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 Herinrichting van de wijk Deltastraat-Keerkringenlaan-Schaatsstraat 
 

 
De stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de wegen in de Deltastraat, de 
Keerkringenlaan en de Schaatsstraat is zopas verleend aan de gemeente Vorst. 
 
Deze herinrichting omvat:  
 

• de aanleg van twee gescheiden fietspaden in de Deltastraat en de Keerkringenlaan;  

• de aanleg van 3 Berlijnse kussens (in de Delta- en de Schaatsstraat) en van verschillende 
verkeersplateaus, waarvan één groot op het kruispunt van de drie wegen om de snelheid 
aanzienlijk te verlagen; 

• de plaatsing van 41 fietsenrekken; 

• de aanplanting van 38 bomen van aangepaste soorten die beter bestand zijn tegen ziekten, op 
maat van de klimaatverandering en sommige geschikt voor vochtige gebieden, want zij zullen 
in de regentuinen van de wijk worden geplant; 

• de aanleg van “stadsrivieren” om meer bepaald overstromingen tegen te gaan. Het 
regenwater zal in de Deltastraat en de Keerkringenlaan worden opgevangen in goten van 20 
tot 50 cm breed in openlucht en naar twee regentuinen worden omgeleid op de hoek van de 
Deltastraat en de Keerkringenlaan en op het pleintje van de Kalvariebron.  

• De aanleg van twee pleintjes om de hertoe-eigening van de openbare ruimte en de 
gezelligheid ervan te bevorderen (op de hoek van de Deltastraat en de Keerkringenlaan en op 
het pleintje van de Kalvariebron op het kruispunt van de 3 straten). 

 
Françoise Père, schepen van Openbare Werken (PS): “Deze herinrichting beantwoordt aan een reële 
noodzaak om de wegen veiliger te maken zodat alle gebruikers zich met een gerust hart kunnen 
verplaatsen. Dank aan alle diensten die hebben bijgedragen aan de uitwerking van dit mooie project.” 
 
Esmeralda Van den Bosch, schepen van Mobiliteit (GROEN): “In elk van de projecten voor de renovatie 
van de wijken werken we aan een betere verdeling van de openbare ruimten tussen de verschillende 
vervoerswijzen. Het herinrichtingsproject van de Deltastraat-Keerkringenlaan-Schaatsstraat met de 
aanleg van fietspaden, Berlijnse kussens en fietsenrekken, zal er een rustigere plaats van maken om te 
wonen en elkaar te ontmoeten.” 
 
Alain Mugabo, schepen van Stedenbouw en Groene Stad (ECOLO): “Ik ben blij dat deze wijk binnenkort 
kan genieten van nieuwe aanplantingen en regentuinen. De natuur is onze belangrijkste bondgenoot in 
de stad om beter te ademen, onszelf ruimte te geven om te ontspannen en ons te helpen om te gaan 
met ongunstige weersomstandigheden. ” 
 
De werkzaamheden zouden volgend jaar van start moeten gaan. 
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