
De Stad Brussel keurt haar Schema voor Commerciële Ontwikkeling goed:
54 strategische doelstellingen & 180 concrete acties ter ondersteuning van de economische

ontwikkeling van Brussel

Stad Brussel, 31 januari 2022 - Op maandag 31 januari heeft de schepen van Economische
Zaken Fabian Maingain (DéFI) het eerste deel van het het Schema voor Commerciële
Ontwikkeling van de Stad Brussel aan de gemeenteraad voorgesteld. Dit plan definieert 54
strategische doelstellingen en 180 concrete acties om de economische ontwikkeling van de
Brusselse handelswijken te ondersteunen. Dit eerste deel gaat over de commerciële strategie van
de voetgangerszone van de lanen van het Centrum, de Europese wijk, de Wand (Laken) en de
Frans Vekemansstraat (Neder-Over-Heembeek).

Het Schema voor Commerciële Ontwikkeling van de Stad Brussel werd op maandag 31 januari aan de
gemeenteraad voorgesteld door Fabian Maingain (DéFI), schepen van Economische Zaken. Het plan
omvat een transversaal actieplan voor de collectieve bevoegdheden van de Stad, ondersteund door de
meerderheid (PS/Ecolo/DéFI).

Voor Fabian Maingain (DéFI), schepen van Economische Zaken, is de uitvoering van dit plan van het
grootste belang. Door de concrete en transversale acties die het bevat, zal het Schema voor
Commerciële Ontwikkeling het mogelijk maken een stedelijk klimaat te creëren dat gunstig is voor de
Brusselse ondernemingen. Of u nu een inwoner, bezoeker of werknemer bent, de Stad Brussel is van
iedereen. Daarom is het belangrijk een commercieel aanbod te vinden dat aan iedereen is aangepast.

Het plan is opgesteld naar aanleiding van de grondige werkzaamheden van het bureau CityD, dat
aanbevelingen heeft gedaan voor operationele actie op vier pijlers: de te ontwikkelen commerciële
mix, de te verbeteren commerciële omgeving, de promotie van de winkelwijken en de versterking
van de commerciële ervaring. Het plan houdt ook rekening met de gevolgen van de COVID-crisis en
biedt perspectieven voor herstel en voor de opbouw van een weerbaardere Brusselse economie.

Het plan beoogt de ontwikkeling van een commerciële strategie gebaseerd op een kwalitatieve
versterking van het aanbod, een specialisatie van de commerciële centra en de versterking van hun
commerciële identiteit, om te beantwoorden aan de doelstelling van de "Stad op 10 minuten", om de
Brusselse ondernemingen te ondersteunen bij de overgang naar een weerbaardere, circulaire en
duurzame economie en om de wijken aantrekkelijker en beter bestand te maken tegen economische
schokken in een post-Covid context.



Met dit Schema voor Commerciële Ontwikkeling willen wij de centrale lanen omvormen tot een
levendig gebied met een eigen commerciële identiteit en de onderlinge verbinding met andere wijken
bevorderen. "Het was tijd om de commerciële strategie van de voetgangerszone te bepalen. Met dit
plan willen we een commercieel aanbod uitbouwen voor de inwoners in het kader “Stad op 10
minuten”, maar ook als bestemming voor Belgen en internationale toeristen die ons stadscentrum en
zijn kwaliteitswinkels komen ontdekken", legt schepen van Economische Zaken Fabian Maingain
(DéFI) uit.

De Europese wijk omvormen tot een levendige en gastvrije wijk
Meer dan in andere wijken heeft de COVID-crisis de afhankelijkheid van de Europese wijk van zijn
kantoor klanten aan het licht gebracht. Met het oog op de permanente invoering van telewerken en om
de wijk beter bestand te maken tegen economische schokken, is het van belang de Europese wijk te
oriënteren op andere klantenstromen: de bewoners enerzijds, maar ook een
‘bestemmingsklantenkring’ door de kwaliteit van het commerciële aanbod en de Europese identiteit
van de wijk als toeristische en culturele bestemming in de verf te zetten.

Een plan voor alle wijken
Op lange termijn wordt ernaar gestreefd alle wijken te bestrijken via specifieke acties. In deze eerste
fase zullen de handelskernen de Wand en Vekemans worden opgenomen, naast de voetgangerszone en
de Europese wijk.
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