
 PERSBERICHT 
  
Brussel, 4 december 2020 - Met de creatie van een speciale website voert de Stad Brussel nieuwe 
maatregelen in om het verkeer in de Nieuwstraat te beheren en iedereen in alle veiligheid zijn 
eindejaarsinkopen te laten doen.  
  
Vanaf vandaag is er een site beschikbaar die de drukke omstandigheden van de drukste winkelstraat van 
België aangeeft: https://www.nieuwstraatbrussel.be/ 
 
Dankzij een monitoringsysteem rapporteert het in werkelijke tijd over de aanwezigheidsstatus en 
informeert het met een zeer eenvoudige kleurcode de mensen die er naartoe willen gaan: 

• Groen: weinig verkeer, het is de beste tijd om te winkelen; 
• Oranje: gematigd verkeer, bezoekers worden uitgenodigd om zeer voorzichtig te zijn en, indien 

mogelijk, hun aankopen op straat uit te stellen; 
• Rood: druk verkeer, de toegang tot de Nieuwstraat via de Muntplein is waarschijnlijk gesloten. 

Bezoekers kunnen er via de loodrechte straten bij komen, maar worden uitgenodigd om een 
ander tijdstip te kiezen om hun boodschappen te doen.  

 
Naast het in herinnering brengen van de geldende gezondheidsmaatregelen (d.w.z. het dragen van een 
masker, respect voor de fysieke afstand, alleen winkelen voor maximaal 30 minuten), geeft de site 
duidelijk de dagen en tijden van de grootste stroom aan. 
 
Dit om de minst drukke dagen te benadrukken, d.w.z. maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag 
en vrijdagochtend. 
Het is daarom belangrijk om te onthouden dat in de maand december de winkels in de Nieuwstraat ook 
op zondag open zullen zijn, wat het verkeer nog verder zal afzwakken. Bovendien zijn ze zo bevoorraad 
met goederen dat er geen angst is voor een tekort aan producten tijdens deze eindejaarsperiode. 
 
Naast de nieuwe website zijn op verschillende locaties schermen geïnstalleerd die toegang geven tot de 
straat. Ze zenden dezelfde kleurcodes in werkelijke tijd uit zodat bezoekers hun tour beter kunnen 
organiseren. 
 
Deze maatregelen komen bovenop de basismaatregelen: het dragen van een mondmasker is verplicht, 
respect voor de fysieke afstand en vooral respect voor de instructie om maximaal 30 minuten alleen 
boodschappen te doen, herinnert de Stad Brussel ons eraan. 
 
De Stad Brussel rekent erop dat iedereen deze gezondheidsregels respecteert, zodat iedereen in alle 
veiligheid kan genieten van het feestelijke seizoen. 
 
Perscontact:  
Wafaa Hammich - 0484870661 
Aurore Borrens – 0499622699 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwstraatbrussel.be%2F&data=04%7C01%7C%7C3330c00f804b483a416508d8986311e1%7Cbb2cf7361de446d690044bde21a93163%7C0%7C0%7C637426898544564037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xBA0hp5VBmHI3xfeg0wRHNiqHSrLhBB0LFbA8Ort%2FaQ%3D&reserved=0

