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Rustpunt in centrum van Anderlecht

Afgelopen  donderdag  gaf  de  Anderlechtse  gemeenteraad  zijn  goedkeuring  voor  de 
toepassing  van  een testfase  voor  een  rustpunt  voor  metrostation  Sint-Guido  en  op  het 
Dapperheidsplein. Deze testfase start begin augustus en zal 3 tot 6 maanden duren.
 
De testfase is het gevolg van een mobiliteitsstudie die door de MIVB werd uitgevoerd in het  
kader  van  het  project  Avanti.  Het  gaat  om  metingen  die  dienen  om de  snelheid  van  de 
commerciële voertuigen van de MIVB te verbeteren. Gedurende drie tot zes maanden zal het 
verkeer in het historische centrum dan ook ingrijpend veranderen. Zijn de resultaten positief, 
dan kan de straat van het Dapperheidsplein, tussen de Wayezstraat en Sint-Guido, definitief 
worden afgesloten om er een voetgangerszone van te maken. 

Dankzij dit rustpunt kunnen de troeven van het historische centrum beter in de kijker worden 
gezet  en  dit  zowel  op  commercieel  als  toeristisch  vlak.  Schepen  van  Openbare  Werken 
Mustapha Akouz liet het volgende optekenen: "het Sint-Guidocorso en omgeving beschikken  
over alle troeven om een voetgangerszone te laten werken. Ik ben er van overtuigd dat een  
voetgangerszone voor een nieuwe dynamiek in de wijk zal zorgen en weerklank zal krijgen tot  
over de gemeentegrenzen heen".

Het  is  de  bedoeling  om  in  deze  wijk  voorrang  te  geven  aan  "zwakke  weggebruikers", 
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voetgangers, fietsers en mensen die het openbaar vervoer nemen. 

We mogen niet vergeten dat dit project aansluit bij de ambitie van de gemeente om de mobiliteit 
te verbeteren en een redynamisering van de commerciële en toeristische trekpleisters in de wijk  
mogelijk te maken. 

Naast  het  project  voor  een  ondergrondse  parking  met  239  plaatsen  onder  het 
Dapperheidsplein, waardoor plaats wordt vrijgemaakt die ingenomen werd door geparkeerde 
voertuigen, werd de voorbije maanden een participatief  proces gevoerd dat moet leiden tot 
aanbevelingen om het Dapperheidsplein en het historische centrum herin te richten (voorplein 
van de collegiale, Kapelaanstraat, Kapittelstraat, Sint-Guidocorso en de Sint-Guidostraat).

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91
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