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Le Bourgmestre,
Monsieur Freddy Thielemans
Hôtel de Ville de Bruxelles
Grand' Place
1000 BRUXELLES
Brussel, 28 februari 2013
Heer Burgemeester,
Beste Freddy Thielemans,
Hierbij willen we U eerst en vooral bedanken voor de mondelinge toestemming, die wij
via Mevrouw Marion Lemesre hebben ontvangen, om dit jaar opnieuw de 21-ste editie van
de Euroferia aan de voet van het Atomium te mogen organiseren. Het Atomium is een
onvergelijkbaar kader dat het internationaal karakter van de stad Brussel weergeeft.
Wij danken U ook dat U, evenals wij, de wens heeft de geest en essentie van ons
evenement te bewaren en dat U het welzijn van onze bezoekers wil garanderen. Wij
begrijpen dat de maatrelen, die U ons hebt medegedeeld, speciaal genomen werden om zo
de onveiligheid aan te pakken. De onveiligheid die er heerst doordat gewelddadige
straatbendes steeds, meer en meer, aanwezig zijn op de site van het Atomium.
Het is waar, het resultaat is bitter. Ondanks onze gezamenlijke inspanningen gedurende het
evenement, wat wij gratis en open willen houden, heeft de veiligheid in de loop van de
jaren erg veel te lijden gehad. Een veiligheid die wij allen en voor iedereen wensen. Ze
wordt ernstig aangetast door de aanwezigheid van een respectloos gedeelte van de
bevolking die het aangename verloop van het feest stoort en zo het imago de Euroferia en
van de stad aantast.
Aan de andere kant hebben wij, met het gehele comité, een uitgebreide analyse gemaakt
van de nieuwe door U opgelegde maatregelen: open gedurende slechts drie dagen,
sluitingsuur om middernacht, betalen van bezettingstaks, reductie van drankgelegenheden
en kermis, enz.
Na beraadslaging, menen wij dat dit alles perverse effecten zal hebben en in strijd is met
onze gemeenschappelijk objectieven.
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Eerst en vooral, deze maatregelen verzwakken aanzienlijk de leefbaarheid van onze
zelfstandige deelnemers en dus ook de capaciteit van onze vereniging.
Dit leidt noodzakelijk tot een vermindering van de kwaliteit van ons evenement maar lost
op geen enkele manier het probleem van de veiligheid op.
Tot ons grote spijt, en na een gezamenlijk overleg binnen de zetel van onze vereniging,
hebben wij dus beslist de organisatie van de 21-ste editie van de Euroferia op te schorten
en af te zien van het aanbod met de opgelegde voorwaarden.
Wij melden U echter, de grote teleurstelling van de organisatoren ( allen vrijwilligers), van
de 200 handelaars, de 2 000 personeelsleden die werken op de site en van de 250 000
vrienden die jaarlijks aanwezig zijn en met ongeduld wachten op deze 21-ste editie van de
Euroferia.
Echt, het bittere gevoel van de velen die deelnemen aan dit gezellige en uniek feest in de
Europese hoofdstad Brussel zal groot zijn.
Maar geloven wij dat het onze plicht is het publiek, ondanks zichzelf, te beschermen tegen
de plaag van onveiligheid in onze stad. Een publiek dat spijtig genoeg, tot op heden, geen
passend antwoord krijgt vanwege het geheel van autoriteiten.
Een werkgroep met een stappenplan zal starten voor een terugkeer van de Euroferia in
2014. Dit in een nieuw formaat, meer authentiek maar vooral met veel aandacht voor een
maximale veiligheid voor onze deelnemers en bezoekers.
Wij menen echter dat er helaas, behalve per vergissing van onze kant, geen enkele plaats
in Brussel is, buiten het Atomium, voor een dergelijk evenement.
Na zoveel jaren van partnerschap is het advies van de Stad, Uw persoonlijk advies alsook
het advies van het schepencollege van harte welkom. We zullen er in de toekomst zeker
rekening mee houden.
Wij danken U bij voorbaat voor Uw begrip en groeten U met de meeste hoogachting.

In naam van het volledig algemeen organisatiecomité
Federico Gallo
Erevoorzitter
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