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Heropening van de culturele plaatsen van de Stad Brussel
Brussel, 24 november 2015 – De Stad Brussel kondigt de heropening aan van de culturele
instellingen en centra waarover zij het bestuurlijk toezicht heeft. Sommigen waren al een
paar dagen gesloten wegens overmacht en ze waren allemaal op maandag gesloten. Deze
beslissing volgt naar aanleiding van de heropening van de scholen op het grondgebied van
het Brusselse Gewest en de wil om de culturele activiteiten opnieuw op te starten vanaf
het moment dat dit mogelijk is.
Maandagnamiddag heeft Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, samen
met Ans Persoons, Schepen voor Nederlandstalige aangelegenheden, alle directeurs van de
culturele plaatsen waarover zij het bestuurlijk toezicht heeft verenigd (Musea van de Stad,
culturele Centra, Brigittines…). Ter gelegenheid van deze buitengewone vergadering hebben
de deelnemers hun verlangen uitgedrukt om zo snel mogelijk te heropenen en het publiek in
de beste omstandigheden te ontvangen.
De Musea van de Stad Brussel waren al dinsdag geopend. De andere betreffende instellingen
zullen woensdag open gaan.
Verschillende maatregelen op gebied van techno-preventie aanbevolen door de Politie
worden toegepast op elke plaats om het goede verloop van de activiteiten te verzekeren. De
instellingen tellen op het begrip en de medewerking van het publiek om deze maatregelen
te respecteren.
« De Cultuur alsook de toegangs-en verdraagzaamheidswaarden die ze uitdraagt zijn van
kapitaal belang vooral in het huidige klimaat. Daarom nodig ik alle Brusselaars uit om
opnieuw de deuren van de culturele instellingen open te duwen en mooie momenten te
beleven. De bijkomende preventiemaatregelen zullen natuurlijk worden genomen om de
veiligheid van iedereen maximaal te verzekeren » onderstreept Karine Lalieux.
De Schepen van Cultuur nodigt het publiek uit om op voorhand de website van elke instelling
te consulteren om de maatregelen ter plaatse te kennen en na te gaan of de betreffende
activiteit zal doorgaan.
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