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Burgerontmoetingen in Vorst eindelijk weer van start 
  
Na twee jaar die in het teken stonden van de coronacrisis kon de gemeente Vorst haar 
burgerontmoetingen eindelijk weer van start laten gaan. Dinsdagavond kwamen een veertigtal 
Vorstenaren naar de eerste bijeenkomst, die plaatsvond in het nieuwe multimodale Centr’Al-
gebouw in de Albertwijk. 
 
Luisteren naar de bevolking is een van de prioriteiten van de Ecolo-PS-meerderheid in Vorst. Dankzij 
dit democratisch initiatief, dat gestart is in 2019, kunnen de Vorstenaren rechtstreeks worden 
gehoord, kunnen problemen worden opgelijst en samen oplossingen worden gevonden om het 
dagelijks leven in Vorst te verbeteren. 
 
“Een gemeente kan alleen functioneren als we ruimte creëren voor dialoog met de bevolking.  We 
willen van gedachten wisselen om samen te werken en van Vorst een gemeente te maken waar 
iedereen zich goed en op zijn plaats voelt, in straten, parken en ruimten waar het goed leven is”, aldus 
de wnd. burgemeester van Vorst, Mariam El Hamidine (Ecolo), die verheugd is over de burgers en het 
hele college aanwezig voor deze eerste burgerontmoetingen. 
 
De onderwerpen die dinsdagavond aan bod kwamen, werden gekozen na een korte enquête onder 
de bevolking. De burgers hadden de wens uitgedrukt om het in de eerste plaats te hebben over de 
openbare ruimten en parken, alsook over de mobiliteit. Daarna kwamen de thema’s veiligheid-
preventie en samenleven. 
 
Na deze eerste bijeenkomst zullen de conclusies uit de besprekingen binnen het College van 
Burgemeester en Schepenen worden geanalyseerd. In mei en juni worden in totaal vijf 
burgerontmoetingen georganiseerd om te luisteren naar de bezorgdheden van de Vorstenaren in 
elke wijk. De volgende zullen plaatsvinden op woensdag 18 mei (14 tot 16 u.) in de erehal van het 
Gemeentehuis, op woensdag 8 juni (18 tot 20 u.) in de Bemptschool, op dinsdag 14 juni (20 tot 22 u.) 
in school “La preuve par 9” en op donderdag 23 juni (20 tot 22 u.) in het Bertelsonstadion. 
 
Charles Spapens (PS), leider van de socialisten, voegt daar op zijn beurt aan toe: “Dankzij deze 
ontmoetingen kunnen we gemeentelijke projecten met de Vorstenaren bespreken om een antwoord 
te geven op hun vragen en behoeften. Deze eerste bijeenkomst was verrijkend en ik nodig de burgers 
uit naar ons toe te komen om te praten over de problemen die zij kunnen ervaren, en samen te 
proberen oplossingen te vinden.” 
 
“De diversiteit van onze gemeente, die haar rijkdom is, komt tot uiting in verschillende meningen, en 
daar ben ik blij om. Het is dankzij deze ontmoetingen dat we de onderlinge dialoog stimuleren, 
waardoor we banden kunnen smeden en ons kunnen inzetten voor het welzijn van iedereen in Vorst. 
Dit betekent dat iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, sociale status, vertegenwoordiging in 
de samenleving, ... zich op zijn plaats moet voelen in onze gemeenschappelijke leefruimten”, voegde 
de wnd. burgemeester hieraan toe. 
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