Brussel organiseert het Grand Départ van de Tour de France 2019
Voor de 23ste keer in haar bestaan, zal de Tour in 2019 vanuit het buitenland vertrekken. Dit vertrek
doorheen de Brusselse straten valt samen met de feestelijkheden voor de vijftigste verjaardag van de
overwinning van onze grootste Belgische wielerkampioen, Eddy Merckx, in 1969.
De Tour de France biedt een unieke gelegenheid om Brussel en haar troeven onder de aandacht te brengen. De
Tour is het derde sportieve evenement dat wereldwijd de meeste kijkcijfers haalt en zal uitgezonden worden in
190 landen overal ter wereld. De geknipte gelegenheid om Brussel te promoten. Het Grand Départ in Utrecht
mobiliseerde zo’n 200 renners, 4500 medewerkers aan de organisatie en één miljoen toeschouwers. De Tour
de France zal Brussel dus zeker in de kijker plaatsen.
Yvan Mayeur, burgemeester, voegt hieraan toe « Brussel bezit een rijk en gevarieerd architecturaal, cultureel
en culinair patrimonium. Het is een wereldstad met een open geest, de hoofdstad van Europa. Een sportief
evenement als de Tour geeft bekendheid aan de steden die ze aandoet en vooral aan die steden, waaruit ze
vertrekt. Dit is voor Brussel een belangrijke economische opportuniteit»
Alain Courtois, Eerste schepen van Sport, voegt hieraan toe: « sinds 1958, jaar van de wereldtentoonstelling,
heeft Brussel –behalve bij de Euro 2000- niet meer de gelegenheid gehad om op alle continenten uit te blinken.
Met het grote vertrek van de Tour de France 2019, plaatst Brussel zich opnieuw op de wereldkaart. De kandidatuur van Brussel is geen toeval, het biedt ons de gelegenheid om op gepaste wijze de vijftigste verjaardag
te vieren van de eerste overwinning van Eddy Merckx tijdens de Tour de France. Dit wordt dus het feest van
Eddy en tegelijkertijd de kans voor onze hoofdstad om honderdduizenden toeristen en fans aan te trekken. Een
fameuze ruggesteun voor de plaatselijke economie en horeca en een nieuwe glans voor het imago van de stad.
»
De burgemeester van de stad Brussel en de Eerste schepen nodigen samen alle spelers uit, die het imago van
Brussel vandaag verdedigen, om rond de tafel te gaan zitten om dit mooie project zo goed mogelijk te ondersteunen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenten waar de karavaan doorrijdt, Visit Brussels en de
andere economische spelers.
Yvan Mayeur sluit af: « Samen met de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, wensten we een positief evenement te organiseren dat onze steden, getroffen door de aanslagen, verbindt. Wat is er mooier en nobeler
dans een sportwedstrijd die een brug slaat tussen onze steden.Van het vertrek tot de aankomst, van Brussel tot
Parijs, staat « la Grande Boucle » symbool voor onze verbondenheid, onze gemeenschappelijke visie voor de
toekomst van onze steden en onze burgers.»
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