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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 
Stad Brussel –Stedenbouw 
Openbare Ruimte-Mobiliteit 

DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
Politiezone – Bru/Els-Trat/T DEKEYSER Joël zp5339@skynet.be 
Politiezone – Bru/Els -  DCT1-
bikers 

ECTORS Philippe  

LIGUE DES 
FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

GRACQ Nationaal NICOLAS Eric Eric.nicolas@gracq.org 
GRACQ Brussel EGERICKX 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 
CYCLO DRIESEN Liesbeth liesbeth@cyclo.org 

 
Verontschuldigd : 
 

VIVV ENGLEBIN Yves Yves.englebin@ibsr.be 
GAQ RZEWNICKI Randy rr@GAQ.be 
MOBIEL BRUSEL DEPOORTERE Frederik fdepoortere@mrbc.irisnet.be 
CDH Bruxelles Centre  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 

 
1. Goedkeuren van het PV van de vorige vergadering 

Het PV is goedgekeurd. 
 

2. Bypad 
Mevrouw de Schepen meldt dat ze het fietsplan aandachtig heeft gelezen en dat zij reeds enkele 
opmerkingen heeft alsook voorstellen, zoals bvb een aantal straten als fietsstraten in te richten. Een 
kaart is bijzonder interessant : het betreft de gemeentelijke fietsroutes in de Vijfhoek. 
De Schepen stelt voor om de Bypad met haar commentaren te versturen en wacht op de reacties van 
de verenigingen om te kunnen besluiten en voor te stellen aan het College. 
Beslissingen : 
1) De cel Mobiliteit zal het voorgestelde fietsplan samen met het PV overmaken. 
2) De verenigingen zullen hun opmerkingen in de loop van volgende maand overmaken. 

 
3. Fietsbrigades 

De Fietsersbond en het GRACQ waarderen het werk van de fietsbrigades, in het bijzonder hun 
betrokkenheid bij het eerbiedigen van de fietspaden op de centrale lanen en wensen te vernemen of 
deze kunnen uitgebreid worden. De vertegenwoordigers van de Politie duiden op een interne nota 
die aan de agenten werd gericht opdat deze een bijzondere aandacht zouden hebben bij het 
respecteren van deze fietspaden. 
Wat de uitbreiding van de brigade betreft, er zijn 10 agenten voorzien voor 2013. Voor 2014 
voorziet met een verdubbeling op het niveau van het district van de 1ste afdeling gelegen aan het  
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Park van Brussel. Tenslotte wanneer de nieuwe lokalen zullen beschikbaar zijn zal de brigade 28 
agenten tellen. Daarnaast streeft de Politie er naar het gebruik van de fiets uit te breiden bij hun 
eenheden opdat deze zich niet enkel tot de brigades zou beperken. 

 
4. De fiets op school 

J. Dekoster maakt in zitting een nota over die op het belang wijst dat de opleiding van de fietsers op 
school zou gebeuren. We moeten inderdaad vaststellen dat de ouders niet altijd het goede voorbeeld 
geven. Bijgevolg mogen we niet echt op hen steunen indien we willen dat de kinderen een goede 
houding aannemen die iedere fietsers moet hebben naast de kennis van de regels van de wegcode. 
Elk kind zou op het einde van de lagere school het fiets brevet moeten kunnen behalen. Er moet een 
goede samenwerking zijn tussen de mobiliteit / de infrastructuur / en het openbaar onderwijs. 
Hij heeft een reeks interessante initiatieven in kaart gebracht die als inspiratiebron kunnen dienen 
voor het hoger middelbaar die hierbij niet mogen vergeten worden. 
In Vlaanderen/Frankrijk, worden fietsroutes door pijlen aangegeven in een straal van 3 km van de 
school. In Engeland, worden schoolfietsclubs op poten gezet om naar de zwembad, of naar sportieve 
activiteiten zich te begeven. 
Beslissing : 
C. Kokken zendt een brief om de Schepen Hariche te uit nodigen voor de volgende fietscommissie 
en voegt de nota van J. Dekoster bij. 

 
5. Fietsen in de parken 

De  Schepen meldt dat het algemeen Politiereglement alsook dat van de groene Ruimten 
verduidelijkt en op elkaar afgestemd zullen worden volgens de stellingen zoals aangevraagd door de 
fietsers tijdens de vorige fietscommissies, te weten: 
- geen algemene en stelselmatige toelating voor fietsers in de parken, om er de veiligheid en rust van 
de andere gebruikers te bewaren, in het bijzondere deze van oudere personen; 
- toelating voor de afgebakende trajecten met een aangepaste inrichting die hun nut hebben (verkort 
traject) 
- eerbiedigen van de andere gebruikers, fietsverkeer met aangepaste snelheid.Eenmaal de principes  
opgemaakt, zal bij de volgende stap de nuttige inkortingen voor de fietsers bepaald worden opdat de 
groene ruimte deze zou kunnen aanduiden met pictogrammen. Het idee is deze te doen 
overeenkomen met deze van het Gewest. 
Beslissing: 
1) De cel Mobiliteit maakt de lijst van de parken en de voorstellen voor de inkortingen over. 
2) De fietsverenigingen formuleren, in de loop van de maand, hun opmerkingen 

 
6. Uitbreiden van het netwerk voor fietsstallingen binnen de Vijfhoek. 

De Schepen wijst erop dat de lijst met de voorstellen voor de (fiets)bogen de welke op de 
internetsite van de Stad staat afgesloten is. Het is nog steeds mogelijk een voorstel te doen via email. 
Er is voorzien om fietsstallingen te plaatsen voor de KBC achter de Beurs, maar niet ter hoogte van 
het kruispunt Kleerkopersstraat /Grasmarkt. Men heeft er eveneens toegevoegd aan de ingang van 
de voetgangerszone aan de Kiekenmarkt. 
 

7. Fietsboxen : verplaatsingen/nieuwe installaties 
Cyclo maakt een stand van zaken. 
11 zijn bezet 
3 moeten nog geplaatst worden 
De 3 aan de Heizel werden verplaatst naar Diksmuide en de Oppemstraat. 
De aanvragen kende een explosie en de wachtlijst wordt langer. Mogelijk staat dit in verband met de 
fietsboxen die in Jette werden geplaatst. 
Indien de Stad aan de vraag wil voldoen, dan zullen er tussen de 20 tot 30 fietsboxen moeten worden 
aangekocht in 2014. 
Voor 2013 zijn er 2 nieuwe fietsboxen voorzien. 
Op termijn zal men moeten een elektronisch beheersysteem voorzien via een soort ‘Mobib’ kaart om 
een rotatie te verzekeren. 
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Beslissingen: 
1) TdV bereidt in samenwerking met Cyclo een dossier voor, betreffende de plaatsing van een 
tiental fietsboxen voor dit jaar. 
2) Cyclo bestudeert de mogelijk opties om tot een elektronisch beheer van de fietsboxen te komen. 

 
8. Bockstaelplein 

Er zal rekening gehouden worden met de fietsers in het programma voor het Wijkcontract. Het 
project staat momenteel nog in zijn beginfase. De overlegcommissie over het programma gaat door 
op 9 oktober en de verenigingen mogen hun opmerkingen kenbaar maken. Er is eveneens samen met 
de cel Mobiliteit een verkeersplan voor de wijk voorzien. De Heer Sébastien Sainsard (tel: 
02/279.25.25) is de persoon die het wijkcontract volgt. 

 
DIVERSE 

 
9.  Dossier Pointcaré 

De aanleg werd verwezenlijkt. 
 

10. Dossier verkeersplan Vijfhoek 
De begeleidingscommissie zal een vertegenwoordiger van Mobiel Brussel omvatten. Er zijn 
regelmatig vergaderingen voorzien met een strakke timing evenals uitgebreide raadplegingen met de 
aanpalende gemeenten en met het Gewest. 
Beslissing: 
Op de dagorder zetten van 08/01/2014. 
 

11. Fietsrekken Oorlogkruisenlaan 224 
Twee (fiets)bogen zonder paaltjes als bescherming, werden verwijderd. Ze zullen terug op het 
voetpad geplaatst worden en niet op de parkeerplaats. 
De ‘Fietsersbond’ wijst erop dat zij verkiezen om het voetpad niet de bezetten met bogen maar om 
de parkeerruimtes te gebruiken. 
Beslissing: 
Hugo Stegen vraagt aan Tomas Lebegge te zien of dit in orde is. 
 

12. Paaltjes ter bescherming van de fietsstallingen verdwenen aan de Maurice Lemonnierlaan. 
Het is niet de eerste keer dat deze beschadigd werden. De tweede ter vervanging werd niet stevig 
genoeg verankerd. 
Beslissing: 
Hugo Stegen vraagt aan Tomas Lebegge te zien of dit in orde is. 

 
13. Huidevettersstraat 

In de SV was er voorzien om de kassein met gelijkaardige te vervangen. Maar we zijn echter op een 
GFR (Gewestelijke Fietsroute) .De Schepen An Persoons maar ook het Gewest proberen deze te 
vervangen door gezaagde kasseien. Dossier op de goede baan. 

 
14. Tiende verjaardag voor Cyclo op 25 oktober. 

 Liesbeth herinnert er iedereen aan dat ze welkom zijn.  
 

15. Keizer Karellaan: 
De BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) wenst te weten wat er is voorzien om de, in 
tegengestelde richting aangeduide fietspaden, te doen eerbiedigen. Dit fietspad had door Beliris 
moeten worden weggenomen (herstellen in de oorspronkelijke staat als voor de werken) maar de 
doestelling is parkeergelegenheid te verwijderen om het behoud ervan. 

 
16. Achter gelaten fietsen: welke werkwijze ? 

In principe wanneer (een fiets) hinder veroorzaakt wordt deze op vraag van de Politie door de Dienst 
Wegeniswerken meegenomen. Ofwel wordt deze door de Vredebewakers in hun actiezones, zoniet 
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door de Politie, gekenmerkt door het bevestigen van een lint. Indien de eigenaar binnen de 3 weken 
hier niet op reageert worden ze door Cyclo meegenomen, en bijgehouden in het gewestelijk depot. 
Indien de eigenaar, na 3 maand deze niet komt ophalen, dan mogen de gemeenten ze tegen kostprijs 
opkopen ten behoeve van projecten van openbaar nut. De procedure is helaas voor iedereen nog niet 
duidelijk en wordt nog niet goed opgevold. 
Beslissing:  
Cyclo doet een voorstel voor de te volgen werkwijze om deze dan door het College te laten 
goedkeuren. 
 

 
17. Terkamerenbos: 

Er is een vergadering voorzien in oktober voor een project inzake de wegmarkering voor een 
fietspad. 
 

Volgende vergadering op woensdag 8 januari 2014,  zaal 12.36 


