
 
 

Nieuw circulatieschema Vijfhoek  
Suggestie socialemediaposts 

 
1) Op 16 augustus voert de Stad Brussel in de Vijfhoek met ‘Good Move’ een nieuw 

circulatieschema in. De bedoeling van het circulatieschema is om de bereikbaarheid en de 
levenskwaliteit te verbeteren. Zo moet Brussel een aangename, vlot bereikbare, 
verkeersveilige en gezonde plek worden. 

 
Wil je graag weten wat het nieuwe circulatieschema voor jou betekent? (finetunen 
naargelang het publiek) 

• Stel je vragen tijdens de infovergadering van de Stad Brussel op 15 juni (18u30-21u) 
in het Zuidpaleis aan de Burgemeester, Schepenen en mobiliteitsexperten (weglaten 
na 15 juni) 

• Of surf naar www.brussel.be/goodmove (daar vind je een antwoord op de meest 
gestelde vragen en een routeplanner om jouw toekomstige vlotste route na te gaan) 

 
2) Heb jij al gehoord dat de Stad Brussel op 16 augustus een nieuw circulatieschema invoert in 

de Vijfhoek? Zo wordt die vlotter bereikbaar, de lucht er gezonder en het verkeer er veiliger. 
 

Wat houdt dat in? En wat betekent zo’n nieuw circulatieschema concreet voor jou? 
(finetunen naargelang het publiek) 
 

• Stel al je vragen tijdens de infovergadering van de Stad Brussel op 15 juni (18u30-
21u) in het Zuidpaleis aan de Burgemeester, Schepenen en mobiliteitsexperten 
(weglaten na 15 juni) 

• Of surf naar www.brussel.be/goodmove (daar vind je een antwoord op de meest 
gestelde vragen en een routeplanner om jouw toekomstige vlotste route na te gaan) 

 
3) Op 16 augustus voert de Stad Brussel in de Vijfhoek een nieuw circulatieschema in. Met de 

nieuwe verkeersmaatregelen zal iedereen zich gemakkelijk, comfortabel en veilig door de 
stad kunnen verplaatsen, of je nu te voet, met de fiets, de bus of de auto naar de Vijfhoek 
komt.  

 
Wat betekent zo’n nieuw circulatieschema concreet voor jou? (finetunen naargelang het 
publiek) 
 

• Stel al je vragen tijdens de infovergadering van de Stad Brussel op 15 juni (18u30-
21u) in het Zuidpaleis aan de Burgemeester, Schepenen en mobiliteitsexperten 
(weglaten na 15 juni) 

• Of surf naar www.brussel.be/goodmove (daar vind je een antwoord op de meest 
gestelde vragen en een routeplanner om jouw toekomstige vlotste route na te gaan) 
 

--- 
 
Notes:  

• De Stad Brussel heeft ook eigen Facebook-, Twitter-, LinkedIn- en Instagram-pagina’s. Tag die 
gerust in je post voor een groter bereik. 

o Facebook: https://www.facebook.com/BXLstadbrussel  
o Twitter: https://twitter.com/StadBrussel  

http://www.brussel.be/goodmove
http://www.brussel.be/goodmove
http://www.brussel.be/goodmove
https://www.facebook.com/BXLstadbrussel
https://twitter.com/StadBrussel


 
 

o LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ville-de-bruxelles/  
o Instagram: https://www.instagram.com/bxl_online/  

• Ter illustratie kan je aan je post de Good Move-video, affiche of een screenshot van het 
nieuwe plan toevoegen. 

• Voeg gerust ook #goodmove toe. 
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