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Meer fietsboxen! 
 
Sinds enkele dagen kunnen Vorstse fiets(st)ers gebruikmaken van 10 nieuwe boxen om hun 
fiets te stallen! Bakfietsen werden niet vergeten. 
 
Deze nieuwe boxen bevinden zich in de De Merodestraat, de Berthelotstraat, de 
Roosendaelstraat, de Henri Maubelstraat, de Edouard Branlystraat, de Sint-Augustinuslaan, 
de Jupiterlaan, de Zamanlaan, de Molièrelaan en de Auguste Lumièrestraat. In elke stalling is 
plaats voor 5 fietsen. De komende maanden zullen nog 4 oude boxen worden vervangen en 
worden er 4 extra boxen geplaatst, waarvan een uitsluitend bestemd voor bakfietsen. De 
gemeente Vorst zal de Vorstenaren die hun tweewieler niet bij hen thuis kunnen stallen, in 
totaal 70 beveiligde plaatsen aanbieden.  
 
“De gemeente Vorst heeft in het kader van het relanceplan een extra subsidie van het Brussels 
Gewest ontvangen, zegt Esmeralda Van den Bosch, schepen van Mobiliteit. In totaal wordt er 
dit jaar bijna 55.600 euro besteed aan de plaatsing van deze stallingen. Dit is van essentieel 
belang, want momenteel hebben we in Vorst een aanzienlijke wachtlijst voor klassieke fietsen 
en bakfietsen. Elke fietsrit is goed voor de gezondheid, lichaamsbeweging, de mobiliteit in het 
algemeen, de luchtkwaliteit en het klimaat. Allemaal zeer goede redenen om het fietsen aan 
te moedigen. ” 
 
“De gezondheidscrisis heeft talrijke Vorstenaren aan het fietsen gezet en daar ben ik blij om, 
vervolgt burgemeester Stéphane Roberti. We weten dat het gebrek aan 
parkeermogelijkheden en de beveiliging van de fietsen het fietsgebruik nog steeds afremt. We 
blijven projecten uitwerken en nieuwe oplossingen aanbieden om het fietsen in onze wijken 
aan te moedigen. ”  
 
De buurtbewoners die gebruik willen maken van een plaats in een fietsenstalling, kunnen hun 
aanvraag registreren via cycloparking.brussels. De gemeente ontvangt dan een kaart met de 
geregistreerde aanvraag en gebruikt deze informatie om de meest geschikte locatie voor de 
nieuwe boxen te bepalen.  
Ter herinnering, de stallingen zijn niet de enige oplossing voor de eigenaars van fietsen. Ze 
kunnen ook gebruikmaken van het aanbod aan privégarages van Parking Brussels. Personen 
die meer informatie wensen, kunnen hun vraag sturen naar bike@parking.brussels.  
 
 

Meer info?   

Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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