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Lokaal mobiliteitscontract “VoorpleinEN”:  
Vorst en Sint-Gillis raadplegen hun inwoners 

 
 
In het kader van het lokale mobiliteitscontract “VoorpleinEN” wordt een burgerraadpleging 
georganiseerd met de gebruikers van de Sint-Antoniuswijk. Deze raadpleging heeft 
betrekking op het autoluw maken van het Vorstse deel van de maas “VoorpleinEN’ die zich 
zowel over Vorst als Sint-Gillis uitstrekt, en wordt uitgevoerd in samenwerking met Brussel 
Mobiliteit en studiebureaus. 
 

In het kader van het plan Good Move zijn de 
gemeenten Sint-Gillis en Vorst (en Elsene en Brussel-
Stad) door het Brussels Gewest geselecteerd om een 
autoluwe maas op te zetten. 
 
Het doel is straten en pleinen te creëren waar het 
aangenaam leven is, waar iedereen - ook kinderen 
en minder mobiele mensen - zich in een rustige en 
gezonde omgeving zelfstandig kan verplaatsen, waar 
het veilig is om te stappen en te fietsen, waar het 
openbaar vervoer vlot bereikbaar is en waar men in 
en uit de auto kan stappen zonder dat dit 
vervoermiddel overheerst. 
 

De maas “VoorpleinEN” bestrijkt bijna de hele gemeente Sint-Gillis en een deel van de 
gemeente Vorst (en enkele straten in Elsene en Brussel-Stad). 
 
De gemeenten Vorst en Sint-Gillis willen aan dit project werken in samenwerking met 
bewoners en bezoekers, handelaars en werknemers, ouders en studenten, jong en oud. 
 

Na een online-enquête waarop bijna 800 mensen hebben gereageerd, een grondige 
verkeersanalyse en het in kaart brengen van de verschillende plannen en projecten die voor de 
maas “VoorpleinEN” zijn gepland, worden de burgers nu uitgenodigd om hun mening te geven 
over de verschillende mogelijke opties, tijdens een van de 4 workshops die online of fysiek 
worden georganiseerd: 
 

• Donderdag 17 juni om 19.30 uur: in Vorst (school La Preuve par 9 - Montenegrostraat 

159) 

• Maandag 21 juni om 19.30 uur (online) 

• Dinsdag 29 juni om 14 uur (online) 

• Dinsdag 29 juni om 19.30 uur: in Sint-Gillis (Volkshuis, Sint-Gillisvoorplein 37-39) 



 
 

De impact van de verschillende circulatieplannen (sterke en zwakke punten) en de 
verbetering van de openbare ruimte zullen er worden belicht. Op basis van deze resultaten 
zal er een definitief scenario worden uitgewerkt. 

De onlinesessies worden opgenomen en op de website van de gemeente ter beschikking 
gesteld. 

Wie de sessies niet kan bijwonen, kan tot 11 juli opmerkingen indienen. 
 
 
Meer info?   
Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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