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Aanwezig :  
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM  E-MAIL  
Stad Brussel – Kabinet Ceux  THIELEN Simon simon.thielen@brucity.be 
Stad Brussel – Schepen van 
Mobiliteit  

CEUX Christian (punt zone 30 
en Centrale lanen) 

Christian.ceux@brucity.be 

Stad Brussel – Kabinet El Ktibi STEVENS Willem willem.stevens@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw – 
Mobiliteit en Openbare Ruimte 

DANDOY Marianne marianne.dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken REVETS Jean-Marc jean-marc.revets@brucity.be 
Politie Brussel-Elsene SAERENS Steven polbrusaerens@hotmail.com 
BRUSSEL MOBIEL DEPOORTERE Frederik f.depoortere@mrbc.irisnet.be 
GAQ-NE RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 
GRACQ EGERICKX Guy guy.egerickx@gracq.org 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
IBSR JADOUL Muriel muriel.jadoul@ibsr.be 
EUCG COOPER Timothy Timothy.Cooper@ec.europa.eu 
 
Verontschuldigd :  
 
Stad Brussel – Kabinet Ceux COLLARD Anne anne.collard@brucity.be 
Politie Brussel - Elsene BURY André andre_bury_polbrutrat@msn.com 
Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.stegen@brucity.be 
LIGUE DES FAMILLES DEKOSTER Jacques ddekoster@yucom.be 
LIGUE DES FAMILLES WILMART Jacques jwilmart@brutele.com 
CDH Bruxelles Centre DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
MOBIEL BRUSSEL WEYRICH Christophe cweyrich@mbrc.irisnet.be 
 
 
1.Goedkeuren van het PV van de vorige vergadering  

 
Het PV is goedgekeurd. 
 
Opmerkingen: 
-Het probleem met het terras “Pulp” is nog steeds niet opgelost => een herinnering 
sturen. De politie denkt aan een systematische controle. 
- Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) : momenteel is er de afronding van fase 2 ( 
het plan inzake duurzame mobiliteit). De verenigingen zullen via de adviserende 
Raad voor Mobiliteit worden geraadpleegd van zodra het ‘GMP’ door het College is 
goedgekeurd. 
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2. Op te volgen punten: fietsbox : programma ter ui tbreiding en voorgestelde 
criteria inzake plaatsing.  
10 fietsboxen zijn voorzien in de begroting van 201 1. Het lastenkohier is in 
opmaak.  

 
=> Het kabinet EL Ktibi zal een vergadering plannen  waarbij de verenigingen 
worden uitgenodigd  om er voor de wijken de meest g eschikte plaatsen te 
bepalen in functie van de aanvragen en er de criter ia voor toekenning te 
bepalen. Het beheer van de fietsboxen zal in ondera anneming gebeuren. De 
cel Mobiliteit zal de aanvragen, die hen werden bez orgd, doorgeven.  
F. Depoortere meldt dat het beheer van de fietsboxe n één van de taken van 
het toekomstige parkeeragentschap zal zijn . 

 
3. Infrastructuurprojecten  

 
- SV : fietsinrichtingen  rond het Jubelpark (Mobie l Brussel). 
Openbaar onderzoek van 1 tot 30/10/2010. Ter herinnering, de opmerkingen 
moeten ingediend worden naar aanleiding van het openbaar onderzoek.  
Opmerkingen aan de hand van de plannen voorgesteld in zitting: 
• De 3 stroken van de Kortenberglaan stellen een probleem inzake 

verkeersdoorstroming ter hoogte van de rotonde Schuman. Een strook zou 
er herbestemd kunnen worden voor een gemarkeerd fietspad van Schuman 
richting park. 

• Problemen met de toegankelijkheid tot de moskee 
• Vernauwde doorgang langsheen de moskee en de Blijde Inkomst (park) 
• Het fietspad langsheen het metrostation Merode moet enkelrichting worden 

en alleen voor de fietsers richting Tongerenstraat bestemd zijn 
• Het verlagen van de boordsteen voorzien om de fietsers, komende van de 

Tervurenlaan toe te laten het Park te bereiken 
- Ontwerp voor een fietstroute tussen Haren en Sint -Pieters-Woluwe 
Deze bovenlokale route wordt in het GMP opgenomen. 
Aangezien dit traject zowel over het Brussels- als het Vlaams Gewest gaat, 
voorziet de provincie Vlaams-Brabant voor 2011 een technische 
haalbaarheidsstudie uit te voeren. Een loopbrug voor voetgangers en fietsers is 
hier geheel gerechtvaardigd en zou eveneens aan de ondernemingen toelaten 
om toegang te hebben tot de nieuwe tramlijn op de Leopold III laan. Deze 
loopbrug staat beschreven in de nota aangaande het ‘GEN’. 
- De Naamsestraat 
Het openen van de offertes is gaande en de aanduiding van de ondernemer 
moet voor half december plaatshebben om beroep te kunnen doen op de 
toelagen voor werken. 
Werken in principe voorzien voor maart 2010. 
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4. Preventie fietsdiefstallen  
 
De cijfers van de laatste 3 jaren van de Politie tonen een stijging  (2007 = 298, 
2008 = 283, en 2009 = 439). Gezien  het gering aantal diefstalmeldingen ligt het 
werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger. Fietsslaten zijn niet meer 
doeltreffend, aangezien de dieven alsmaar beter uitgerust zijn. 
Het Gewest herinnert aan haar project voor een centraal depot voor 
teruggevonden fietsen. De Stad gaat Pro Velo toelagen verlenen voor de 
organisatie van campagnes voor het graveren van fietsen en raadgevingen ivm 
fietsdiefstal preventie. 
Voor de Politie wordt de strijd tegen fietsdiefstallen  bepaald door de prioriteiten 
van het gewestelijk veiligheidsplan en de goodwill van de wijkcommissariaten. 
Een website voor het aangeven van een diefstal bestaat. 
 
5. De Antwerpsesteenweg  
 
De MIVB heeft een rijstrook gevraagd voor de buslijn van de Antwerpse 
steenweg en het ‘GFP’ zal waarschijnlijk omgebouwd worden in een busstrook 
+ fietsen. 
 
6. Rol van de Politie bij wegomleidingen wegens wer ven.  
 
Het grootste aantal werven liggen voornamelijk aan de Wetstraat waar een 
coördinatiecommissie er zich mee bezig houdt.  Voor wat de werven aan 
gebouwen betreft met een bezetting van de voetpaden, hierover zal de Politie 
een advies uitbrengen. Men vergeet al te dikwijls de fietsers. Bijvoorbeeld de 
Keizer Karellaan waar men voor de Beleriswerf het ‘BEV’ heeft verwijderd. In 
Hamburg en dit in tegenstelling met Brussel, houdt men rekening met de 
fietsers (zie bijlage). Ter herinnering, het GSR schrijft de aanleg van 
omwegcorridors voor fietsers voor tijdens werven op fietsstroken of fietspaden. 
 (http://www.gsv.irisnet.be/nl/projet/RRU_Titre_3_NL.pdf, bl 12 et 13) 
==> Het cabinet Ceux stelt voor om in de vergunning en van werven een 
clausule te voorzien om de mobiliteit van fietsers in aanmerking te nemen. 
  
7. Zone 30 - Vijfhoek  
 
De Schepen dankt de verenigingen voor hun steun. Materiaal voor een 
bewustmakingscampagne staat ter hunne beschikking.  
Het ‘GAQ’ wenst een doeltreffende controle voor de eerbiediging van deze 
maatregel en van de wetgeving in het algemeen. 
De Schepen vermeldt dat er preventief 10 radars zijn voorzien waarvan de 
plaatsing momenteel wordt besproken. Het veiligheidsplan avn de Politie stelt 
momenteel als prioritair: hinderlijk parkeren, GSM gebruik achter het stuur, strijd 
tegen overdreven snelheid.  
Het ‘GAQ’ vraagt eveneens dat de zone 30 wordt vervolledigd met de nodige 
infrastructuur. 
=> de verenigingen worden uitgenodigd om hun voorst ellen voor 
inrichtingen  ivm de zone 30 in de vijfhoek voor ha lf oktober te laten 
geworden aan het kabinet Ceux. 
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8. Centrale lanen  
 
Het principe van een éénrichtings GFP in beide richtingen is verworven 
(goedkeuring door het College). De verwezenlijking is eveneens voorzien 
(markeringsplan door de cel mobiliteit en de uitvoering van de markeringen door 
het departement Wegeniswerken.. W.Stevens meldt dat de begroting 
aanzienlijk is (geschat op 120.000 EUR). 
 
9. MIVB aanleg – Tram Centraal station  
De Fietsersbond betreurt het dat de verenigingen ten gepaste tijde niet werden 
geraadpleegd. 
 
DIVERS  
 
1.Ongeval op het Albertinaplein : probleem met het onderhoud en de 
wegbedekking 
Zeer slechte staat van het plaveisel (ongeval met een fietser). Beliris heeft 
poreus plaveisel gekozen van een minderwaardige kwaliteit. 
=> Er wordt voorgesteld dat de Stad de tienjarige g arantie tegenover 
Beliris laat gelden.  
2. Het fietspad Dansaertstraat (tussen de Oude Graanmarkt en de Nieuwe 
Graanmarkt) 
Voorstelling door de Heer W.Stevens van de plannen met het oog op de 
aanvraag van de SV. Gezien de breedte van de straat en gezien zijn in Zone 30 
stelling, zou het wenselijk zijn deze te versmallen om meer ruimte te bieden aan 
de fietsers door het inrichten van 2 fietspaden op de stoep. 
Opmerkingen: 
Een gebrek aan visie over het geheel: spijtig dat het hier maar een kleine strook 
betreft temeer daar de verkeersproblemen zich op de andere strook richting 
stad bevinden. Er is een probleemstelling met de voetgangers. 
Slechte instroming voor de fietsers op het pad richting kanaal. 
Dat zou zich rechtvaardigen indien het pad niet verplichtend was. 
=> Een voorstel zou zijn het fietspad in de richtin g van het kanaal af te 
schaffen omdat dit niet echt zijn nut heeft (minder  verkeer) en wat een 
probleem voor de invoeging van de fietsers in het v erkeer stelt.  
3. Aanleg Keizerinlaan: problemen met de boordsteen die te hoog is ter hoogte 
van de arcade van het hotel Méridien => asfalt voorzien of andere 
toepassing. 
4. Loksumstraat : => logo’s voorzien op de busstrook alsook fietslogo’s op 
de naar rechtsdraaiende strook + bord ad hoc.  
5. Probleem met het onderhoud van de gewestelijke fietspaden: opdracht van 
Brussel Net. F. Depoortere voorziet een vergadering met de directeur van 
Brussel Net om de nadruk te leggen op dit aspect. 
6. De Troozsquare : probleem met de glascontainer naast het fietspad.   
=>  te verplaatsen 

VOLGENDE VERGADERING 
VRIJDAG 17 DECEMBER 

ADMINISTRATIEF CENTRUM LOKAAL 12/36 
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