
Persbericht 
 
 
 
 

Goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan  
 

Opnieuw goed nieuws voor het NEO project 
 

 
Brussel, 23 december 2016 – Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas de nieuwe versie van 
het Gewestelijk Bestemmingsplan goedgekeurd. Met deze nieuwe versie van dit planningsdocument 
komt men tegemoet aan de opmerkingen geformuleerd door de Raad van State en ontstaat een 
stevige grondslag voor de uitvoering van het NEO project. 
 
Er is opnieuw goed nieuws voor het NEO project. De concrete invulling van de projecten van de MIVB 
voor nieuwe tramlijnen maakt de Heizel tot de grootste openbaar-vervoershub van het land. Het 
akkoord dat vorige week is bereikt met Mini-Europe vervolledigt het kwalitatief hoogstaande 
recreatieaanbod op de site voor alle leeftijden en heel het gezin.  
 
Nu kan het NEO project in alle sereniteit zijn weg voortzetten.  De heraanleg van het Heizelplateau 
treedt daarmee weldra concreet in de uitvoeringsfase met de indiening van de vergunningsaanvragen. 
 
« Dit is goed nieuws. Meer zelfs, het is een mijlpaal voor het project. Vergeet niet dat NEO als 
herverstedelijkingsproject zwaar doorweegt in de demografische en economische ontwikkeling van 
Brussel en dat het daarbij het welzijn van de Brusselaars centraal plaatst » aldus een tevreden Philippe 
Close, de Schepen die bij de Stad Brussel bevoegd is voor het project. 
 
Het opzet van NEO bestaat erin het Heizelplateau om te vormen tot een aangename wijk en een 
eersterangs economische attractiepool in het Brussels Gewest. Het contract NEO I dat ondertekend 
werd met het consortium UNIBAIL-RODAMCO-BESIX-BPI omvat de bouw van onder meer een 
winkelwijk, 590 woningen en nieuwe openbare ruimten, recreatie en sport. De start van de werken 
voor NEO I is voorzien in 2019.  
 
NEO II, waarvoor de concurrentiedialoog over een jaar moet leiden tot een toewijzing, voorziet in de 
bouw van een congrescentrum en een hotel. 
 
Het project gaat zorgen voor 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest. En vanaf 2021 
blazen de winkelwijk, het congrescentrum, de vele recreatie- en sportvoorzieningen en het vele groen 
de nieuwe wijk nieuw leven in. 
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