PERSBERICHT
Brussel – 21 oktober 2013

Marion Lemesre verwelkomt en reglementeert de Food Trucks in Brussel.
Het gaat de Food Trucks voor de wind! Na de Verenigde Staten te hebben veroverd, kent
deze snackformule een groeiend succes in de hoofdstad. Ook in Brussel wordt
voorbijgangers nu een kwalitatieve snelle hap met verse producten aangeboden. Wie zei er
ook al weer dat street food wel van middelmatige kwaliteit moest zijn ?
In het kader van deze nieuwe trend heeft Marion Lemesre, Schepen van Handel, beslist om
deze Food Trucks toe te laten en een reglement op te stellen voor deze nieuwe categorie
van ambulante handelaars.
« Sinds begin dit jaar ontvang ik regelmatig projectideeën van mensen die drank en eten
willen verkopen vanop een fiets, een bakfiets of vanuit een bestelwagen. Sommige ideeën
zijn al wat creatiever en innovatiever dan andere, maar het basisprincipe blijft de verkoop
van street food. Ik heb al deze voorstellen aandachtig bestudeerd en vervolgens beslist om
een kader op te stellen, enerzijds om te vermijden dat er een overaanbod zou ontstaan in
concurrentie met de bestaande horeca en een anarchistische inname van de openbare
ruimte, anderzijds om de kwaliteit en de diversiteit van de producten te kunnen verzekeren »
legt Marion Lemesre uit.
Op haar voorstel heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel
donderdag een voorstel goedgekleurd dat het huidige reglement inzake de ambulante
handel op de markten en op het openbaar domein aanpast. De gemeenteraad zal zich op
maandag 21 oktober uitspreken over dit onderwerp.
In functie van selectiecriteria zoals kwaliteit en originaliteit van de producten, kan het
College vanaf nu standplaatsen op de openbare weg toewijzen aan ambulante handelaars
die voedingswaren aanbieden in een bestelwagen of een ander vervoermiddel, beter gekend
onder de naam Food Truck. «Op deze manier wil ik het aanbod in kiosken of vaste wagens
verminderen, aangezien deze vaak lijden onder vandalisme en vaak een beetje in de weg
staan in de openbare ruimte, en vervangen door deze innovatieve variatie op een mobiele
keuken. De Food Trucks zullen roteren in de wijken, naargelang het uur van de dag en de
vraag» zegt ze.
De selectie van de kandidaten door een gespecialiseerde jury is een andere toevoeging aan
het reglement inzake de ambulante handel, met de bedoeling om de Brusselse markten
nieuwe zuurstof te geven, met de nadruk op de zoektocht naar « goede smaak » en
kwaliteit. Marion Lemesre brengt in herinnering dat: « De officiële opening van de
Gourmetmarkt op de Zavel is voorzien voor 7 november en deze van de vernieuwde
Ambachtenmarkt op het Agoraplein voor 21 november ».
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