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2.. BINNENSTAD BRUSSEL : VOETGANGERSEILAND MIDDEN 
DE VERKEERSCHAOS 
 
 
DE HUIDIGE PLANNEN OP NIVEAU VAN DE STAD 
BRUSSEL  
"Voor ons is een autovrij Beursplein dé sleutel tot het 
doorknippen van het transitverkeer in de Vijfhoek", zegt 
schepen Ans Persoons (SP.A). "Door naast het Beursplein 
ook aanpalende straten autovrij te maken, creëren we een 
prachtig, majestueus plein in het hart van de Stad." 
Ook in de Sint-Jacobswijk worden verschillende straten 
autovrij gemaakt. In totaal gaat het om een verdubbeling 
van de bestaande voetgangerszone in het centrum. Dit is 
goed voor het prestige van de stad  en de beeldvorming. 
De heraanleg moet in 2015 van start gaan. Als einddatum 
van de werken wordt 2017 naar voor geschoven. De totale 
kostprijs is nog niet duidelijk, maar Beliris betaalt de 
heraanleg van de centrale lanen, de Stad de rest. 
Bron:'Brussels Nieuws' 
 
HET NIEUWE HART VAN BRUSSEL IS EEN EILAND 
 
1.. MINI-RING  IN DE KLEINE RING 
 
DOORGAAND VERKEER BLIJFT BESTAAN 
De stimulans voor de handel is beperkt tot het 'eiland', zie plan onder links. 
Nochtans: 
Het doorknippen van de doorgaande verkeersaders is relatief eenvoudig uit te voeren  
met 'verkeerslussen'. 
Zie het oude lussenplan voor  Brussel centrum - hieronder rechts. (volgens het GMP 
(gemeentelijk mobiliteitsplan) 
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Nieuwe impuls voor de handelaars ?  
Het stadsbestuur - vooral de liberalen - hameren 
erop dat het plan voor een heropleving van de 
handel moet leiden. "De handel is vandaag aan 
het creperen in het centrum", zegt eerste schepen 
Alain Courtois. 
maar... ER IS OOK HET NEO PROJECT op de 
Heizelvlakte 
Kostprijs voor Brussel: 355 miljoen EURO.  
 
Brussel wil op de Heizelvlakte een winkelcentrum 
(72.000 vierkante meter), woningen, recreatie, 
congrescentrum en een hotel realiseren. Het 
project kost 600 miljoen euro. 
Het Neo-project is een concurrent voor Uplace in Vilvoorde.  
 
Beide projecten ondergraving van de handel in de stad en de winkel om de hoek. 
 
2.. NIEUWE ONDERGRONDSE PARKINGS 
 
De uitbreiding van de autovrije zone veronderstelt ook nieuwe ondergrondse 
parkings om de geschrapte parkeercapaciteit in de autovrije zone op te vangen. Er 
komen een viertal nieuwe ondergrondse parkings bij: aan de Nieuwe Graanmarkt, IJzer 
en onder het Vossenplein in de Marollen. De parking onder het Poelaertplein moet 
uitgebreid worden. 
 
ONDERGRONDSE PARKINGS: EEN VOORBIJGESTREEFD SYSTEEM 
 
1. Veel te duur  
40.000 à 50.000 euro per parkeerplaats 
 
2. Trekt autos aan  
Ondergrondse parkeerplaatsen zijn vooral geschikt voor pendelaars, dus meer files en 
overlast. 
 
3. Slecht voor de middenstand 
Zeer lange werfperiodes met faillissementen tot gevolg. 
Men gaat geen betalende parking in voor een kleine aankoop (o.m. vanwege het 
onveiligheids gevoel). 
 
4. Slecht voor de bewoners  
Het zijn geen woonparkeerplaatsen, daarvoor zijn ze te duur. 
De te grote afstand tussen de eigen woning en de ondergrondse parking is ook een 
hinderpaal. 
 
Er zijn betere alternatieven: 
Bijvoorbeeld: woonparkeerplaatsen in de binnengebieden onder een groen plateau. 
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