De Free Shopping Bussen rijden elke zondag in december en
tijdens de eerste week van de solden

De elektrische shuttlebussen rijden tot eind december ook elke zondag,
bovenop vrijdag en zaterdag. Zij zullen ook in dienst zijn tijdens de eerste week van
de wintersolden, van woensdag 3 januari tot en met zondag 7 januari.

Vrijdag 22 december. De eindejaarsfeesten naderen met rasse schreden. De
meeste winkels in Brussel zijn daarom elke zondag open en worden druk bezocht. Op
initiatief van de schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre (MR) rijden de Free
Shopping Bussen deze maand bovenop vrijdag en zaterdag ook elke zondag. Het
parcours krijgt tevens een tijdelijke nieuwe halte “Winterpret”, ter hoogte van het
reuzenrad.
Shopfanaten zullen ook van deze shuttledienst kunnen profiteren bij de lancering
van de solden, van woensdag 3 januari tot en met zondag 7 januari. “Hiermee wil ik
bezoekers aanzetten om tot in centrum Brussel te komen, niet alleen voor de koopjes,

maar ook om de diversiteit van de handelswijken te komen ontdekken”, aldus de schepen
van Economische Zaken, Marion Lemesre (MR). Bovendien worden shoppers ook
verwend met gratis bovengronds parkeren tijdens de twee eerste weekends van de
solden, op zaterdag 6 en 13 januari.

Een positieve eerste balans voor de shuttlebussen

Drie maanden na de lancering in partenariaat met ING België hebben de bussen
hun weg gevonden tot bij het publiek. De bussen vervoeren gemiddeld 12 passagiers
wanneer zijn in dienst zijn. De meest bezochte haltes zijn Nieuwstraat, Louiza, Centraal
Station en Zavel. “De bussen hebben veel troeven. Zo zijn ze zijn gratis, ecologisch,
geven passagiers een panoramisch zicht over de handelswijken, en de sympathieke
chauffeurs delen graag hun favoriete adressen met de passagiers”, aldus Philippe
Wallez, managing director van ING België.
Uit de enquête blijkt dat vier passagiers op tien Brusselaars zijn. “Onder hen zijn
veel niet-Brusselaars die hun auto ergens parkeren om daarna hun verplaatsingen tussen
de boven- en benedenstad met deze bussen te doen. De doelstelling om bezoekers aan
te zetten tot meer verplaatsingen tussen de handelswijken werd dus bereikt,”, besluit de
liberale schepen.

Praktische informatie
Dienstregeling :
Vrijdag : 11u > 18u
Zaterdag : 11u > 18u
Elke zondag in december en op 7 januari 2018 : 12u > 18u

Frequentie :
De bus komt bedient de haltes om het kwartier.

Haltes :

Dansaert : A. Dansaertstraat 99
Sint-Jakob: Lombardstraat 6
Nieuwstraat : Anspachlaan, op de hoek met de Bisschopsstraat
Grote Markt : voorplein van het Centraal Station
Koningsplein : Koningsplein 3
Louiza : Waterloolaan 57
Zavel : Grote Zavel 8
Winterpret : Varkensmarkt 25

Voor meer informatie, surf naar http://www.freeshoppingbus.be/

