PERSBERICHT
Brussel, 17 juni 2021 - Gezien de gezondheidscontext van de voorbije maanden heeft de Stad Brussel beslist
om geen enkel risico te nemen en het uitstel van de BXL TOUR naar zondag 29 augustus aan te kondigen.
De vijfde editie van de 40 km lange wielerwedstrijd in de hoofdstad zal dus in de best mogelijke
omstandigheden kunnen plaatsvinden, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar. Inschrijven kan vanaf
zondag 20 juni om 9 uur.
Vijf jaar geleden waagde de Stad Brussel zich aan het avontuur van de BXL TOUR. Destijds werd die beslissing
genomen ter ondersteuning van de kandidatuur voor de organisatie van de Grand Départ 2019 van de Ronde van
Frankrijk - een evenement dat, zoals u weet, een enorm succes werd.
Om het rijke zomerseizoen van de Stad Brussel af te sluiten, wordt het evenement dit jaar georganiseerd op
ZONDAG 29 AUGUSTUS, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar.
De nadruk zal liggen op de diversiteit van de deelnemers en de bevordering van de actieve mobiliteit, die deel
uitmaakt van het algemene programma dat enkele jaren geleden van start is gegaan.
"De voorbije maanden hebben veel Brusselaars het gemak en het plezier van het gebruik van de fiets als
vervoermiddel (her)ontdekt. In die zin biedt de BXL TOUR ons een nieuwe kans om de actieve mobiliteit aan te
moedigen als manier om zich de stad weer toe te eigenen. De Brusselse wielerwedstrijd onderstreept ook hoe
belangrijk het is om sport, en met name wielerevenementen, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken”,
aldus Benoit Hellings, Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport.
Via een parcours dat identiek is aan dat van vorig jaar, zal de wedstrijd verschillende Brusselse gemeenten
doorkruisen. Zo kunnen de deelnemers onze prachtige hoofdstad (her)ontdekken op de fiets.
Aan het Paleizenplein komen twee categorieën aan de start: de ‘Masters’ vanaf 9 uur en de ‘Cyclos’ vanaf 9.15 uur,
verdeeld in verschillende groepen. De laatste fietsers zullen rond 12 uur aankomen aan de voet van het Atomium.
"De BXL TOUR is uitgegroeid tot een niet te missen afspraak in de agenda van duizenden fietsers, en deze editie
zal geen uitzondering op de regel zijn! Wij zullen er uiteraard voor zorgen dat het een gezellig evenement blijft dat
voor iedereen toegankelijk is, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen”, aldus Delphine Houba, Schepen
van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.
Inschrijven kan vanaf zondag 20 juni om 9 uur via www.bxltour.be
Het evenement zal georganiseerd worden met inachtneming van de gezondheidsregels.
Alle informatie is beschikbaar op www.bxltour.be
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