Regenboogzebrapaden worden definitief.
De 6 regenboogzebrapaden in hartje Brussel worden definitief. Ze worden deze week allemaal
opgefrist. Voor schepen van openbare werken Els Ampe (Open Vld) zijn de zebrapaden belangrijk
want ze staan symbool voor de openheid van Brussel voor holebi’s.
Naar aanleiding van de Belgian Pride op zaterdag 19 mei 2018, besliste het schepencollege van de Stad
Brussel de regenboogzebrapaden in de Sint-Jacobswijk definitief te maken. Vorig jaar werden reeds een
zestal zebrapaden in de regenboogkleuren geverfd, maar dat was een eenmalig initiatief. De talrijke
positieve reacties hebben ervoor gezorgd dat dit nu integraal deel zal uitmaken van het straatbeeld. De
zebrapaden, tussen de Zuidstraat en de Verversstraat, midden in het hart van deze uitgaansbuurt,
worden in de nacht van 2 op 3 mei geverfd.
“Brussel is een stad die de vrijheid van meningsuiting en de integriteit van personen vooropstelt. Dat kan
niet genoeg benadrukt worden!,” besluit Els Ampe. “We willen de identiteit van de bruisende
uitgaansbuurt zo versterken want de LGBT+-gemeenschap fleurt onze stad op.”
"De regenboogzebrapaden werden vorig jaar enorm goed onthaald door inwoners en bezoekers,” vertelt
Elio De Bolle, organisator van The Belgian Pride. “The Belgian Pride is enorm blij met het initiatief om de
regenboogzebrapaden definitief te maken. Het toont de betrokkenheid en steun van de Stad Brussel, en
geeft kleur aan de omgeving. We kijken uit naar het resultaat."
De Stad Brussel is een trouwe en actieve partner van de LGBT+-gemeenschap. Niet enkel de
regenboogzebrapaden worden nu definitief, ook het Brussels stadhuis krijgt in mei tweemaal aangepaste
verlichting. Dit was reeds het geval voor de Pride Kick-Off (de vroegere Minipride) op 4 mei, maar ook op
de dag van de Pridestoet, 19 mei, zal het Brussels stadhuis in regenboogkleuren getooid zijn.
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