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Grote Markt in regenboogkleuren voor 20ste verjaardag Belgian Pride
Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de Belgian Pride krijgen de regenboogkleuren een
prominente plaats in de verlichting van een aantal in het oog springende gebouwen in de hoofdstad. Op
vraag van minister Pascal Smet en burgemeester Yvan Mayeur zullen de kantoorgebouwen van P&V en
Belfius zich in de regenboogkleuren hullen. Ook de Grote Markt zal tijdens de festiviteiten in de aanloop
naar 16 mei, wanneer de Parade plaatsheeft, verlicht zijn in de kleuren van de regenboogvlag.
‘Zo laten we als stad zien dat we mee vechten voor een samenleving waar niet de verschillen tussen
mensen, maar wat ons verbindt belangrijk is’, zegt Pascal Smet. ‘De Belgian Pride trekt veel toeristen die
komen meevieren. Ook voor hen is dit een krachtig signaal. In vele landen is het allesbehalve
vanzelfsprekend dat een overheid resoluut hun kant kiest.’
Ook P&V en Belfius waren meteen enthousiast en stelden de afgelopen dagen alles in het werk om de
verlichting van hun gebouwen aan te passen.
‘Ter gelegenheid van de Pride, zullen de gebouwen van de Grote Markt met de kleuren van de
regenboog worden versierd, als een teken van onze solidariteit en ons engagement ten opzichte van de
waarden die door dit evenement worden uitgedragen. Naast het feestelijke en symbolische karakter van
deze actie, is het voor de Hoofdstad van Europa van essentieel belang om haar steun te betuigen aan de
strijd voor een manifest open en tolerante samenleving, die de levenskeuzen en aspiraties van elke
burger respecteert’, verklaart Yvan Mayeur.
Vanaf 30 april tot in de nacht van 16 op 17 mei, zullen 1.600 LED‐rails de Grote Markt doen oplichten in
de kleuren van de regenboog. Tussen deze twee data viert Belgian Pride feest in onze stad, een
evenement dat nog wordt benadrukt door de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, die
jaarlijks op 17 mei valt.
De verlichting tijdens de Belgian Pride is een voorsmaakje van het vernieuwde lichtplan dat minister
Smet samen met minister‐president Vervoort op poten wil zetten. ‘Met een doordachte verlichting kan
de stad ook ’s nachts een stuk aangenamer en veiliger worden’, besluit Smet.
Op donderdagavond 30 april om 21u15 geven burgemeester Mayeur en minister Smet het startschot op
de Grote Markt en zal u beelden kunnen maken van het verlichte stadhuis en de aanpalende gebouwen.
Ook de verlichting op de P&V‐ en Belfius‐torens zal vanaf dan beginnen branden.

