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Het gemeentelijk mobiliteitsplan voor Vorst gedgekeurd 
 

Tijdens deze Europese week van de mobiliteit2022, werd het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP) van Vorst 
gisterene/dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad, met de belofte van concrete vooruitgang op het 
vlak van het veilig maken van de infrastructuur voor alle gebruikers. 
 
Na overleg met de hulpdiensten , een inspraakproces in 2021 en een openbaar onderzoek dat plaatsvond tot 
medio januari 2022, werd het plan op 1 september door het college van burgemeester en schepen goedgekeurd.  
In aansluiting op het regionale mobiliteitsplan "Goodmove" zullen de eerste fasen van het GMP voor Vorst 
geleidelijk worden uitgevoerd, in overleg met de bewoners en handelaren, volgens een samenhangend plan voor 
het hele grondgebied. 
 
Het doel? Het dagelijks leven en de levenskwaliteit van de inwoners van Vorst verbeteren, of het nu gaat om 
voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer of automobilisten, en actieve verplaatsingen 
aanmoedigen dankzij veilige routes voor actieve gebruikers, extra fietsinfrastructuur en vlot en stipt openbaar 
vervoer. Een eerlijkere verdeling van de openbare ruimte is de sleutel, aldus het Vorstse College ! 
 
In totaal wil het PCM in de komende 10 jaar 7 kilometer aan fietsvoorzieningen aanleggen (Victor Rousseaulaan 
en Delta-Tropiques zullen eind 2023 klaar zijn) en het aantal beveiligde fietsparkeerplaatsen (op en buiten de 
straat) uitbreiden van 400 naar 600. Het is ook de bedoeling om de toegang tot scholen veiliger te maken, 
bushaltes aan te leggen, de openbare ruimte groener te maken en het waterbeheer te integreren. Ter 
compensatie van de opheffing van de parkeerplaatsen op straat zullen bovendien op verschillende plaatsen in 
de gemeente (Globe, Saint-Denis en Huileries) parkeerplaatsen buiten de straat ter beschikking van de inwoners 
van Vorst worden gesteld. 
 
Dagelijks worden bijna 285.000 ritten van/naar Vorst gemaakt. In vergelijking met andere gemeenten is het 
autobezit echter relatief laag: 51% van de Vorstse gezinnen heeft geen auto. Het doel van het GMP is dus de 
verdeling van de openbare ruimte tussen alle gebruikers opnieuw in evenwicht te brengen, zodat deze eerlijker 
wordt, maar ook de bewustwording van vervoersalternatieven te vergroten. 
 
"Vandaag  is 70% van de openbare ruimte bestemd voor automobilisten. Er moet dus veel gebeuren om het 
eerlijker te maken. Dit is een engagement op lange termijn om de straten, trottoirs en parken aangenamer 
leefbaarder te maken en veiliger voor onze kinderen", benadrukt de Schepen voor Mobiliteit, Esmeralda Van den 
Bosch. 
 
"Voor elke verandering is moed nodig, voor politici, overheden en burgers. Maar in het licht van de 
klimaatverandering en de ongelijkheden die daardoor worden versterkt, zou het radicaal en sociaal 
onrechtvaardig zijn om niets te doen", besluit Vorstse burgemeester  Mariam El Hamidine. 
 
Het GMP zal worden aangevuld met de verkeersplannen en -ontwikkelingen die zullen voortvloeien uit de 
lokale mobiliteitscontracten (LMC), waarvan de perimeters verschillende gemeenten omvatten en die in 
partnerschap met het Brussels Gewest worden uitgevoerd, in overleg met de omwonenden en de handelaars. 

 

Wilt u meer informatie of een interview?   
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