Aan: De bewoners en handelaars in de
omgeving van de Kunstberg

Geachte buurtbewoner en handelaar
Zaterdag 18 mei 2019 vindt in Brussel naar jaarlijkse gewoonte de Belgian Pride plaats, evenals de daarbij horende Pride
Village (zie pride.be/nl/pridevillage) op de Kunstbergsite. De organisatie van deze Pride Village zal een impact hebben op de
omgeving van de Kunstberg en de mobiliteit rondom de site.
Planning:

•
•

•

Vrijdag 17 mei 2019 zullen er technische materialen worden opgebouwd op het Albertinaplein.
Zaterdag 18 mei 2019 zal de Keizerslaan worden afgesloten voor het verkeer vanaf 5u. De praktische organisatie van de
Pride Village zal op datzelfde moment starten. De Kunstbergsite wordt – vanwege veiligheidsredenen - hermetisch
afgesloten met hekken. Er is een doorgang voorzien voor voetgangers tussen de Magdalenasteenweg, het voetpad van
het Albertinaplein en de Sint-Jansstraat. De Pride Village gaat open vanaf 12u en sluit om middernacht. De toegang tot
de Pride Village is gratis en toegankelijk voor iedereen, dus ook voor handelszaken en klanten. Er zal wel een
persoonscontrole plaatsvinden bij de ingangen. Opgepast: de Kunstbergsite wordt volledig afgesloten (voor iedereen)
tussen 10u en 11u30 voor een veiligheidscontrole.
Zondag 19 mei 2019, vanaf omstreeks 5u is de Keizerslaan opnieuw toegankelijk voor het verkeer. In de voormiddag
wordt de afbouw afgerond en zal de Kunstbergsite er opnieuw uitzien zoals voordien.

Aandachtspunten:

•

•

•

•

Veiligheid is prioriteit nummer één. Daarom vragen
we de handelszaken binnen de perimeter van de
Pride Village, geen drank in glas of glazen flessen te
verkopen.
De periode van de opbouw, het evenement en de
afbouw zullen verschillende parkeerverboden
ingesteld worden in de omgeving. Gelieve deze te
respecteren en zo takelingen te vermijden.
De parking ‘Albertina’ Interparking blijft gedurende
de hele periode toegankelijk (zowel in- als uitrit langs
de Lebeaustraat.
De Sint-Jansstraat zal gebruikt worden als doorgang
voor de hulpdiensten, gelieve de bereikbaarheid
ervan niet in het gedrang te brengen.

Een grotere kaart vindt u op pride.be/nl/buurtbewoners.

Ook de kleurrijke Pride Parade die door onze stad trekt, kan een inmpact hebben op de omgeving en de mobiliteit. Op onze
website (pride.be/nl/lokalebewoners) vindt u een duidelijk overzicht van de maatregelen en planning, zowel van de Pride
Village als van de Pride Parade.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website (pride.be/nl/lokalebewoners), het e-mailadres info@pride.be en +32 492
10 52 34 (tijdens de kantooruren). Zaterdag 18 mei kan u de tweets van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene volgen
voor real time informatie via @zpz_polbru.

We doen er alles aan om eventuele overlast te beperken tot het minimum, en rekenen op uw begrip en medewerking. We
wensen u een fijne Pride toe!
Be pride!
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