Geachte buurtbewoner

Op zaterdag 19 mei 2018 vindt naar jaarlijkse gewoonte de parade van de Belgian Pride plaats in het
centrum van Brussel. De Belgian Pride zal een impact hebben op de mobiliteit en dus worden er
verschillende verkeersomleidingen en verkeersbeperkingen voorzien. Het openbaar vervoer wordt
onderbroken van 12u tot 19u in de Ravensteinstraat en vanaf 14u tot 19 op de rest van het parcours.
Parcours van de Belgian Pride Parade 2018 (zie pride.be/nl/prideparade)
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Ravensteinstraat
Putterij
Europakruispunt
Keizerinlaan
Arenbergstraat
Schildknaapstraat
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Kleerkopersstraat
Taborastraat
Zuidstraat
Steenstraat
Vruntstraat
Violetstraat

13.
14.
15.
16.

Sint-Jansplein
Oud Korenhuisplein
Trapstraat
Keizerslaan

Vertrek voorzien om 14h30 - Einde voorzien om 17u

Tevens zullen er parkeerverboden toegepast worden op de dag zelf maar ook de dag voordien. Wij
verzoeken iedereen om de desbetreffende parkeerborden te respecteren en zodoende takelingen te
vermijden.
Het parcours van de parade is slechts beperkt toegankelijk en dit gedurende enkele uren. Uiteraard
zullen de hulpdiensten te allen tijde wel toegang hebben tot het parcours. Ook zullen buurtbewoners,
handelaars, parkinggebruikers, ... in uitzonderlijke omstandigheden en in de mate van het mogelijke
met de auto het stadscentrum kunnen verlaten via de volgende 4 uitgangspunten:
1. Keizerinlaan - Loksumstraat
2. Kiekenmarkt/Grasmarktstraat Taborastraat/Kleerkopersstraat

3. Kolenmarkt - Vruntstraat
4. Sint-Jansplein

Het plan op de website (pride.be/nl/lokalebewoners) verschaft u een duidelijk overzicht van de reisweg
die de Belgian Pride Parade zal afleggen en de 4 uitgangspunten die u kan gebruiken voor
noodsituaties.
Kortom, er wordt iedereen aangeraden om op 19 mei niet met de auto naar het stadscentrum van
Brussel te komen. Voor uw noodzakelijke verplaatsingen binnen Brussel vragen wij u om de voorkeur
te geven aan het openbaar vervoer maar hou er rekening mee dat ook daar hinder kan zijn. De metro
rijdt normaal.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website (pride.be/nl/lokalebewoners) en het e-mailadres
info@pride.be. Op de dag zelf van de Belgian Pride kan u de tweets van de politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene volgen voor real time informatie via @zpz_polbru.

Be pride!

The most colorful festival of the year!
The Belgian Pride
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