Een permanent reuzenrad binnenkort in Brussel op het Poelaertplein!
Stad Brussel, 17 juni 2021 - Het College van de stad Brussel heeft onlangs een
vaste locatie toegewezen voor de reuzenrad in Brussel, op het Poelaertplein.
Na het succes van de testfasen in 2019 en 2020 had de stad Brussel afgelopen
december een oproep gedaan voor een vaste locatie voor een reuzenrad in
Brussel. Naar aanleiding van deze oproep hebben drie bedrijven een voorstel
ingediend om Brussel uit te rusten met een reuzenrad. Uiteindelijk werd gekozen
voor de firma van René Bufkens, de kermis eigenaar van The View.
Schepen Fabian Maingain, bevoegd voor Economische Zaken, is verheugd over
de voortgang van dit project: "Het reuzenrad geeft een echte toegevoegde
waarde aan het toeristische aanbod van Brussel en ondersteunt in aanzienlijke
mate de aantrekkelijkheid van de handelszaken van de stad, met name in de
omgeving van de Zavel, de Marollen en de Waterloolaan.”
René Bufkens, eigenaar van het emblematische reuzenrad, zegt dat hij "erg blij is
om terug te zijn in Brussel. Dit plein is één van de mooiste bezienswaardigheden
van de hoofdstad. Ik ben blij dat ik aan de vraag van de mensen kan voldoen en
dat ik het toeristische aanbod kan aanvullen, de Stad zal er alleen maar mooier
op worden."
Na deze toekenning is de volgende stap het verkrijgen van een
stedenbouwkundige vergunning van het Gewest om de integratie van de
reuzenrad in het Brusselse landschap, het respect voor de site van het
Poelaertplein en het erfgoedmonument dat op het plein aanwezig is, alsook de
permanente elektrische aansluiting te verzekeren. Het doel is de vergunning voor
2022 te verkrijgen voor een periode van 6 jaar.
In afwachting en om de toeristische en commerciële dynamiek van Brussel deze
zomer te ondersteunen, zal men het reuzenrad opnieuw opbouwen zodat het
een boeiend event wordt, kondigt Fabian Maingain aan.
"Het enthousiasme voor het reuzenrad tijdens de testfase maakte de
aantrekkelijkheid ervan duidelijk op een van de mooiste plekken “met uitzicht” in
de hoofdstad. Zowel Brusselaars als bezoekers zijn op de kar gesprongen van het
reuzenrad. Deze installatie die sindsdien permanent is, kadert in de wens om

onze stad aantrekkelijker te maken", voegt de burgemeester van Brussel,
Philippe Close, toe.
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