomende ondergrondse parkings aan te leggen. Het centrum van
Brussel en haar winkelzaken blijven dus meer dan ooit bereikbaar voor iedereen.
Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen, is de politie van zone Brussel‐Elsene
overigens naast haar sensibileringscampagne sinds enkele dagen ook gestart met het
beboeten van inbreuken binnen de voetgangerszone. De politie zal daarbij ook letten op
fietsers die binnen deze zone aan overdreven snelheid (de maximaal toegestande snelheid
bedraagt 6 km/u) rijden, waardoor ze andere weggebruikers in gevaar brengen.
Op 31 augustus wordt een gemeenschappelijk platform gelanceerd, meer bepaald via de
sociale media, door de stad Brussel, Brussel Mobiliteit en de lokale politie om het publiek
die dag in real time te informeren over de mobiliteitssituatie in Brussel.
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