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Meer beveiligde fietsenstallingen! 
 
Vorstse fietsers kunnen voor hun fietsen binnenkort gebruik maken van nieuwe 
buurtparkings op en buiten de openbare weg! Uiteraard zullen bakfietsen niet vergeten 
worden. 
 
In 2021 heeft de gemeente het aantal fietsboxen op de openbare weg met 17 verhoogd, wat 
hun totaal op 60 brengt. In 2022 zal Vorst op dat elan doorgaan, want er zullen 18 nieuwe boxen 
worden geplaatst. Elk van deze modules biedt onderdak aan vijf fietsen.  
 
Naast deze parkings op de openbare weg worden er binnenkort drie nieuwe buurtparkings 
aangelegd (type parkeren buiten de openbare weg): in de Montenegrostraat (Maxima-gebouw) 
en later in het jaar in de Vuurstraat (Georges Leclercq-toren) en de Olieslagerijlaan 
(gemeentelijke sociale huisvesting). Ze kunnen respectievelijk 26 fietsen en 4 bakfietsen, 14 
fietsen en 2 bakfietsen en 60 fietsen en 4 bakfietsen herbergen. 
 
Deze laatste komen bovenop de twee reeds bestaande buurtparkings buiten de openbare weg: 
Globe met 14 plaatsen en Centr’AL met 15 plaatsen.  
 
Op die manier zullen de Vorstenaren kunnen beschikken over bijna 400 beveiligde plaatsen in 
alle categorieën.  
 
“Een fiets veilig kunnen stallen is een belangrijk argument bij de keuze om de fiets te gebruiken 
voor dagelijkse verplaatsingen. Sinds de pandemie is de vraag naar beveiligde fietsenstallingen 
enorm toegenomen. Daarom willen we een extra inspanning leveren om nieuwe fietsers aan te 
moedigen te blijven fietsen. Met de stijgende brandstofprijzen is dat des te belangrijker”, legt 
Esmeralda Van den Bosch, schepen van Mobiliteit (Ecolo-Groen), uit.  
 
“De vraag is zeer groot en het College onderzoekt de mogelijkheden op en buiten de openbare 
weg om eraan te voldoen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat het gebruik van de openbare 
ruimte in evenwicht is. Ook worden in de buurt van scholen didactische bogen geplaatst om de 
omgeving veiliger te maken. Wie geïnteresseerd is in een beveiligde fietsenstalling, kan zich 
inschrijven via Cycloparking.Brussels. Zodra er een plaats beschikbaar is, neemt Cycloparking 
contact op met de geïnteresseerden”, stelt de Vorstse burgemeester Mariam El Hamidine 
(Ecolo-Groen).  



 
 

 
 

Meer info?   

Caroline Corbiau, 0490 52 49 48 

 


