
La place Albert fait peau neuve ! 

Une place qui retrouve une unité. Un aménagement qui donne la priorité à la convivialité grâce à des espaces pro-

pices aux rencontres, du mobilier urbain de qualité, des jets d’eau ludiques, tout en intégrant une gestion durable 

des eaux de pluie. La mobilité active sera aussi au centre de l’aménagement avec la mise en place d’un espace par-

tagé de plain-pied et d’un nouveau parking vélo sécurisé. 
 

En attendant le réaménagement, retrouvez le Marché Durable Albert, à quelques « pattes » d’ici, sur le 

square de la Délivrance ! Suivez-les 

Het Albertplein wordt in een nieuw kleedje gestoken!  

Een plein dat opnieuw een eenheid vormt. Een heraanleg waarbij voorrang wordt gegeven aan gezelligheid, door 

middel van ruimten die uitnodigen tot ontmoetingen, kwaliteitsvol stadsmeubilair, ludieke fonteinen, en waarbij er 

tevens zorg wordt gedragen voor een duurzaam waterbeheer. Met de oprichting van een gedeelde gelijkvloerse 

ruimte en nieuwe, beveiligde fietsenstallingen ligt de focus ook op de actieve vervoerswijzen. 

 

In afwachting van de heraanleg vindt u de Duurzame Markt Albert op een boogscheut van hier, op de 

Verlossingssquare! Volg de ‘pootjes’ 

http://quartieralbertwijk.blogspot.be Info : 0800/95.333 

A l’initiative de Marc-Jean Ghyssels, Bourgmestre, et Charles Spapens, Echevin de la Revitalisation des quartiers, au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins. 
Op initiatief van Marc-Jean Ghyssels, Burgemeester, en Charles Spapens, Schepen van Heropleving van de wijken, in naam van het College van Burgemeester en Schepenen. 

www. vorst 
forest .irisnet.be 

Commune de Forest I Gemeente Vorst 

Contrat de Quartier Durable Albert I Duurzaam Wijkcontract Albert 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE ALBERT | HERAANLEG VAN HET ALBERTPLEIN 

Inschatting begin van de werken: Eind 2018 

(In coördinatie met de tussenkomsten aan het oppervlak door de 
MIVB voor de heraanleg van het station Albert: 0800 94 001) 

Début estimé des travaux: Fin 2018 

(En coordination avec les interventions en surface de la STIB 
pour le réaménagement de la station Albert : 0800 94 001) 
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Et demain? 
En morgen? 

Des jets d’eau ludiques  
Speelse fonteinen 

Des plantations autour des arbres 
Beplantingen rond de bomen 

Du mobilier tout neuf 
Nieuwe stadsmeubilair 

Un sol en granite et la terrasse du CENTR’AL  
Een granietbodem en het terras van CENTR’AL 

Un nouvel éclairage  
Een nieuwe verlichting 
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D’abord un îlot construit. Ensuite une ‘dalle’ au-dessus d’une station. Et bientôt une place publique conviviale! 
Eerste een bebouwd huizenblok. Dan een ‘dalle’ op een station. En binnenkort een gezellig openbaar plein! 
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