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Belangrijke aankondiging voor de Belgische gemeenschap van Noord-Italië

Mevrouw, Mijnheer, beste landgenoten,

In het kader van de rationalisering en optimalisering van het Belgische diplomatieke en consulaire 
netwerk heeft de Minister van Buitenlandse Zaken beslist om een aantal posten in het buitenland te 
sluiten. 

Het Consulaat Generaal van België in Milaan is één van de posten die in deze context zal gesloten 
worden op 30 april 2013.

De jurisdictie van het Consulaat Generaal in Milaan wordt overgeheveld naar de Ambassade in Rome. 

Concreet betekent dit dat:

- Aanvragen voor identiteitskaarten, inschrijvingen in de registers, aanvragen voor paspoorten en 
legalisaties tot 25 april in Milaan kunnen worden ingeleid.

- Vanaf 15 april de aangevraagde e-Id’s, paspoorten, puc- en pinbrieven via de post door de Ambassade 
van België te Rome zullen worden opgestuurd.

- Men zich tot 30 april kan wenden tot het Consulaat Generaal te Milaan voor voorlopige paspoorten en 
ETD’ s.

-  Belgen in noodsituaties zich voor consulaire bijstand kunnen richten tot de dichtstbijzijnde Belgische 
ereconsul of tot onze Ambassade in Rome vanaf 25 april.

-  Alle consulaire formaliteiten voor de Belgen in de huidige jurisdictie van Milaan door Rome worden 
overgenomen vanaf 2 mei 2013.
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De coördinaten van de Ambassade in Rome zijn:

Via dei Monti Parioli, 49
00197 Roma
Tel.: 06-36 09 511
Fax: 06-32 26 935
Wachtdienst: 335 23 41 57
e-mail: Rome@diplobel.fed.be
Voor FAO aangelegenheden: RomeFAO@diplobel.fed.be

De coördinaten van de ereconsulaten in Noord-Italië zijn:

Genua: Via Ponte Reale, 2 – 4de verdieping, 16124 Genova; tel.: 010-24 98 270; fax: 010-24 98 275; 
e-mail: consul@consulbelge.it (Provincies Genua, Imperia, La Spezia, Massa e Carrara en Savona) 

Milaan: verdere inlichtingen zodra de ereconsul benoemd is

Triëst: Via S. Giovanni Bosco 5, 34144 Trieste; tel.: 040-36 19 34; fax: 040-63 96 82; 
e-mail: consulbelts@katamail.com (Provincies Bolzano, Gorizia, Trento, Treviso, Triëst, Udine en 
Vicenza)

Turijn: Via Montevecchio 28, 10128 Torino; tel.: 011-59 77 33; fax: 011-50 57 42; e-mail: stgamma@tin.it 
(Provincies Alexandria, Val d’Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino en Vercelli). 

Venetië: Dorsoduro 3464, 30123 Venezia; tel.: 041-52 42 944; fax: 041-52 42 855; 
e-mail: Piero.reis@sgpaa.lu (Provincies Belluno, Padua, Rovigo, Venetië en Verona) 

Het Consulaat Generaal in Milaan en de Ambassade in Rome staan natuurlijk tot uw beschikking voor 
eventuele vragen en bijstand. 

Met de meeste hoogachting.

Christian G. Lepage
Consul Generaal

Pasen

Bovenstaande mededeling belet de ploeg van het Consulaat Generaal echter niet u een vrolijk Pasen te 
wensen en te hopen dat u geniet van de eerste lentedagen.

We nemen tevens de gelegenheid te baat om uw aandacht te vestigen op de openingsuren van de 
consulaire dienst tijdens de paasperiode: donderdag 28 maart en dinsdag 2 april zal het loket slechts 
open zijn van 09.30 tot 12.00 uur. Het Consulaat Generaal zal gesloten zijn van 29 maart tot en met 1 
april.
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Bologna – Fiera del libro per ragazzi (25 - 28.03.2013)
Voor meer informatie over deze internationale kinderboekenbeurs (en de Belgische deelnemers): 
www.bookfair.bolognafiere.it . 

Bologna – Museo Ca’ la Ghironda – Tentoonstelling FOLON (05.2013) 
Dit cultureel event wordt voorbereid door Wallonie-Bruxelles International en l’Associazione Culturale 
Italo-Belga Bologna Bruxelles A/R (www.bolognabruxelles.it ).  De vernissage zou plaats moeten vinden 
rond half mei. Meer inlichtingen zal u kunnen vinden op de website van de vereniging en van het 
museum Cà la Ghironda (www.ghironda.it) .

Lucca – Chiesa di San Cristoforo – Wim DELVOYE (02.03 - 01.09.2013)
Deze tentoonstelling van de Belgische kunstenaar met wereldfaam Wim Delvoye werd bedacht en 
gecoördineerd door de kunstenaar en Lalla’s Join di Stefania Trolli en gepromoot en georganiseerd door 
de Associazione San Cristoforo onder de algemene coördinatie van Arturo Nardini.

De werken die worden tentoongesteld in de kerk San Cristoforo zijn afkomstig uit het Louvre in Parijs. 
De tentoonstelling wordt gesteund door:
• het Ministero per i Beni e le Attività Culturali
• de Regione Toscana
• de Comune di Lucca
• de Provincia di Lucca
• de Academia Belgica di Roma 
• andere lokale entiteiten.
Openingsuren: maandag – zondag van 10.00 tot 20.00 uur
Voor meer informatie: tel.: 05 83957660; info@artscristoforolucca.com; www.artscristoforolucca.com

Toerisme
De terugkeer van het zonnige en warmere weer vormt een goede gelegenheid om de minder gekende 
plekjes in Noord-Italië te gaan ontdekken. 
Het kleine stadje Vigevano, op ongeveer 35 km van Milaan,  is één van die plaatsen die zich uitstekend 
lenen voor een daguitstap. De Piazza Ducale, 134 meter lang en 48 meter breed, is een meesterwerk 
van de lombardische architectuur van de 15de eeuw. Drie van de vier zijden van het plein bestaan uit 
rijkelijk gedoceerde voorgevels. Bewonder ook de waterspuwers en vooral de schoorstenen van de 
gebouwen op het plein. Dankzij de gaanderij kan er aan window  shopping worden gedaan zonder hinder 
te ondervinden van de zon of  de regen. De kathedraal Sant’Ambrogio (Duomo) bezet de vierde zijde van 
de Piazza Ducale. Het museum van de kathedraal bezit een collectie wandtapijten uit Brussel (de 
« blauwe » reeks van +/-1520) en Oudenaarde (de « gele » reeks van het begin van de 17de eeuw), met 
religieuze en profane motieven.  
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Vlak naast de Piazza Ducale ligt het grote, versterkte gebouwencomplex dat bestaat uit het kasteel van 
de familie Sforza, het Palazzo Ducale (eerste helft van de 14de eeuw) en de Bramante toren (circa 60 
meter hoog). De saneringswerken van een groot deel van Vigevano zijn het werk van Leonardo da Vinci. 
Vigevano is ook gekend voor zijn schoenmakers. In het kasteel is een schoenmuseum gevestigd. 
Vigevano bevindt zich in de Vallei van de rivier de Ticino, die sinds 2002 opgenomen is in het Man and 
Biosphere programma van UNESCO. 

Jobs en stages 

Aankondiging - Een kleine taalschool in Turijn is op zoek naar een lera(a)r(es) Nederlands. 
Voor meer informatie of om u kandidaat te stellen gelieve contact op te nemen via info@babellabs.it . 

 
Rampen
Het is aanbevolen bij een ramp (bv. aardbevingen) het Consulaat Generaal in Milaan (tot 26 april 2013 
om 12u00 – wachtnummer: 327-780 9970; e-mail: milan@diplobel.fed.be ) of de Ambassade van België 
in Rome (vanaf 26 april 2013 – wachtnummer: 335-23 41 57; e-mail: rome@diplobel.fed.be ) te 
contacteren, bij voorkeur per sms of per mail, om ons gerust te stellen over uw gezondheid.

Nuttige links

Consulaat Generaal van België in Milaan: milan@diplobel.fed.be

Belgische Gemeenschap in Noord-Italië: http://consubel.wordpress.com

Ambassade van België in Rome: rome@diplobel.fed.be ; http://www.diplomatie.be/romenl

Flanders Investment & trade: milan@fitagency.com ; http://www.flandersinvestmentandtrade.be
AWEX: milano@vallonia.it ; http://www.vallonia.it
Bruxelles-export: info@bruxelles-milano.it ; http://www.bruxelles-export.be
Turismo Fiandre: info@turismofiandre.it ; http://www.turismofiandre.it
Turismo Bruxelles-Vallonia: info@belgioturismo.it ; http://www.belgioturismo.it
Vlamingen in de wereld: http://www.viw.be 
Mevr. Sonia Salsi,vertegenwoordiger van Vlamingen in de Wereld in Bologne: sobu41@yahoo.it
Union Francophone des Belges à l’Etranger : www.ufbe.be
Deutsche im Ausland : http://www.dglive.be
Le petit journal.com de Milan : www.lepetitjournal.com/milan.html
Erasmus Associazione Culturale: info@erasmusassocult.org ; http://www.erasmusassocult.org
Associazione Culturale Italo-Belga Bologna Bruxelles A/R: www.bolognabruxelles.it.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u dit eenvoudigweg melden, antwoordend op 
deze mail, waarna we u van onze mailinglist zullen schrappen.

Aarzel niet om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere Belgen of ‘vrienden van België’. We voegen 
hen met plezier toe aan onze lijst.

CLAUSULE VAN NIET-VERANTWOORDELIJKHEID
DISCLAIMER

Deze nieuwsbrief en haar eventuele bijlagen werden gebaseerd op informatie die aan de uitgever ter verspreiding 
werd overgemaakt of op informatie afkomstig uit publieke bronnen. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor de inhoud ervan noch voor eventuele latere wijzigingen die zouden gebeuren door het (elektronisch) 
doorsturen ervan.
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