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Aanwezig :  
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 
Stad Brussel - Schepen AMPE Els Els.ampe@brucity.be 
Stad Brussel - Kabinet Ampe KOKKEN Charlotte Charlotte.kokken@brucity.be 
Satd Brussel – Openbare Ruimte 
- Mobiliteit 

DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
Stad Brussel – Groene Ruimten BOUTRY Frédéric Frederic.boutry@brucity.be 
MOBIEL BRUSSEL DEPOORTERE Frederik fdepoortere@mbhg.irisnet.be 
Stad Brussel - Kabinet El Ktibi BALAYN Emilie Emilie.balayn@brucity.be 
GRACQ Nationaal NICOLAS Eric Eric.nicolas@gracq.org 
GRACQ Brussel EGGERICKX Guy Guy.eggerickx@skynet.be 
BIVV – Mobiliteit & 
Infrastruktuur 

SAILLIEZ Laurence Laurence.sailliez@ibsr.be 

FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
EUCG NIJS Frans Frans.nijs@ec.europa.eu 
CDH Brussel Centrum  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
CYCLO DRIESEN Liesbeth liesbeth@cyclo.org 
GAQ RZEWNICKI Randy rr@GAQ.be 

 
Verontschuldigd : 
 

BIVV ENGLEBIN Yves Yves.englebin@ibsr.be 
LIGUE DES 
FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

 

1. Goedkeuring van het PV van de vorige vergadering 

Het PV is goedgekeurd. 

2. Bypad 

Ter herinnering, de Bypad methode voorziet het betrekken van de fietsverenigingen bij het opmaken van de 
diagnostiek en het fietsplan. Maar, sinds september 2012 heeft er geen vergadering meer plaatsgehad. Deze 
van december 2012 werd uitgesteld en heeft nog niet plaatsgehad. 

Mevrouw Marianne Dandoy herinnert eraan dat het fietsplan voorgesteld door Timenco steunt op het 
gemeentelijke mobiliteitsplan. Deze werd echter nog niet goedgekeurd en zal nog gewijzigd worden wat 
mogelijk gevolgen zal hebben op het fietsplan. Er moet bijgevolg beter in de logische volgorde worden 
gewerkt. 

De fietsers melden dat ze niet eens de diagnostiek met de eerste aanbevelingen hebben ontvangen. Ze 
wensen het punt op de dagorde bij iedere commissie te hebben tot het plan is goedgekeurd. De Schepen 
verbindt er zich toe om dit tijdens de vakantieperiode te bestuderen en om het terug op de dagorde te zetten 
bij de volgende commissie. 

Beslissing:  



  
 

   
 

2

1. De cel mobiliteit zal aan de leden de diagnostiek overmaken samen met de eerste aanbevelingen. 
2. Terug op de dagorde zetten van de commissie van de maand oktober. 

 

3. Fiets parkeerplan voor het stadscentrum 

De Schepen herinnert eraan dat zij de nieuwe voorstellen voor fietsstallingen in het stadscentrum op de 
internetsite van de Stad heeft gezet.. Zij moedigt aan om te reageren om zo de voorkeur in de aanvragen te 
verduidelijken en om de andere voorstellen te kunnen vervolledigen. 
http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=7898 

De Heer Eric Nicolas overhandigd in zitting een lijst met de ‘GRACQ Brussel’ voorstellen voor 
fietsstallingen. De Schepen is niet tegen het plaatsen van fietsstallingen op de parkeerplaatsen maar zij geeft 
voorrang aan de voetpad ‘oren’ en de voetpaden zelf wanneer deze breed genoeg zijn. Het belangrijkste is 
dat ze zichtbaar zijn. De Heer R.Rzewnicki vraagt om systematisch van minstens 2 bogen toe te voegen bij 
ieder Cambio station. De Schepen vindt dit een goed idee. Er wordt eveneens gevraagd om fietsstallingen te 
voorzien in de Notelaarsstraat  aan de kant van de Stad Brussel, bij de heraanleg van de ‘oren’, heeft Brussel 
Mobiliteit er geen geplaatst. Gezien de wegcode, vanwege de zichtbaarheid, het parkeren op de wegenis 5 
meter voor de oversteekplaats van voetgangers verbiedt, waarom dan niet van de gelegenheid gebruik maken 
om er U’s te plaatsen? Het zou systematisch moeten gebeuren, even als het parkeren niet op de wegenis 
gelegen is door het feit dat de parkeerplaatsen gemarkeerd zijn. 

Wat de fietsboxen betreft, de Heer Roel De Cleen stelt voor om voorrang te geven aan de aanvragers die 
bereid zijn om zich van hun wagen te ontdoen. Alles hangt af van het aantal aanvragen. Cyclo meldt dat de 
Stad nooit een oproep voor kandidaten heeft gedaan. De huidige boxen zijn bijna volzet. Het lijkt momenteel 
niet nodig.  
Indien er nieuwe worden aangeschaft dan zou er beroep kunnen gedaan worden op de kandidaten om te zien 
waar deze kunnen geplaatst worden en dat bvb de eerste 50 personen die geantwoord hebben en aan de 
voorwaarden van het reglement van de Stad voldoen, weerhouden worden. 
Beslissing:  
De lijst van het ‘GRACQ’ met voorstellen voor het plaatsen van bogen samen met het PV overmaken aan 
de leden. 

 

4. Voorstellen voor de B22/B23 

Punt uitgesteld. 

 

5. Feitsstraten. 

Tijdens de wandeling, voor deze vergadering, werden voorstellen gedaan voor straten waar mogelijke 
fietspaden kunnen worden aangelegd: in de richting noord-zuid de assen Pelikaanstraat/Bloemenstraat en/of 
Sint-Pieterstraat/Bruidstraat; in de richting oost-west de as Nieuwbrug/Kanaal/Locquenghien. Het probleem 
is deze geen GFR wegen zijn en momenteel door de fietsers niet worden gebruikt vanwege de kasseien 
Zilverstraat: ligt op een GFR met platte kasseien maar wordt niet gebruikt (werf).Mogelijkheid is dat de 
nieuwe aanleg van het Martelaarsplein er de aantrekkingskracht zal van verhogen? 
Beslissing :  
De presentatie die gedaan werd door het kabinet De Lille aan de gemeenten betreffende de elementen die 
in aanmerking moeten genomen worden voor de fietsstraten en de paneelen B22/B23. 

6. De fiets op school  (J.Dekoster) 

Gezien zijn afwezigheid terug op de dagorder zetten van volgende commissie. 
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7. Fietsen in de parken 

Het kabinet El Ktibi wijst erop dat ze bereid zijn te onderzoeken hoe beter rekening te houden met de 
fietsers in de parken. Men herinnert eraan dat de fietsers er momenteel niet toegelaten zijn. De verenigingen 
vermelden het nieuwe reglement dat uithangt aan het hek van het Koninklijke park waar er wel in vermeld 
staat dat het fietsen toegelaten is op de verharde wegen en op de fietspaden. De cel Mobiliteit wijst op de 
bestaande verwarring tussen het algemene politiereglement die het fietsen er effectief verbiedt behalve mits 
een toelating van het college en het reglement van de Groene Ruimten. 
Beslissing:  
De Schepen zal in augustus een vergadering inrichten met alle betrokken partijen (Mobiliteit/Groene 
Ruimten/Politie/fietsers verenigingen).  

Fietspaden in het Terkamerenbos 
Het departement Wegeniswerken heeft het studiebureau aangeduid voor het verwezenlijken van de 
wegmarkeringen bij het terug asfalteren van het wegdek. Men is momenteel de diagnostiek aan het 
opmaken. Schepen Mevrouw Ampe beschouwt het asfalteren van de voetpaden als een mogelijke oplossing 
die moet besproken worden met het KCML (Koninklijk Commissie voor Monumenten en Landschappen). 
De doelstelling van de Schepen is het verwezenlijken van fietspaden langs de wegenis en ook 2 GFRs in het 
bos, waarvan het tracé nog niet is bepaald, voor wat noord/zuid betreft. 
De Heer F.Depoortere denkt dat de ‘GFR’ noord/zuid niet noodzakelijk door het bos moet maar langs de 
oostkant de wegen van de ‘8’ kunnen volgen. 
Beslissing: 
De Schepen zal de KCML ontmoeten en zal dit punt op de dagorde zetten. Brussel Mobiliteit uitnodigen 
voor de vergaderingen met het studiebureau belast met de wegmarkering. 

 

8.  Datums van de volgende vergaderingen 

De volgende vergaderingen hebben plaats op 2/10/2013 en 8/01/2014 om 15h30. 

 

Diverse: 

1. Poincarélaan: De Heer Eric Nicolas is verontrust dat er tenslotte niets gedaan werd voor de fietsers. De 
Schepen verduidelijkt dat het College een gunstig advies heeft gegeven voor tijdelijke wegmarkering en 
een definitieve aanleg wenst met een volwaardig fietspad langs het voetpad. De Politie heeft de 
aangepaste plannen nog niet ondertekend. De Heer Roel De Cleen is op korte termijn niet tegen een 
fietspad via wegmarkering maar op langer termijn is een fietspad langs het voetpad inderdaad beter. 

 

 
Volgende vergadering gaat door op woensdag 2 oktober om 15u30, zaal 12/36 

 
 
 


