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Brussel, 6 september 2021 – Tussen half juni en eind augustus fleurden maar liefst 176 evenementen de zomer 
van de Brusselaars op. De Stad Brussel bevestigt daarmee eens te meer de waarden van burgerparticipatie, 
integratie en duurzaamheid en maakt een positieve balans op van het zomerseizoen. Het dynamisme van 
onze hoofdstad hoeven we niet meer te bewijzen.  
 
De Stad Brussel werkte een kleurrijke zomer uit voor zijn inwoners. Tussen half juni en eind augustus werden 
gedurende 165 dagen meer dan 15 evenementen georganiseerd in de vier windstreken van de Stad. Keuze te over 
dus! 
 
Tijdens Hello Summer waren honderden artiesten, sportfiguren en organisaties van de partij, hoewel de 
gezondheidssituatie nog onstabiel was. 80 dagen lang vonden 176 happenings plaats op talrijke locaties met een 
kwaliteitsaanbod van muziek, sport, kinderactiviteiten, stads- en circuskunsten, theater, dans, film, enz. 
 
Van 3 tot 22 augustus verzamelden zich 9.714 muziekliefhebbers voor Back on Stage. Ze maakten er kennis met 
bijna 300 artiesten. De esplanade van het Rijksadministratief Centrum bleek ook een ideale ontmoetingsplaats voor 
een gezellig aperitief met een adembenemend uitzicht op Brussel.  
 
Tijdens Vaux-Hall Summer, van 18 juni tot 15 augustus, woonden meer dan 10.000 bezoekers gevarieerde 
voorstellingen bij voor alle doelgroepen, aangeboden op deze unieke plek die ook steeds populairder wordt. 
 
Op zondag 29 augustus namen 3.258 fietsers deel aan de vijfde editie van BXL TOUR. Er werd een nieuw 
bezoekersrecord gevestigd, wat bewijst dat het evenement is uitgegroeid tot een must voor zowel ervaren fietsers 
als amateurs.  
 
Met de hulp van duidelijke en zichtbare bewegwijzering zorgden de immer vriendelijke teams ervoor dat alles in een 
gemoedelijke sfeer verliep met inachtneming van de gezondheidsregels. 
 
"We kunnen gerust stellen dat Brussel deze zomer straalde! Het weer zat niet altijd mee, maar de culturele en 
sportieve evenementen van de Stad waren er niet minder om. Ik ben erg trots op deze programmatie die zowel sterk 
als ambitieus was. Het was een succes dankzij de vlotte samenwerking met tal van verenigingen, artiesten, 
sportclubs, enz. en natuurlijk dankzij de Brusselaars die hebben aangetoond hoe onontbeerlijk cultuur en 
evenementen zijn voor onze Stad. Hartelijk dank en proficiat!", zegt Delphine Houba, schepen voor Cultuur, Toerisme 
en Grote Evenementen. 
 
Door duurzaamheid centraal te stellen in de uitwerking van evenementen bevestigt de Stad Brussel ook zijn 
engagement op dat vlak. Waar mogelijk zijn droge toiletten en drinkfonteinen geïnstalleerd. Voor het eerst werd 
herbruikbaar servies aangeboden, naast bekers, die al meer dan 10 jaar worden gebruikt. De organisatoren doen 
ook grote inspanningen om de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit voortdurend verder te 
verbeteren, net als het selectief sorteren van afval.  
 
Straten, pleinen, wijken, terrassen... Hello Summer zorgde deze zomer voor kleur in de Stad Brussel in een 
ontspannen en dynamische sfeer. Samen genieten was de boodschap!  
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