PERSBERICHT
Els Ampe (Open Vld)
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Wagenpark.

FEESTELIJKE INHULDIGING HERAANLEG
STRATEN
ONZE‐LIEVE‐VROUW‐TER‐SNEEUWWIJK
(Onderrichtsstraat, Kanselstraat,
Staatsbladsstraat)
VRIJDAG 29 MEI 2015 te 16.30u., hoek Onderrichtsstraat ‐
Ijzerenkruisstraat.

“Een oude wijk in een nieuw
kleedje”
Op vrijdag 29 mei aanstaande zal Brussels schepen van Openbare Werken Els
Ampe (Open Vld) de heraanleg van de Onderrichtsstraat en haar twee zijstraten
officieel inhuldigen.
Deze vernieuwde straten hebben, onder impuls van schepen van Openbare Werken Els Ampe
en exclusief voor de Onze‐Lieve‐Vrouw‐ter‐Sneeuwwijk een unieke stoeptegel gekregen. Deze
nieuwe tegel werd door de diensten, in overleg met schepen Ampe, ontworpen met als doel

esthetiek en comfort te verzoenen. De typische blauwe steen (afkomstig uit Henegouwen), die
traditiegetrouw voor trottoirs of pleinen wordt gebruikt, heeft geen al te goede reputatie bij
hevige regen of vorst. Dan kan hij immers zeer glad worden. Om dat te vermijden wordt de
blauwe steen ruw gemaakt. In het jargon: gebouchardeerd. Door deze behandeling wordt hij
echter grauw en verliest hij aan ‘klasse’. Voor deze wijk, die ook de Vrijheidswijk wordt
genoemd, werd een prachtig compromis ontworpen waar een gladde rand, die mooi blauw
oogt en de steen klasse geeft, een ruw middenstuk met voldoende grip omkadert en hierdoor
het uitschuiven vermindert.
Els Ampe: “Met deze herinrichting bewijst de Stad Brussel dat een buurt mooi en pittoresk kan
ogen zonder de klassieke kasseien die elke winter los komen en ongemakkelijk zijn voor
ouderen, vrouwen met hakken of kinderwagens.”
Na het doorknippen van het lint en de toespraken door de autoriteiten zal men stoetsgewijs
langs de Onderrichtsstraat gaan om er door de handelaars gratis aangeboden specialiteiten te
proeven. De gebruikelijke receptie zal plaats vinden ter hoogte van de ingang van het Koninklijk
Circus. “De Fanfare van de Meyboom”, zal voor een feestelijke muzikale noot zorgen.
Deze prestigieuze wijk, ooit een wirwar van vele straatjes en doodlopende steegjes en die in de
loop van de 19de eeuw, tijdens van de grote openbare werken na de overwelving van de Zenne
en de aanleg van de grote lanen in en rond het centrum van de stad, volledig werd afgebroken,
verdient deze heraanleg. Nu er op de centrale lanen van hartje Brussel op 29 juni 2015, dus
ruim een eeuw later, weer historische veranderingen op de agenda staan, is ditmaal de Onze‐
Lieve‐Vrouw‐ter‐Sneeuwwijk het Centrum voor geweest.
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