
 
 

 
PERSBERICHT 

 

 
21 april 2022 
 

Play-offs thuiswedstrijden - Vorstse burgemeester verbiedt de aanwezigheid 
van supporters van de bezoeker in de straten van de gemeente 

 
Aan de vooravond van de Play-offs voor de vier hoogst geklasseerde clubs van de 
rangschikking heeft Mariam El Hamidine een politiebesluit uitgevaardigd om de 
aanwezigheid van supporters van de tegenstander die geen ticket hebben, te verbieden op 
het grondgebied van Vorst voor en na de wedstrijden. Het doel is uiteraard de veiligheid van 
allen en de rust van de buurtbewoners te vrijwaren. 
 
Op 24 april, 8 mei en 22 mei ontvangt voetbalclub Union Saint-Gilloise respectievelijk RSC 
Anderlecht, Club Brugge en Royal Antwerp in het Marienstadion in Vorst. 
Gezien de inzet en het risico op spanningen in het stadion, maar ook in de omgeving van de 
Brusselsesteenweg en in het Dudenpark, heeft de Vorstse burgemeester Mariam El Hamidine 
beslist de aanwezigheid te verbieden van supporters van de bezoeker die niet over een ticket 
beschikken. 
Voor elke wedstrijd is het aantal beschikbare plaatsen in het stadion voor supporters van de 
bezoekers verhoogd van 500 tot 1000. Na overleg met de politie blijkt het veiliger om de 
supporters binnen het stadion in een bepaalde zone te houden dan verspreid errond, rekening 
houdend met de configuratie van de site, de omwonenden en de bescherming van het park. 
Aangezien de supporters van de tegenstander toegang krijgen tot het stadion met de bus, werd 
de perimeter ook uitgebreid en door de club meegedeeld. 
“Deze maatregel is noodzakelijk voor de veiligheid van de supporters en de spelers, de openbare 
orde in de gemeente en de rust van de omwonenden van het park, die er al heel wat gevolgen 
van ondervinden. Bij voetbal moet fairplay centraal staan, of je nu wint of verliest. Als je naar 
het Marienstadion gaat, is dat voor deze sportieve emoties en de positieve geest die Union zo 
kenmerkt. Ik vertrouw op de risicoanalyse van de politie om te hopen dat het zo zal blijven,” 
stelt Mariam El Hamidine, waarnemend burgemeester van Vorst. 
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