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PV 49 VAN DE FIETSCOMMISSIE VAN DE STAD BRUSSEL VAN 8 JULI 2015 

Aanwezigen : 

ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 

Stad Brussel – Kabinet Ampe  KOKKEN Charlotte Charlotte.Kokken@brucity.be 

Stad Brussel – Kabinet Ampe EVERS Fanny Fanny.Evers@brucity.be 

Stad Brussel– Stedenbouw 

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 

Polbru TRAT/T SAERENS Steven Polbrusaerens|@hotmail.com 

LIGUE DES 

FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

GRACQ Nationaal CUIGNET Florine Florine.cuignet@gracq.be 

GRACQ Bruxelles EGGERICKX Guy Guy.eggerickx@skynet.be 

FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 

FIETSERSBOND DEGRAEVE Julie Julie@fietsersbond.be 

BRUSSEL-MOBILITEIT DEPOORTERE Frederik fdepoortere@sprb.irisnet.be 

BRUSSEL-MOBILITEIT SCHOLLAERT Ulric uschollaert@sprb.irisnet.be 

CDH Bruxelles Centre  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 

BIVV – Mobiliteit & 

Infrastructuur 

VANDEMEULEBROEK 

Félix 

Felix.vandemeulebroeck@ibsr.org 

PRO VELO VERSTRAETEN Florent fverstraeten@provelo.org 

CYCLO DRIESEN Liesbeth liesbeth@cyclo.org 

EUCG NIJS Frans Frans.nijs@ec.europa.eu 

 

Verontschuldigd : 

Stad Brussel - Schepen Els AMPE Els.Ampe@brucity.be 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 

Het PV is goedgekeurd. 

2. Circulatieplan voor de Vijfhoek 

Charlotte Kokken herinnert het context: Het plan is op dit moment in zijn testfase sinds 29 juni, voor een 

termijn van 8 maanden. Een evaluatie is voorzien tegen het einde van de winter met de oog op een 

volledige heraanleg van de Centrale Lanen, waarvoor een vergunning nodig is. De eerste werken met 

betrekking tot de nutsvoorzieningen zijn voorzien in oktober 2015. Daaropvolgend zullen de 

dekkingswerken van de metro in de lente van 2016 op het De Brouckereplein plaatsvinden voor de 

volledige heraanleg. 
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B.Doempke heeft alleen maar algemene plannen gezien in verband met de lanen en vraagt of het mogelijk 

is om meer gedetailleerde plannen te beschikken zonder op het openbare onderzoek te moeten wachten. 

Op dat moment is men al te ver in de procedure om desgevallend de plannen te kunnen verbeteren. 

Charlotte Kokken herinnert dat dit een dossier van de Burgemeester is en dat dit aan hem gevraagd moet 

worden. 

De Fietsersbond en andere tussenkomende partijen betreuren dat ze geen advies hebben mogen geven op 

een reeks plannen die op dat moment nog niet klaar waren en die nog gefinaliseerd moesten worden, in 

tegenstelling tot wat er op de laatste vergadering gezegd werd. Nochtans werden op deze plannen 

grondige wijzigingen doorgevoerd, zoals het afsnijden van de rambla van het Centraal Station waarvoor 

een vergunning vereist is. 

Charlotte Kokken geeft toe dat dit niet zoals voorzien is verlopen, wegens andere behoeften. Alle 

wijzigingsplannen werden door het Gewest vrijgesteld van vergunning. 

De verenigingen betreuren ook dat ze niet werden geraadpleegd voor andere plannen, zoals de Heizel of 

de Vuurkruizenlaan. Charlotte Kokken benadrukt dat deze dossiers binnen de bevoegdheden van de 

schepen van Stedenbouw zijn en dat het inderdaad interessant zou zijn om ze in commissie te kunnen 

bekijken. 

Er lopen 12 GFW door de Vijfhoek heen. Wat is er voorzien voor de uitvoering? 

Ulric Schollaert duidt aan dat het bebaken op gang is. Sommige weggedeelten werden momenteel 

stopgezet zoals de Grote Zavel waarvoor er nog geen groene licht van de Politie is gekomen in verband 

met het schepen van een BEV voor de kerk, ondanks een mondeling akkoord. Zonder deze BEV zullen de 

fietsers langs de kasseien van de Regentschapstraat moeten rijden. Steven Saerens beklemtoont dat dit 

niet van hem afhangt en dat het standpunt van de politie meer dan waarschijnlijk niet zal veranderen. 

Hetzelfde geldt voor de werken met betrekking tot de SV in de Oratoriënbergstraat die wegens een werf 

stopgezet werden. Charlotte Kokken zegt dat dit dossier niet opgegeven is en dat desgevallend een nieuwe 

aanvraag voor een SV ingediend zal worden. Frederik Depoortere vraagt om de kasseigedeelte af te 

schaffen et vraagt voor een coördinatievergadering tussen de Stad en Brussel Mobiliteit om de GFR te 

finaliseren. 

Beslissing: het Kabinet Ampe zal een coördinatievergadering organiseren tussen de Stad en Brussel 

Mobiliteit om de GFR binnen de Vijfhoek te finaliseren. 

Andere opmerkingen met betrekking tot het circulatieplan: 

- Weggehaalde en niet teruggeplaatste fietsenrekken: dit is voorzien en het aantal zal ook groter 

worden. 

- Sommige nieuwe fietspaden hebben een beschadigde en gevaarlijke wegdek (oa Keizerlaan). 

- Sommige gedeelte hebben geen fietspaden (Wolvengracht, Dansaert richting kanaal, Van 

Artevelde naast de lus). Aanvraag om de werken verder te zetten. 
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- Op sommige plekken waar dranghekken staan is het niet mogelijk voor de fietsers om door te 

rijden. De verenigingen vragen om een ruimte voor de doorgang van de fietsers open te laten. De 

politie wijst aan dat dit op sommige plekken tijdelijk is. We wachten op de Omer hekken. Zolang 

de automatische paaltjes niet geplaatst zullen zijn zal de situatie niet ideaal zijn. Men zou aan het 

Departement Wegeniswerken kunnen vragen die dagelijks voor hun terugplaatsen zorgen om een 

doorgang voor de fietsers te laten. 

- Stalingrad: de automobilisten rijden op twee stroken ipv één. 

- Moeilijkheid voor de fietsers om binnen de voetgangerszone te rijden, vooraleer op de Centrale 

Lanen waar het fietspad weggeveegd werd. Veel hindernissen en voetgangers: de politie herinnert 

eraan dat de fietsers binnen een voetgangerszone stapvoets moeten rijden (maw tussen 3.6 en 5 

km/u, 10km/u is al te snel). Dit geldt voor iedereen, 24u op 24. 

- De uitbreiding van de voetgangerszone veroorzaakt problemen voor de fietsers in de mate dat ze 

noch de GEN op de Centrale Lanen, noch de GFR op de as Zuid/Kleerkopers in aanmerking 

neemt. Deze twee assen moeten uitgerust worden zodat de fietsers snel genoeg op lange afstand 

kunnen rijden. Maar ze worden eraan gedwongen om stapvoets te rijden. Toen de 

Kleerkopersstraat een voetgangerszone werd, werd er naar het alternatief van de Centrale Lanen 

verwezen, maar nu bestaat er geen meer. Dit is niet aanvaardbaar. Er moet aan een andere 

geloofwaardige weg gewerkt worden. Ter herinnering , had de schepen destijds aangekondigd dat 

er een centrale fietsersstrook was voorzien. Er was nooit sprake van stapvoets te rijden. Een 

oplossing kan zijn om er een woonwijk van te maken waar het plaatsen van paaltjes volkomen 

mogelijk is. F. Depoortere wenst dit tijdens een vergadering met de Stad te bespreken. 

- Zou er een sensibilisatiecampagne moeten komen in verband met de gedragen binnen de 

voetgangerszone? Charlotte Kokken duidt de site www.circulatieplan.be aan. Er zal geen 

specifieke campagne met folders enz. komen. De politie heeft het aantal patrouilles vanaf 

september verhoogd binnen de voetgangerszone alsook op de gewijzigde kruispunten. Ze hebben 

als opdracht om te sensibiliseren totdat het markeren en de signalisatie volledig in orde zal zijn. 

Nadien pas zal er geverbaliseerd worden. 

- Zespennigen en Cellebroers: de verkeersdrempels werden niet weggehaald maar wel voor de 

bussen aangepast. 

- Behouden van twee circulatiestroken (bv. Jacqmain, centrale circulatielus waar de voertuigen te 

hard rijden): gaat niet samen met de 30 zone in de Vijfhoek. Moet ofwel op één strook komen of 

ten minste een flitsende paneel of een preventieve radar plaatsen. 

- Cellebroers/ Keizer: er wordt eraan herinnert dat er geen nut is aan twee stroken tegenover het 

fietspad op de stoep die ruimte van de voetgangers wegneemt. 

- Albertine: Men zou een verkeerseiland moeten voorzien alsook een versmalling op één strook ipv 

een licht die door de voetgangers toch niet gerespecteerd wordt. 

- B22/B23: De verenigingen zijn blij met het plaatsen en vragen of het mogelijk is om ze ook 

ergens anders op het territorium van de Stad te plaatsen. Charlotte Kokken zegt dat dit voorlopig 

niet voorzien is. 

- Borduurtjes voor de busstroken: Moet weggehaald worden: gevaarlijk. 
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- Sancties zouden volgens de GRACQ mogelijk zijn via administratieve boetes. Moet nagekeken 

worden bij de VSGB. 

- Verkeersopstoppingen op de Zuidastraat (voetgangerszone)! 

- Koloniën: rode slembehandeling ipv het in april aangekondigde fietspad. Aanvraag om de rode 

kleur alleen voor gevaarlijke plekken te gebruiken en de wegdek opnieuw te maken. 

- Om Koloniën te oversteken in de richting van de Jonkersstraat: Men moet 4 stroken overstreken 

ondanks het feite dat men zich op een GFR bevindt. Moet herzien worden. 

- Berlaymont /Storm: gevaarlijke linksafverbinding (bus). 

- Lombardstraat helling: te smal aangezien de nieuwe verkeerseiland met licht. 

Charlotte Kokken duidt aan dat het niet voorzien is om alles nu aan te passen maar dat er een evaluatie 

voorzien is om wat kan verbeterd worden effectief het te doen. Het zou dus nuttig zijn dat alle 

opmerkingen opgesomd en doorgestuurd worden.  

Beslissing: de verenigingen sturen een gemeentelijke lijst met al hun opmerkingen/suggesties voor eind 

Juli naar het Kabinet van schepen Ampe toe. (kabinet.e.ampe@brucity.be) 

3. B22/ B23: zie hierboven 

4. F45b (doodlopende wegen die door de fietsers doorrijdbaar zijn) 

5. De GRACQ wijst erop dat er een inventaris door Brussel Mobiliteit aangemaakt werd. 

Contactpersoon: G. Moors 

VARIA 

1. Verdun: De uitrusting die nu aan het aanmaken is voorziet niet genoeg plaats voor de fietsers die 

in tegenrichting rijden. De voertuigen blijven op de splinternieuwe voetpaden parkeren. 

2. Parochie: De fietslogos die te dichtbij de parkerende voertuigen zijn werden tot nu toe nog niet 

verplaatst. 

3. Zoom: Aanvraag om twee paaltjes te plaatsen zodat twee wagens naast mekaar niet samen 

kunnen rijden blijft tot op heden zonder gevolg. 

4. Volgende commissievergaderingen: woensdag 7 oktober 2015 en 6 Januari 2016. 

Eerstvolgende fietscommissie: woensdag 7 oktober 2015 om 14u, AC, zaal 12/36 

Aan de dagorde te zetten: beheer van de fietsboxen en opvolging van het Drome dossier.  

mailto:kabinet.e.ampe@brucity.be

