
    

 

                                            Q&A Voetgangerszone 

Afgelopen dagen hebben verschillende pers en media grote wijzigingen aan de 

voetgangerszone aangekondigd. Tijdens een vergadering tussen de stad en het gewest werd 

duidelijk gesteld dat de afgeleverde vergunningen zullen worden uitgevoerd. Er is dus geen 

inkrimping van de voetgangerszone. 

Ondanks de geruchten, is er dus geen sprake van aanzienlijke wijzigingen aan de perimeter of 

aan het circulatieplan. Nu ook de start van de werken is vastgelegd, wordt de voetgangerszone 

echt concreet. 

Geen inkrimping voetgangerszone 

-          De voetgangerszone (100% voor voetgangers en fietsers) blijft behouden tussen De 

Brouckère en Plattesteen, zoals vandaag het geval is. 

-          Er was en blijft een rijstrook tussen Plattesteen en Fontainas. Deze zone is een woonerf. 

Dat wil zeggen dat voetgangers volledige voorrang blijven hebben op lokaal autoverkeer. Na de 

heraanleg zullen het wegdek en het trottoir zich op gelijke hoogte bevinden ('gelijkvloerse 

aanleg'), zoals de rest van de voetgangerszone. 

Twee concrete wijzigingen  

-          Er komt opnieuw een rijstrook langs de UGC over het Brouckèreplein. Lokaal autoverkeer 

zal zich dus van de E. Jacqmainlaan naar de Augustijnenstraat (Parking 58) kunnen verplaatsen. 

Er was en blijft een dienstweg met beweegbare paaltjes voor het hotel Metropole. Taxi’s en 

leveranciers kunnen op die manier makkelijk het hotel blijven bereiken. 

-          De Zuidstraat tussen Lombardstraat en Boogaardenstraat wordt een woonerf ipv 100% 

voetgangerszone. Dat wil zeggen dat voetgangers volledige voorrang blijven hebben op lokaal 

autoverkeer. Deze beslissing kwam er na overleg met de handelaars uit deze wijk. Ook hier 

zullen na de heraanleg het wegdek en het trottoir zich op gelijke hoogte bevinden ('gelijkvloerse 

aanleg'). De zone tussen Beurs en Lombardstraat blijft 100% voetgangerszone. 

Raad van State 

Het project is opgesplitst in vier verschillende bouwaanvragen : een eerste voor de heraanleg 

van de centrale lanen, een tweede en een derde voor de renovatie van de metrostations Beurs 

en De Brouckère (inclusief twee ondergrondse fietsparkings) en een vierde in het kader van het 

wijkcontract Rouppe voor de heraanleg van de Zuidstraat.  

Begin dit jaar dienden twee Brusselse handelsverenigingen bij de Raad van State een verzoek in 

tot nietigverklaring en opschorting van de vergunningen voor de heraanleg van de centrale 

lanen. Het beroep van deze handelaars gaat specifiek over de bovengrondse heraanleg. 

De Auditeur van de Raad van State adviseert om de vergunning op te schorten omdat de 

procedures niet zouden zijn gerespecteerd. De finale zitting van de Raad van State vindt plaats 



eind juni. 

Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, riskeert de heraanleg vertraging op te 

lopen. De betrokken partners werken maximaal aan een oplossing om vertraging aan de werken 

zoveel mogelijk te vermijden. 

Conclusie 

Het gespin in de media was dus slechts een storm in een glas water. Er zullen geen aanzienlijke 

wijzigingen of inkrimping worden doorgevoerd. De voetgangerszone blijft onaangeraakt. We 

blijven samen dit project van de autovrije centrale lanen ondersteunen en verdedigen. 

Ten slotte zullen de werken aan het Beursplein versneld worden uitgevoerd. Deze werken 

starten eind dit jaar en dus zes maanden vroeger dan gepland.  

Na lange discussies over de perimeter, is het tijd om te starten met de werken. De 

voetgangerszone wordt nu echt concreet. Met dit project zullen we mee bouwen aan het imago 

van ons gewest en van ons land. 



 
 

 


