PERSBERICHT
Brussel, 24 november 2017 - De Stad Brussel stelt alles in het werk om Winterpret voor iedereen vlot toegankelijk
te maken. Om de klimaatopwarming tegen te gaan, pleit zij voor ecomobiliteit en moedigt zij de bezoekers aan om
bij voorkeur ‘zachte’ transportmiddelen en het openbaar vervoer te gebruiken of de auto te delen.
Tijdens het evenement is het stadscentrum bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets, de trein en de wagen.
Dit jaar werd een interactief plan uitgewerkt voor Winterpret en omgeving om de vlotte doorstroming van het verkeer
in het stadscentrum te bevorderen. De trein- en metrostations, de bus-, tram- en shuttlediensthaltes, de Villos!
stations en parkings zijn erin opgenomen. U kunt het plan raadplegen op de website www.winterpret.be om de ideale
route uit te stippelen naar de bestemming van uw keuze.
De website van de Stad Brussel www.brussel.be/voetgangerszone biedt bovendien waardevolle informatie in
verband met de belangrijkste toegangswegen tot het centrum.
Voor de Stad Brussel is ecomobiliteit duidelijk een prioriteit. Winterpret organiseert dan ook een aantal activiteiten in
samenwerking met verschillende fietsverenigingen. Fietstochtjes, nuttige tips, vorming gericht op het fietsgebruik,
allerhande animaties, workshops om fietsen te pimpen en leuke spelletjes … Dankzij Cyclo, Provelo en Gracq heeft
het fietsverkeer geen geheimen meer voor de nieuwsgierige bezoeker!
Er staan (onbewaakte) fietsparkings ter beschikking aan de Beurs, de Munt en op de Vismarkt.
De MIVB, partner van Winterpret, laat weten dat bepaalde ingangen van het Metrostation Sint-Katelijne
voor de volledige duur van Winterpret zullen worden aangepast, van 24 november tot 31 december:
- ingang nr. 5 en 6 (richting Kanaal) gesloten
- ingang nr. 2 en 3 (richting Sint-Katelijnekerk): enkel om metrostation te verlaten
- ingang nr. 1 en 4 (richting centrum van het plein): enkel toegang tot metrostation
- de liften blijven beschikbaar om binnen en buiten te gaan.
Alle info is terug te vinden op www.mivb.be
De Stad Brussel en de organisatoren besteden extra aandacht aan personen met een beperkte mobiliteit en zij
doen al het mogelijke om hen vlot toegang te verschaffen tot het volledige terrein van Winterpret, o.a. met een
speciale toegang tot de ijsbaan, makkelijk toegankelijke toiletten, tafels geschikt voor rolstoelgebruikers, een aantal
voorbehouden en duidelijk gemarkeerde parkeerplaatsen, een speciale cabine in het reuzenrad, …
Wij willen dat Winterpret een feestelijk en gezellig moment is voor iedereen. Informatie in verband met de
bereikbaarheid van het evenement en de omgeving is dan ook steeds beschikbaar op de website www.winterpret.be
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