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Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAM E-MAIL 
Stad Brussel – Cabinet Ceux  COLLARD Anne anne.collard@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw 
Openbare Ruimte -  

HUBRECHT Géraldine geraldine.hubrecht@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken VAN DEN HOUTE Anne-Marie anne-marie.vandenhoute@brucity.be 
Bewonerscomite Haren 
Lokale Gracq 

MOULIN Laurent haren@burech.com 
moulinlolo@yahoo.com 

CDH Bruxelles Centre DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
BRUSSEL MOBIEL DEPOORTERE Frederik f.depoortere@mrbc.irisnet.be 
GAQ-NE RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 

EGERICKX Guy guy.egerickx@gracq.org 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel 

BOTTERMAN Matthias 
(stagiaire) 

roel@fietsersbond.be 

BIVV JADOUL Muriel muriel.jadoul@ibsr.be 
EUCG COOPER Timothy Timothy.Cooper@ec.europa.eu 
 
Verontschuldigd 
 
Stad Brussel - Schepen  CEUX Christian  christian.ceux@brucity.be 
Stad Brussel – Cabinet El Ktibi STEVENS Willem willem.stevens@brucity.be 
Politie Brussel - Elsene BURY André andre_bury_polbrutrat@msn.com 
Pro Velo DEPIREUX Jeanne j.depireux@provelo.org 
Stad Brussel – Stedenbouw – 
Openbare Ruimte - Mobiliteit 

DANDOY Marianne marianne.dandoy@brucity.be 

 
 

1. Goedkeuring van het PV van de vorige vergadering 
 
Het PV is goedgekeurd. 
 
Bijkomende inlichtingen : 

- Centrale lanen : 
- Er is nog geen datum bekend voor het verwezenlijken van de inrichtingswerken BELIRIS  
- Het plan voor de markering - fietspaden -  werd besteld bij het studie bureau Agora. 

- Loopbrug Nato (Haren) :  
Het dossier voor de inrichtingswerken aan de loopbrug voor zachte gebruikers, over de Leopold III laan valt 
onder de verantwoordelijkheid van het Gewest. De Minister Grouwels heeft haar akkoord gegeven voor het 
vrijmaken van de nodige budgetten  voor de verwezenlijking van een studie die gezamenlijk met haar collega 
van het Vlaams Gewest  zal georganiseerd worden. Bouw voorzien voor 2013-2014. 

- Zone 30 - Vijfhoek :  
Alle opmerkingen betreffende de optimalisering van het in werking stellen van de zone 30 moeten aan 
Marianne Dandoy of Pierre Van Obberghen  (pierre.vanobberghen@brucity.be  02/279.29.93) worden 
overgemaakt. 

- Albertina en Keizerin : De opvolging van de aanvragen moet door de diensten worden nagezien. 
 



  
 

   
 

- Square J. De Trooz : Brussel Mobiliteit zal overleggen met Brussel Reinheid in het kader van een 
vergadering voor een ruimer overleg. Van zijn kant zal de Stad overleggen met het betreffende departement 
en de betreffende schepen. 

- Ter informatie : een lokale Gracq – Fietsersbond installeert zich in Brussel. 
- De vraag van de leden van de commissie om vlugger het PV van de vergaderingen te ontvangen. 

 
2. Gemeentelijke wegenis 

 
ICR NOH 
Frederic Depoortere stelt het ontwerp betreffende de GFR NOH Maalbeek A (Mutsaard-Bries-Busleyden-
Pagodes-Maalbeek B) en B (Tyras-Bruyn-Kraatveld-Heembeek-Maalbeek A) voor. Het betreft voornamelijk 
markeringen voor de fietspaden, daar waar de breedte het toelaat of gesuggereerd  (bvb : Busleyden), het 
nieuwe rotonde aan het kruispunt van de Pronkerwt- en de Pagodenlaan, omleiding van het fietspad 
Kraatveld, het verkeersdrempel werd aangepast voor de doorgang van bussen aan het kruispunt 
Weiland/Heembeek wat duidt op een verandering van de directie van de GFR en een profielwijziging voor 
de Mutsaardlaan + de voetpadrondingen, de aanleg van verkeerdempels, richtingssignalisatie (bijvoorbeeld 
Weilandstraat : 2 trajecten aangeduid in functie van de helling).  
Het Gewest vraagt aan de Stad om de kosten  voor de aanleg van het baanvak van de Mutsaardlaan, maar 
niet met betrekking tot de GFR, ten laste te nemen. De aanvraag werd overgemaakt aan het departement 
Wegeniswerken. De aanvraag voor een SV zal begin januari 2011 ingediend worden. Brussel Mobiliteit 
hoopt dat de werken eind 2011 zullen worden aangevat. 
 
Terkamerenbos 
De Heer De Cleen legt het probleem uit van de verkeerslichten aan het kruispunt Belle Alliance/Diana en de 
Heer Cooper vraagt dat er een studie besteld wordt om de verschillende mogelijkheden te bestuderen met het 
oog op het eerbiedigen van de beperkte budgetten, de verplichtingen van de KCML, met een verbetering van 
de doorgang voor de fietsers : m.a.w.voor een opening van de huidige wandelpaden enkel voorbehouden 
voor ruiters en voetgangers en/of door een markering van de verkeersstroken + fietspaden en/of de aanleg 
van een uitspringende berm voor de fietsers. 
De Stad wijst er op dat de wegmarkeringen voorzien zijn voor 2011 door het SPFMT (Doelstelling: het 
parkeren langsheen de wegenis beter te organiseren + de aanleg van het kruispunt Gespanhoek). 
Daarenboven is er aan de Stad momenteel een strategische beschouwing in het kader van het GMP 
(Gemeentelijk MobiliteitsPlan). Verschillende concrete acties om de ‘zachte’ verplaatsingen te beveiligen 
zullen voor het Terkamerenbos voorzien worden. 
Daarenboven, werd bij een vergadering betreffende het Terkamerenbos tussen de kabinetten, de vraag 
betreffende het openen van de wandelpaden overgenomen door het kabinet van de Heer Ceux. De vrees voor 
onveiligheid veroorzaakt door de mountainbikers werd geopperd. 
 
Dansaertstraat 
De stedenbouwkundige vergunning is tot 10 januari 2011 in openbaar onderzoek. De overlegcommissie is 
gepland op 19 januari 2011. 
De leden van de fietsverenigingen betreuren het dat de dossiers voor stedenbouwkundige vergunningen niet 
raadpleegbaar zijn via het internet. De Heer Depoortere duidt op het feit dat Brussel Mobiliteit het advies 
voor de aanmaak van een busstrook door de MIVB bijtreed. 
De vraag betreffende de aanleg van Witte de Haelenstraat wordt gesteld. Het departement Wegeniswerken 
belast zich met de aanleg dewelke niet door Beliris werd weerhouden in het kader van de heraanleg van de 
Kleine Ring. 
 
Oratoriënberg-/Bank- en de Lignestraten 
Het departement Wegeniswerken van de Stad heeft bij het Gewest een Stedenbouwkundige vergunning 
ingediend die een vernauwing van de wegenis voorziet, een fietspad met markeringen in het opgaan en een 
voorstel voor een fietspad in de afdaling en een asfalt wegbedekking. 
De Heer Depoortere verduidelijkt dat de snelheidsvertragende inrichtingen waarschijnlijk noodzakelijk 
zullen zijn gezien de verandering van het wegdek, bijvoorbeeld aan het kruispunt Bank/Oratoriënberg. 
Blijkt dat de Lignestraat slechts een breedte heeft van de 3,5 meters. Hij duidt er eveneens op dat het 
transitverkeer moet worden opgeheven via eventuele wijzigingen in de verkeersrichtingen. 



  
 

   
 

De Heer De Cleen stelt de vraag van de mogelijkheid van een fietspad op de Oratoriënberg gezien de steile 
helling. 
=> De Stad bestudeert de verkeersrichtingen in de wijk in coördinatie met het ontwerp voor de zone 30, 
BBP Pacheco et het GMP. 
 
Ambiorixsquare 
De Stad dient begin 2010 een dossier in voor een Stedenbouwkundige vergunning. De werken staan op de 
begroting van het departement “Stedenbouw – Openbare ruimten” en van de MIVB voor 2011.  
=> Het departement Wegeniswerken zal de vraag van het ‘GAQ’ om een fiets logo te plaatsen op het 
kruispunt Clovis/Square opvolgen en dit met aanvang van de lente 2011. 
 
Busstroken open voor fietsers 
De Heer Depoortere meldt dat verschillende busstroken binnen de Vijfhoek moeten bekeken worden om de 
toelating tot fietser toe te laten ondermeer in de Koloniënstraat, Treurenberg, Surlet de Chokierplein, 
Kunstberg (stijgend), Loksumstraat.  
Het zou eveneens wenselijk zijn om een markeringsplan te voorzien voor het geheel van de Loksumstraat en 
op korte termijn de toevoeging van het fietslogo op de dalende busstrook. 
=> De Stad zal zich (via de MIVB of het Gewest) de lijst laten bezorgen van alle busstroken van de 
Vijfhoek en zal hieromtrent een vergadering plannen met de MIVB en de politie. De besluiten zullen het 
onderwerp zijn van een verslag aan het college. De vraag omtrent de markeringen in de Loksumstraat zal 
overlegd worden door de diensten van de Stad. 
 

3. Gewestelijke wegenis 
 

- Het ontwerp voor de aanleg van fietsinrichtingen van de Kleine Ring tussen de Ninoofsepoort en de 
Bosquetstraat 
Een verslag is voor validatie naar het college. Het herneemt het gunstige advies over het principe voor de 
aanleg van fietspaden op de Kleine Ring en op de plannen tussen de Blaesstraat en de Bosquetstraat maar 
onthoudt zich wat betreft de aanleg ter hoogte van de Zuidkermis waar een bijkomende studie voor de aanleg 
wordt gevraagd. 
 

- Advies van de overlegcommissie betreffende de inrichtingen rond het Jubelpark 
De voorwaarden geopperd door de betreffende fietsers bij de overlegcommissie van 8 december laatstleden 
worden overgenomen. Het geheel van het document zal via mail naar de leden van de fietscommissie worden 
doorgestuurd. 
 

4. Fietsbox 
De opdracht voor tien fietsboxen werd opgestart. De diensten van de Stad werken een reglement uit dat 
begin 2011 zal worden overgemaakt aan de leden van fietscommissie. In een eerste periode zullen deze 
boxen geplaatst worden binnen de Vijfhoek en de Europese wijk (de wijk van de Kaaien, Blaas- en 
Hoogstraat, Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw, Michel Angelolaan, en de lager gelegen delen van de squares). 
 

5. BEV (Beperkte EénrichtingsVerkeer) 
=> Een vergadering zal georganiseerd worden in de lente 2011 om op het terrein de (éénrichting te 
bepalen tot BEV en deze die niet gewijzigd mogen worden, met een motivering van de weigering. Dit 
bezoek op het terrein zal plaatshebben met de Stad, de politie, de vertegenwoordigers van de verenigingen 
die wensen aanwezig te zijn als ook het BIVV. 
Voor wat de Hoogstraat betreft, de fietsers wijzen erop dat het reliëf tussen de Blaesstraat en de Hoogstraat 
aanzienlijk is en dat het noodzakelijk zou zijn om de BEV toe te laten in beide straten. De cel Mobiliteit wijst 
erop dat bij de heraanleg van deze 2 straten, gezien de doorgang van het openbaar vervoer en van de 
ambulances de keuze gemaakt werd om deze niet in BEV te plaatsen. De breedte van deze laat het niet toe. 
Deze straten zullen herzien worden in het kader van het bezoek op het terrein. 
 

6. Algemene vragen gesteld door de verenigingen 
- Rechtsdraaiend verkeerslicht te Straatsburg  

Deze soort lichten bestaan ook in Parijs waar de wegcode recentelijk werd aangepast. We stellen geen 
bijzondere ongevallen vast vanwege het toevoegen van deze lichten. In België laat de wegcode dit type van 



  
 

   
 

lichten niet toe. Zelf voor het uitvoeren van een testproef is een toelating van de federale regering 
noodzakelijk. Een testproef aan het kruispunt Hertogstraat/Wetstraat zou interessant zijn. 
 

- Anti-slip markering 
Binnen het kader van de fietscommissie denkt de Stad aan het verbeteren van de markeringen met oog om ze 
anti-slip te maken voor de voetgangers, de fietsers en motorfietsers. 
Het Gewest bereidt een lastenkohier voor met daarin de Europese normen inzake deze materie. Het OW 
(Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw) dit dit gedeelte van het lastenkohier heeft opgemaakt heeft in de 
moto commissie uitgelegd dat er tussen een goede zichtbaarheid en een goede oneffenheid van de 
markeringen, een evenwicht moet bekomen worden.De Stad wenst dat er een ontmoeting zou plaatshebben 
tussen de beheerders van de wegenis met het oog op het nemen van gezamenlijke maatregelen en voorrang te 
geven aan anti-slip markeringen voor de doorgang van de voetgangers, de opstelvakken  en de directionele 
signalisatie. De fietsers wijzen erop dat men moet attent zijn op de hellingen van de Berlijnse kussens, die 
zeer glad zijn. 
 
DIVERSE 
 
Kalender 2011: 01/4, 24/6, 30/9 en 9/12 vanaf 9 uur. 

 
 

VOLGENDE VERGADERING 
VRIJDAG 1 APRIL 2011 om 9u 

ADMINISTRATIEF CENTRUM  LOKAAL 12/36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIE Date : 10/05/2012 

L’auteur, 

Date : 

L’Inspecteur : 

Date : 

M. DECELLE : 

Date : 

 


