VANAF VANDAAG IS DE SINT-KATELIJNESTRAAT
EEN WINKELWANDELSTRAAT

SINT-KATELIJNESTRAAT GAAT VOLLEDIG OPEN VOOR BEWONERS,
WANDELAARS, SHOPPERS, TERRASGANGERS EN FIETSERS.
De Sint-Katelijnestraat en een deel van het Sint-Katelijneplein gaan helemaal open voor wandelaars, shoppers, terrasgangers, voetgangers en fietsers. Samen met de plaatselijke winkeliers werd ervoor gekozen om
niet op de aangekondigde heraanleg te wachten. Nu meer dan ooit willen de handelaars en de Stad bewoners
en bezoekers ruimte bieden om in alle veiligheid te kunnen genieten van hun favoriete winkelwandelstraat.
De ruimte die vrijkomt zal geleidelijk aan ingevuld worden met terrassen, fietsnietjes en gewoon meer plaats
om te flanneren.
Vanaf vandaag wordt de Sint-Katelijnestraat een voetgangerszone, evenals het gelijknamige plein, aan de kant
van restaurant Noordzee. Door het plaatsen van twee bloembakken ter hoogte van de Oude Graanmarkt en
het Sint-Katelijneplein maken we de voetgangerszone realiteit en verbinden we de twee pleinen met elkaar.
“De Sint-Katelijnestraat is een begrip in het centrum van Brussel en heeft de laatste jaren alleen maar aan
bekendheid gewonnen. Ook tijdens de coronacrisis was het opvallend hoe drukbezocht de zaken in de straat
bleven. Bovendien vormt de straat ook een belangrijke voetgangers- en fietsas. Ze verbindt de kaaienwijk
met de voetgangerszone en is voor fietsers dé doorsteek naar het kanaal. Met deze nieuwe voetgangerszone
willen we de identiteit van de straat versterken en de vele bezoekers, bewoners en passanten op een veilige
manier ontvangen en laten doorstromen naar de andere wijken van onze binnenstad. ”, aldus Bart Dhondt,
Schepen van Mobiliteit van de Stad Brussel.
Dit nieuws werd enthousiast ontvangen door de plaatselijke winkeliers en restauranthouders. Met hun voetgangersstraat willen ze de bezoekers een aantrekkelijke en harmonieuze plek bieden om te vertoeven en te
ontspannen.
“Jong, dynamisch en milieuvriendelijk voor een buurt waar zowel de bewoners al de handelaars zich thuis
voelen zonder het unieke karakter van de Sint- Katelijnestraat te verliezen”, onderstreept Wouter Vermeulen,
eigenaar van restaurant Noordzee en voorzitter van de handelaarsvereniging.
“NONA is altijd een voorstaander geweest om de Sint-Katelijnestraat autovrij te maken, en wij verwelkomen
dan ook de beslissing van de stad Brussel. Autovrije straten zijn de toekomst van een levende stad, en zorgen
voor een veel aangenamere beleving voor voetgangers en fietsers. De Sint-Katelijnestraat is een karaktervolle
straat met vele kwalitatieve zaken, en wij kijken er naar uit om onze gasten in onze autovrije straat te verwelkomen.”, zegt Sébastian Dupont, eigenaar van de Nona-restaurants.

Een deel van de vrijgekomen ruimte zal gebruikt worden voor het plaatsen van fietsenstallingen en nieuwe
terrassen voor de winkels en restaurants. Leveringen kunnen gemakkelijk plaatsvinden dankzij specifieke verkeersvrije zones, die ‘s morgens van 4 tot 11 uur toegankelijk zijn.
“Dit is een project dat in samenwerking met de winkeliers is opgezet om de aantrekkelijkheid van deze idyllische winkelstraat te versterken, met veel bijzondere winkels die de vruchten zullen plukken van deze aangename winkelzone met grote terrassen. ”, voegt Fabian Maingain, Schepen van Handel van de Stad Brussel,
eraan toe.
De huidige inrichting is slechts tijdelijk. Ze wordt binnenkort vervangen door een volledige en duurzame herinrichting van de straat. Er loopt momenteel een studie voor het verkrijgen van een vergunning en de selectie
van een aannemer.
“De Sint-Katelijnestraat wordt binnenkort volledig heraangelegd. Samen met de bewoners en de handelaars
wordt er momenteel gesleuteld aan een project dat de tijdelijke mobiliteitsingrepen in een permanent jasje
steekt. Met oog voor het specifieke karakter en charme van deze kleinhandelsstraat, gaan we voor een uitnodigende aanleg op gelijkvloerse hoogte. Er zullen ook bomen geplant worden waar dat mogelijk is om voor
natuurlijke afkoeling te zorgen.”, aldus Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte.
“In de Sint-Katelijnestraat vind je zonder twijfel dé beste kwaliteitsproducten. Vis, charcuterie, champignons of
patisserie, je vindt het er allemaal. Een echte aanrader dus om te bezoeken in alle rust in een autoluwe stad.”
besluit Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.
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