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Le canal
Het kanaal

UITNODIGING
Op zaterdag 4 september 2021, van 14u tot 18u, worden de 2 nieuwe fiets- en voetgangersbruggen die 
de gemeente Molenbeek verbinden met de Stad Brussel over het kanaal, feestelijk ingehuldigd.
 
Cohesie en verbinding zijn de sleutelwoorden voor deze, door Beliris gebouwde, bruggen. Ze bevinden zich 
in de buurt van het metrostation Graaf van Vlaanderen en tegenover het MIMA. Het evenement krijgt de 
naam BRIDGE en zal doorgaan aan beide oevers van het kanaal. Het wordt een feestelijke familiedag met 
verrassingen voor jong en oud langs een route van 1 km tussen de 2 bruggen.

Bij deze inhuldiging zullen ook de namen van de voetgangersbruggen worden onthuld: personen die zijn 
gekozen tijdens de bevraging waaraan bijna 5.000 mensen hebben deelgenomen. Deze dag is volledig gratis 
en voor iedereen toegankelijk.

Journalisten worden om 14u30 verwacht voor de inhuldigingstoespraak, de inhuldigingsstoet en de onthul-
ling van de namen.

Volledig Programma

• 14u - 15u: Concert van M. Chuzi (Sint-Mariastraat), inhuldigingstoespraak (op de brug Graaf van Vlaan-
deren), start van de inhuldigingsstoet met de Reuzenpop van Compagnie de la Sonnette

• 15u30 - 16u: Inhuldigingstoespraak (op de brug Ninoofsepoort), acrobatische dansvoorstelling door 
Compagnie LaterrateraL

• 16u - 18u: Een culturele wandeling, geanimeerd met rondreizende kunstenaars
 
in aanwezigheid Van

• Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Beliris
• Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken
• Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel
• Catherine Moureaux, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek

Perscontacten

• Beliris: Elien De Swaef - 0475 85 65 77
• Brussel Mobiliteit: Inge Paemen - 0499 96 63 05
• Stad Brussel: Carole Poncin - 0488 04 38 24
• Gemeente Molenbeek: Virginie Pochet - 0499 58 82 37

Een organisatie van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, Brussel Mobiliteit, de Stad Brussel, de gemeente Sint-Jans-Molen-
beek en de Haven van Brussel.


