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Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 
Stad Brussel – Schepen van 
Mobiliteit  

CEUX Christian christian.ceux@brucity.be 

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

DANDOY Marianne marianne.dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken VAN DEN HOUTE Anne-Marie anne-marie.vandenhoute@brucity.be
Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo hugo.stegen@brucity.be 
BRUSSEL MOBIEL DEPOORTERE Frederik f.depoortere@mrbc.irisnet.be 
GAQ-NE RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 
GRACQ FONTAINE Bénédicte Benedicte.fontaine@gracq.org 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
IBSR JADOUL Muriel muriel.jadoul@ibsr.be 
LIGUE DES FAMILLES DEKOSTER Jacques ddekoster@yucom.be 
CDH BC DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
 
Verontschuldigd 
 
Stad Brussel - Kabinet Ceux COLLARD Anne anne.collard@brucity.be 
Politie Brussel - Elsene BURY André andre_bury_polbrutrat@msn.com
PRO VELO DEPIREUX a.depireux@provelo.org 
FIETSERSBOND DE CLEEN roel@fietserbond.be 
EUCG COOPER Timothy timothy.cooper@ec.europa.eu 
BRUSSEL MOBIEL WEYRICH Christophe cweyrich@mbrc.irisnet.be 
 
 
 
 

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

- Wolstraat : B. Doempke bedankt de schepen voor het invoeren van de éénrichting op de 
ontbrekende strook. Dit is uitstekend nieuws. 

- er moet aan toegevoegd worden dat voor de Michel Angelolaan, W. Stevens zich ertoe 
verbonden heeft  een éénrichting in te voeren naar Cortenberg tegen het eind van de 
legislatuur. 

- Ambiorix : de logo’s ontbreken nog steeds op het kruispunt met Clovis. De (QAQ) zal een 
mailbericht sturen met de beschrijving van de juiste plaats en waar de logo’s moeten 
worden aangebracht. 



  
 

   
 

- het plaatsen van een fietsenstalling door Schaarbeek in de Notelaarsstraat : het cabinet El 
Ktibi had er zich toe verbonden de vraag te bestuderen of hetzelfde in Brussel zou gedaan 
worden. 

 
2. Punten van de vorige vergadering  
 

-stelplaatsen voor fietsen : cartografie. 
 
200 stelplaatsen zijn voorzien in 2010. 28 locaties zijn bepaald voor 113 bogen. Het advies van de 
politie wordt verwacht. Nadien worden er 100 bogen per jaar voorzien. 
Voorstelling door het departement Wegeniswerken van de bijgewerkte kaarten :  
 
Vijfhoek :  
 toevoegen van een blauw punt voor de Begijnhofstraat indien mogelijk 
  U’s voorzien naast de Villo stations. 
 
Louise : 
=> er ontbreken U’s in het Terkamerenbos 
=> de Commissie vraagt dat het Gewest een kaart opstelt die vergelijkbaar is met de 
gewestelijke fietsstelplaatsen. 
 
-BEV’s : onderzoek van straten die nog moeten omgevormd worden tot BEV’s 
 
Dit punt moet worden uitgesteld tot de volgende vergadering omdat de analyse nog niet gedaan is 
en de Politie afwezig is. 
 
-Centrale lanen : 
 
Het punt zal voor het College komen voor een princiepsbeslissing volgende donderdag. 
De plannen moeten herzien worden want ze omvatten niet de A. Maxlaan en houden geen 
rekening met de toekomstige terminus van de bus en met de voetgangerszone in de Mausstraat. 
 

3. Gebruik van de plaveien van de voetgangerszone. 
 
Mr. de Schepen herinnert eraan dat de Stad gezaagde plaveien gevraagd had. Het Gewest heeft 
dit geweigerd in zijn stedenbouwkundige vergunning. Hij is niet ongevoelig voor de argumenten 
van de fietsers maar hij probeert vooruitgang te boeken door het nastreven van een zo evenwichtig 
mogelijke oplossing. Het is niet gemakkelijk : het dossier is problematisch maar hij stelt voor om 
verder te werken in overleg. 
 
 

4. De lokalisering van de autoplaatsen in de Naamsestraat. 
 
F. Depoortere wijst nogmaals op het gevaar dat ontstaat bij het opennen van de deuren bij het 
parkeren in opgaande richting. Het is statistisch bewezen dat het parkeren in tegengestelde 
richting van de fietsers (dus neergaande richting) te verkiezen is. Hij betreurt dat zijn advies niet 
aanhoord is in het overleg terwijl men hem hiervan voorafgaandelijk de garantie gegeven had. De 
Schepen heeft zich geschikt naar het advies van zijn diensten die samengesteld zijn uit fietsers. 
Het parkeren in neergaande richting veronderstelt dat het fietspad 80 cm moet verplaatst worden 
en belemmert het zicht op de fietsers in neergaande richting. De voertuigen moeten de 
gemarkeerde fietspad oversteken om te stationneren. De fietser in opgaande richting mag niet te 
kort op de voertuigen volgen. De voorziene logo’s zullen bovendien verplaatst worden opdat de 
fietser zich goed zou kunnen positioneren. De fietser heeft de mogelijkheid indien nodig om het 
verkeer  dat hem volgt  te laten voorbijgaan door uit te wijken naar de Karmelietenstraat. 
 



  
 

   
 

Quid met het naleven van de gemarkeerde fietspad in neergaande richting ? Controle ? Vraag van 
de fietsers en van W. Stevens om St-André kruisen te plaatsen in neergaande richting om het 
parkeren tegen te gaan op het voetpad. 
 

5. Stand van zaken in het GMP (Gemeentelijk Mobiliteitsplan). 
 
Fase 1 betreffende de diagnose zowel globaal als op het vlak van de wijken, is in de eindfase. Men 
start fase 2 op. 
Toepassing van STOP principe maar voor de Schepen moet het openbaar vervoer op gelijke voet 
behandeld worden. 
Eric Nicolas onderlijnt dat het probleem van de plaveien moet opgelost worden. 
 

6. Voortgang van de zone 30 in de Vijfhoek. 
 
De doelstelling van de Schepen is het verwezenlijken van de zone 30 tegen september.  
Het project omvat 3 luiken : 
-fysiek (doorgang met borden en markeringen) 
-communicatie 
-controle 
Het process is evolutief en bijkomende voorzieningen zijn mogelijk. 
=> De verenigingen wensen dat de informatie goed gecommuniceerd wordt aan de 
operatoren van de GPS en dit geldt ook voor wat betreft het veiligheidsaspect. Parijs kan 
gelden als een goed voorbeeld. 
 
 

7. Terkamerenbos 
 
Jacques Dekoster komt terug op de vraag betreffende de aanleg in dolomiet en de boordsteen van 
de dwarswegen van het Bos. Dit verzoek is reeds geuit in aanwezigheid van de FODMV, 
bouwheer en de Groene Ruimten maar evenwel zonder succes. Het dolomiet, zoals verwacht, 
weerstaat niet en de boordstenen zijn zodanig storend dat sommigen ze hebben laten zakken 
zonder vergunning.  
=> De verenigingen zullen aan het College een geïllustreerd dossier overmaken met 
argumenten en grieven. 
 

Diversen 
 

1. Terras van het restaurant “Pulp” in de Wetstraat. 
Deze zaak is gesitueerd aan het begin van de Wetstraat aan de linkerzijde, vlakbij de kleine ring. 
Het terras strekt zich uit tot op het voetpad waardoor de voetgangers op het fietspad moeten gaan.  
De GAQ meldt hetzelfde soort problemen betreffende het terras van een zaak in de Stevinstraat en 
op de hoek van de Keizer Karelstraat en de Notelaarsstraat.  
Deze zaken leven de vergunning voor een terras niet na. 
 

2. Planning van de vergaderingen in 2010. 
De Schepen handhaaft het systeem van 4 vergaderingen per jaar. Hij beschikt niet over de 
middelen om meer vergaderingen te organiseren maar het is steeds mogelijk hem of de diensten 
te contacteren. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING 
Vrijdag 25 juni 2010 om 9 uur 
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