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Aanwezigen : 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAM E-MAIL 
Stad Brussel – Kabinet Ampe  KOKKEN Charlotte Charlotte.Kokken@brucity.be 
Satd Brussel – Kabinet Ampe EVERS Fanny Fanny.Evers@brucity.be 
Stad Brussel – Kabinet van de 
Burgemeester 

VERSTRAETEN Olivier Olivier.Verstraeten@brucity.be 

Stad Brussel – Openbare Ruimte-
Mobiliteit 

DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
Stad Brussel - Wegeniswerken NZUNGU Ghislain Ghislain.nzungu@brucity.be 
LIGUE DES 
FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

GRACQ Nationaal CUIGNET Florine Florine.cuignet@gracq.be 
GRACQ Brussel EGGERICKX Guy Guy.eggerickx@skynet.be 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
EUCG NIJS Frans Frans.nijs@ec.europa.eu 
CDH Bruxelles Centre  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
Ouderraad MABO VAN HOVER Els  
Ouderraad MABO TRUIPENEERS Elke  

 
Verontschuldigd : 
 

Stad Brussel - Schepen Els AMPE Els.Ampe@brucity.be 
BIVV – Mobiliteit & 
Infrastructuur 

ENGLEBIN Yves Yves.englebin@ibsr.be 

 
 
1. Goedkeuring van het PV van de vorige vergadering 
PV is goedgekeurd. Het mailadres van Florine Cuignet moet gewijzigd worden (niet brucity maar 
Gracq). Er wordt gevraagd het PV sneller te krijgen (maximaal een week later) om rekening te kunnen 
houden met de beslissingen. Er wordt ook verzocht het gevolg mee te delen aan de beslissingen tijdens 
de volgende vergadering. 
 
2. Vlaamse poort / kleine ring : veiligheidsprobleem voor de fietsers bij het oversteken van de 

kleine ring. 
De ouders van de school Maria Boodschap hebben een petitie ondertekend die loopt tot het einde van de 
maand om een reeks verbeteringen te vragen in verband met de verkeersveiligheid in de omgeving van 
hun school en in het bijzonder op het kruispunt Vlaamse steenweg/kleine ring. 
Voorstelling van het probleem : er is geen inrichting voor fietsers die toelaat om de brug te bereiken, 
lichten zonder coördinatie voor de oversteek van de voetgangers, het verkeerseiland is te nauw gezien 
het aantal kinderen. 
Het kruispunt is gewestelijk, er is een GFR. Het risico bestaat dat het verkeer toeneemt gelet op het 
circulatieplan en de nieuwe parking op de Nieuwe Graanmarkt. 
Men wenst te weten wat de Stad kan ondernemen op  korte termijn om de situatie te verbeteren.  
Volgende pistes worden voorgesteld :  
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1. De Stadswachten van BRAVVO : de cel Mobiliteit heeft BRAVVO gecontacteerd om te vragen 
welke scholen zij bewaken en of zij ook kunnen tussenkomen voor de school Maria Boodschap. Er 
is nog geen antwoord => te herhalen. 

2. Politie? In het algemeen komt de politie tussen in functie van haar mogelijkheden en op een 
punctuele wijze behalve in het kader van het mobiliteitscontract dat gesubsidieerd wordt door het 
Gewest => te onderzoeken in het kader van het nieuw mobiliteitscontract. 

3. Structurele inrichting (regeling van de lichten, beveiligde oversteek,…) : te onderzoeken met het 
Gewest in het kader van de GFR. 

4. Vraag naar informatie over de termijnen voor de uitvoering van de brug “Locquenghien” door 
Beliris die beter aangepast is dan deze van de Vlaamse poort om van Brussel naar Molenbeek te 
gaan => Beliris contacteren. 
F.Cuignet van de GRACQ eist dat oplossingen op zeer korte termijn worden genomen, in awachting 
van meer structurele oplossingen op langere termijn.  

 
3. Mobiliteitsplan van de Vijfhoek : fietsnetwerk. 

Het mobiliteitsplan is door het College goedgekeurd in december. Het plan zal getest worden in juli 2015 
gedurende 8 maanden door middel van voorlopige inrichtingen  (markering, new jersey,….). Nadien volgt 
een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor de definitieve inrichtingen.  
C. Kokken geeft verduidelijkingen in verband met de fietskaart. In het groen zijn de pistes met duurzaam 
materiaal aangeduid (gescheiden, niet alleen met markering fietslogo). In het rood zijn de routes aangeduid 
waarvan de aanleg voornamelijk zal gebeuren via straatmarkeringen.  
B. Doempke vraagt wat “duurzaam” betekent. C. Kokken citeert het voorbeeld van de Emile Jacqmainlaan. 
Er zullen fietspaden zijn met een scheiding van het voetpad. Er is hiervoor voldoende plaats. B. Doempke 
herinnert eraan dat dit geen goed idee is. De fietser is meer zichtbaar op de straat en hij is er beter 
beschermd. De Fietsersbond weerlegt dat het momenteel niet optimaal is daar de bufferzone niet bestaat. Hij 
verkiest de aanliggende fietspaden (gescheiden van maar toch apart van het voetpad), een standpunt verdeeld 
door de GRACQ. 
O. Verstraeten stelt dat de keuze van de inrichting voornamelijk zal afhangen van de beschikbare breedte en 
dat compromissen zullen moeten gevonden worden. F. Cuignet dringt aan op de noodzaak van coherente 
continue inrichtingen d.w.z. dat men er moet naar streven om niet altijd  het type van inrichting te wijzigen 
op een route (fietspad met één richting, met twee richtingen, met markering, enkelvoudige logo’s,…).  
R. De Cleen onderstreept de onderlinge incompatibiliteit van de verschillende plannen (fiets, MIVB, auto) 
wanneer men ze met elkaar vergelijkt. Er is geen mogelijkheid de bus, fietsers en auto’s te laten 
voorbijrijden op één en dezelfde as die te nauw is. Hij vraagt dat de plannen voor de inrichting voor advies 
zouden kunnen voorgesteld worden aan de Fietscommissie.  
C. Kokken herinnert eraan dat de termijnen heel kort zijn. F. Depoortere wordt erbij betrokken en 
vertegenwoordigt de fietsers. De raadpleging is voorzien tijdens het openbaar onderzoek  voor de aanvraag 
van stedenbouwkundige vergunning  voor de inrichtingen die normaal gezien  zouden moeten voortvloeien 
uit de test van juli 2015. De Fietsersbond dringt aan want F. Depoortere vertegenwoordigt het Gewest en 
niet de verenigingen!. 
Tijdens de gewestelijke fietscommissie krijgen de verenigingen de mail link om de documenten op voorhand 
te consulteren. Zij hebben aldus de tijd om hun leden te raadplegen en een akkoord te vinden over een 
omstandig advies dat tijdens de commissie gegeven wordt. 
Wat wordt er van de GFR in de Vijfhoek? Er is geen uitvoering gepland. Zelfs in Ukkel gaat het vooruit. 
Brussel Mobiel werkt aan de markering. Er zijn in het verleden regelmatig vergaderingen georganiseerd met 
het Gewest. Het is nodig deze vergaderingen opnieuw op te starten.  
Beslissing : het kabinet Ampe zal de verzoeken overmaken van de Fietscommissie, meer bepaald in 
verband met de GFR Vijfhoek en  de raadpleging voor advies betreffende de uitvoeringsplannen van de 
fietsroutes. 
DIVERSEN 

1. Ter Kamerenbos : evaluatie is lopend. Verzoek om de opmerkingen niet te vergeten die 
geformuleerd waren tijdens de vorige commissie. Teneinde te bepalen welke binnenbochten een 
gevaar inhouden voor de fietsers, volstaat het de gewiste markeringen op  te zoeken. Er wordt 
voorgesteld om er new jersey te plaatsen. F. Cuignet onderstreept dat het vorige PV niet genoeg 
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duidelijk is : zal de gemeente de uiteindelijke markeringen op exact dezelfde wijze uitvoeren, 
wetende dat deze markeringen niet overeenstemmen met het advies van de fietscommissie ? 

2. Vraag naar fietsrekken :   
‐ Naamsestraat : er is een vergadering voorzien op vrijdag 16/01 door Wegeniswerken, met de 

Politie en de handelaars. 
‐ Regentschapsstraat nabij het Museum van oude kunst : zij zijn verdwenen. Vraag om ze terug te 

plaatsen. 
‐ Koningsstraat (bovenop de trap) : idem. 

Opmerking : een aanbesteding wordt gesloten voor de aankoop van 200 beugels einde 2014. 
3. Zoomlaan : onbruikbare BEVdaar twee voertuigen rijden tegen elkaar bij de uitgang. Er wordt 

gevraagd de inrichting te herzien. De Cel Mobiliteit heeft het verzoek aan Wegeniswerken 
overgemaakt. 

4. Licht Stevinstraat : B. Doempke bedankt de Stad voor de mooie uitvoering.  
 
Gevraagde punten, punten opnieuw in te schrijven voor de volgende commissie 

1. Paardenrenbaan Bosvoorde 
2. Uitnodiging van Mevrouw de Schepen Hariche 
3. Bypad 
4. Uitvoering van de B22 en de B23 

 
Volgende fietscommissie : woensdag 1 april om 14 u. in het administratief centrum, zaal 12/36. 

 
 


