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Vorst - 432.000 euro voor verkeersveiligheid!

De gemeente Vorst ontvangt een subsidie van 432.115 euro van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor de organisatie en de uitvoering van kleinschalige werken ter verbetering van
de verkeersveiligheid rond scholen.
Drie projecten zullen gebruik kunnen maken van deze gewestelijke steun:
-

Focus op de schoolomgeving: het project wil kinderen en voetgangers veiliger aan het
verkeer laten deelnemen, op trottoirs en kruispunten, rond 28 scholen op
gemeentelijke wegen. Het project voorziet in het volgende:
• De plaatsing van gekleurde andreaskruisen;
• De creatie van trottoiruitstulpingen, het vergroten van verkeersdrempels en
trottoirverbredingen;
• De plaatsing van noppentegels (tegels met een textuur die visueel gehandicapte
voetgangers kunnen herkennen door aanraking en waarmee de grond van bepaalde
openbare plaatsen wordt bedekt om te waarschuwen voor gevaar) en paaltjes en
fietsbogen;
• Grondmarkeringen (voetgangersoversteekplaatsen, patch zone 30 en patch A23);
• Het aanbrengen van bekleding;
• De eventuele verplaatsing van kolken;
• De vervanging van vegetatie die de wederzijdse zichtbaarheid zou kunnen
verhinderen;
• De levering en de plaatsing van 50 fluorescerende figuurtjes.

-

Meyerbeerstraat: doel van het project is een schoolomgeving veiliger te maken door
de creatie van een plateau en de plaatsing van meubilair zoals banken, fietsbogen, ...

-

Mysteriestraat: het project beoogt de bestendiging van een schoolstraat door de
plaatsing van twee afsluitingen en de creatie van verdrijvingsvlakken, met
markeringen en paaltjes en de plaatsing van passende bewegwijzering.

De uitvoering van deze verschillende projecten zou in het voorjaar van 2021 van start gaan.
“Deze subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is belangrijk voor ons omdat kinderen
bijzonder kwetsbare weggebruikers zijn," stelt Françoise Père, schepen van Openbare
Werken. “Om ze te beschermen moeten we de nodige middelen uittrekken om een aangepast
en doeltreffend verkeersveiligheidsbeleid ten uitvoer te leggen.”
“Je kind naar school brengen en later op de dag ophalen moet veilig kunnen verlopen en mag
geen bron van extra stress zijn voor de ouders", voegt Esmeralda Van den Bosch, schepen van
Mobiliteit, toe. “We hopen dat deze verschillende voorzieningen ouders zullen aansporen om
op een respectvolle en vriendelijke manier samen te rijden, fietsen of wandelen."
Burgemeester Stéphane Roberti preciseert: "Deze projecten vormen een aanvulling op de
verschillende acties die op het getouw gezet worden met ouders en kinderen om hen bewust
te maken van de verkeersveiligheid en om goede mobiliteitsgewoonten aan te leren. Vorstse
scholen werken mobiliteitsplannen uit, sluiten aan bij de begeleide voetgangers- en
fietsersrijen, zetten projecten op tijdens de Week van de Mobiliteit en nemen deel aan het
fietsersbrevet. Wij zullen die initiatieven blijven aanmoedigen en ondersteunen.”
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