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Dinsdag 15 november 2022 :  bezoek Europees Parlement in Brussel  en  
wandeling door de Europese wijk  :  40 personen 

 

 
 
 
Beste leden, 
 
 
In april van dit jaar had ik een aanvraag gedaan om het Europees Parlement te 
mogen bezoeken en op 26 september heb ik hiervan bevestiging gekregen. 
 
Groepsbezoeken duren 1 a 2 uur en omvatten een gepersonaliseerde presentatie 
door een medewerker over de rol en bevoegdheden van het Europees Parlement, 
een vragensessie en een bezoek aan de grote vergaderzaal. 
 
Bezoeken aan de  grote zaal  is een uitgelezen manier om de opwindende sfeer in 
het grootste transnationaal parlement ter wereld te snuiven en meer te weten te 
komen over de bevoegdheden en de rol van het Europees Parlement. 
Ze is het kloppende hart van de Europese democratie, waar Europese 
Parlementsleden bijeenzitten tijdens plenaire vergaderingen, om hier de grootste en 
meest belangrijke debatten te houden.  De vergaderzaal biedt ook het kader voor 
historische stemmingen die de manier waarop mensen in de Europese Unie leven 
veranderen. 
 
Bezoek volledig toegankelijk voor bezoekers met beperkte mobiliteit. 
Vanaf het station naar de ingang EP  zijn er trappen maar tevens zijn er stukken 
voorzien voor rolstoelgebruikers. EP is vlakbij station Luxemburg. 
 
Bezoek is gratis. 
Vergeet niet om uw identiteitskaart mee te nemen want die is vereist om tot de 
gebouwen van het Europees  te worden toegelaten. 
 
Wij hebben de toelating voor 40 personen om het Parlement te bezoeken.  Wanneer 
er meer dan 40 kandidaten zijn zullen we proberen een tweede (of een derde) 
bezoek te organiseren.  Respecteer aub de opgegeven betaaldatums, te vroeg of te 
laat betalen maakt dat je achteraan in de rij komt. 



 
 
 
 
 
Lunch : Brasserie Quartier Leopold , Luxemburgplein 9 –  Brussel (is vlakbij) 
Soep, Vol-au-vent met frieten en huisgemaakte chocolade mousse. 
 
 
Na de lunch  (start 14u30) wandelen we met 2 gidsen door de Europese wijk.  
Vandaag werken er op nauwelijks één vierkante kilometer 100.000 mensen. 
 
De gids zal ons uitleg geven over de verschillende gebouwen die rond het EP liggen, 
zoals : het Parlementarium,  het Spinelli gebouw en ook het PH Spaak gebouw waar 
het  EP vergadert. Verder gaan we nog tot aan de Citizens’garden nadien naar het 
Leopldspark.  Eindigen doen we aan het Huis voor Europese Geschiedenis. 
Duur wandeling : 1u30 
 
Praktisch : 
De gemakkelijkste manier om hier te geraken is de trein. 
 
Vertrekken in Antwerpen Centraal tegen 8u54 richting IC Charleroi Zuid met 
aankomst in Brussel Noord om 9u29  Deze trein kan je in Mechelen nemen  om 9u14 
In Brussel Noord neem je de trein  om 9u52 (richting Louvain la Neuve) of 10u12 
(richting Luik) en je bent om 10u02 of 10u22 in station Brussel Luxemburg 
 
 
Afspraak :  station Brussel Luxemburg tegen 10u30 

Daar is gelegenheid om naar het toilet te gaan en eventueel koffie te nemen (Panos) 
 
 
Prijs :  24  euro (lunch en gids)  en 6 euro voor wie niet blijft lunchen,  over te 
schrijven op onze rekening : BE 85 4097 5200 8106 met vermelding van uw lidnr., 
aantal personen en EP 

Dranken kan u ter plaatse bestellen en afrekenen aan de kassa. 
 
We verwachten jullie betaling vanaf 14/10 en dit ten laatste tegen 28/10 gezien ik  
14 dagen vooraf een lijst met alle gegevens van de deelnemers moet doorsturen. 
 
 

Dit wordt een boeiende daguitstap, we kijken er naar uit om jullie daar te ontmoeten ! 
 
 

 
Maria De Vriendt        Roger Lenaerts 
Organiserend bestuurslid        Voorzitter 
Maria.devriendt@telenet.be  
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het grootste transnationale parlement ter wereld op te snuiven en meer bezoek aan de grote 
vergaderzaal is een uitgelezen manier om parlement ter wereld op te snuiven en meer te 
weten te komen over de bevoegdheden en de rol van het Europees Parlement. Een bezoek 
aan de grote vergaderzaal is een uitgelezen manier om de opwindende sfeer in het grootste 
transnationale parlement ter wereld op te snuiven en meer te weten te komen over de 
bevoegdheden en de rol van het Europees Parlement. den en de rol van het Europees 
Parlement.  


