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VAN 27 NOVEMBER 2009 
 
 
Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 
Stad Brussel – Schepen van 
Mobiliteit  

CEUX Christian christian.ceux@brucity.be 

Stad Brussel – Kabinet Ceux COLLARD Anne anne.collard@brucity.be 
Stad Brussel - Wegeniswerken VAN DEN HOUTE Anne-Marie anne-marie.vandenhoute@brucity.be 
Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo hugo.stegen@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw 
Openbare Ruimte Mobiliteit 

HUBRECHT Géraldine geraldine.hubrecht@brucity.be 

Stad Brussel – Stedenbouw 
Openbare Ruimte Mobiliteit 

CULOT Lionel lionel.culot@brucity.be 

EUCG COOPER Timothy timothy.cooper@ec.europa.eu 
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
BIVV JADOUL Muriel muriel.jadoul@ibsr.be 
LIGUE DES FAMILLES DEKOSTER Jacques ddekoster@yucom.be 
CDH BC DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
Politie Brussel/Elsene BURY André andre_bury_polbrutrat@msn.com 
 
Verontschuldigd 
 
Stad Brussel – Kabinet El Ktibi STEVENS Willem willem.stevens@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw 
Openbare Ruimte Mobiliteit 

DANDOY Marianne marianne.dandoy@brucity.be 

GAQ-NE RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
BRUSSEL MOBIEL DEPOORTERE Frederik f.depoortere@mrbc.irisnet.be 
GROENE WANDELING NOH DEBONGNIE Ghislain debongnieghislain@skybet.be 
 
 

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

− Lakenstraat : het departement Wegeniswerken zal contact met Brussel-Mobiliteit  
opnemen vóór de volgende fietscommissie  

− Wat het fietshandvest betreft, wordt het niet verduidelijkt door het proces-verbaal 
maar de Stad had het degelijk ondertekend.  
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2. Parkeerplaatsen voor de fiets : onderzoek over verzoeken voor nieuwe 
parkeerplaatsen op basis van de door de Stad bezorgde lijst  

 
 Het departement Wegeniswerken (Ww) stelt een voorbeeld voor van een fiche 

gemaakt voor elk fietsrek. Deze fiche omvat de foto van de plek, de ligging en het 
nummer van het station. 90% van de fietsrekken zijn op de openbare weg 
ingericht, waardoor parkeerplaaatsen afgeschaft zijn. Andere zijn op het voetpad 
ingericht.  

 Het zou gepast zijn  
− een duidelijke en up-to-date cartografie gepaard met de listing door te 

geven. 
− alle gebieden van de stad te omvatten en nabije fietsrekken te voorzien  

om een dicht netwerk te verwezenlijken.  
− systematisch fietsrekken te voorzien in de nabijheid van socio-culturele 

gebouwen (federale culturele voorzieningen, culturele centra, bibliotheken, 
…) en de handelscentra (supermarkten, …). 

 De Schepen herinnert eraan dat het esthetisch uitzicht niet uit het oog mag 
verloren wordt. 
� Het departement Wegeniswerken zal zijn cartografie aanpassen en  

bijwerken door het opnemen van de bestaande fietsrekken, de te 
voorziene fietsrekken, al dan niet door de politie goedgekeurd. Voor de 
volgende commissie is er een up-to-date Excel lijst. 

� De Heer Doempke zal een aanvraag bij het departement 
Wegeniswerken indienen voor de inrichting van een fietsrek op het 
Begijnhof.  

 
3. BEV : project  voor de overschakeling van een EV tot BEV op basis van de 

lijst  
 

Op aanvraag van de politie heeft het studiebureau Agora een studie gemaakt van  
alle eenrichtingsverkeer met het doel na te gaan of dit tot BEV kan omgezet 
worden. Agora overhandigde een lijst van straten waarin aangebrachte inrichtingen 
noodzakelijk zijn om deze tot BEV om te vormen. 
Volgens de Heer Dekoster is de studie van Agora misschien voorbijgestreefd : 
nieuwe EV, veranderingen van richting, de aanpassing van de reglementering,… 
De Gracq heeft de lijst onderzocht op basis van zijn kennis van het terrein en heeft 
de tot BEV om te zetten straten aangedaan en deze die niet tot BEV omgevormd 
kunnen worden. Men moet ter plekke een onderzoek doen. 
De Heer Doempke stelt opnieuw de vraag om de Wolstraat tot BEV te laten 
omvormen en verzoekt een verantwoording indien dit zich niet voordoet.  

 
� Voor de volgende vergadering zullen het departement Wegeniswerken en de 

politie een onderzoek doen over de te openen BEV op basis van de studie 
van Agora en de door de Gracq opgestelde lijst. Een nota aan de Heer Ceux 
zal voorgelegd worden m.b.t. de verantwoording van de al dan niet inrichting 
tot BEV van de Wolstraat.  
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4. Ontwerp voor de inrichting van de Stad Brussel : raadgeving inzake het 
project « Bruynstraat » 

 
Lionel Culot stelt het project stedenbouwkundige vergunning voor aan de 
overlegcommissie a.s. 1ste  december. 
- ontwerp Bruynstraat, ligt in het noorden van NOH, dichtbij het Militair Ziekenhuis 
en de boerderij Nos-Pilifs en zal binnenkort 300 nieuwe woningen herbergen 
(OCMW project) 
- fietspaden op het voetpad omwille van de veiligheid vanwege het doorgaand 
verkeer veroorzaakt door de nabijheid van de ring, de doorgang van de 
vrachtwagens, de rechte lijn van de straat,… 
- de MIVB is ongunstig t.o.v. dit  project omdat ze twee vrije banen als busstrook 
wenst, wat betekent een uitbreiding van de openbare weg in verhouding tot wat 
gesteld werd in de stedenbouwkundige vergunning. De MIVB stelt een breedte van 
de busstroken van 3m50 voor, dus minder dan de theoretische breedte (4m20). 
Ofwel zijn we het eens met de MIVB en onstaat een rijweg met de afmeting van 
een snelweg én een bussnelheid die commercieel afdoend is, ofwel zijn we het niet 
eens met de MIVB en ontstaat een straat met plaatselijke kenmerken zonder 
bijzondere maatregelen voor de MIVB. Een duidelijke beslissing dringt zich op. Er 
is een vergadering voorzien van het departement Stedenbouw en het B.R.O.H. Het 
behoort het Gewest toe de stedenbouwkundige vergunning af te leveren : zij zal 
beslissen. 
 
Opmerkingen van de fietsersverenigingen 

- Er is geen verzet tegen het voorgestelde project, de beslissing om het 
fietspad in te richten buiten de openbare weg werd aanvaard en 
goedgekeurd. De fietsverenigingen verkiezen het door de Stad 
ondersteunde project boven het door de MIVB gewijzigde project : het 
project « Stad» garandeert een eerder residentieel karakter en dus meer 
veiligheid voor de fietsers.  

- Het zou passend zijn het fietspad voorbij de voetgangers oversteekplaats in 
te richten, ter hoogte van de rondpunten. 

- Zou het niet mogelijk zijn de toegang tot de garages van de nieuwe 
woningen in te richten buiten de Bruynstraat om de onophoudelijke 
oversteek op het fietspad te vermijden ?  De Heer Culot beantwoordt dat de 
Stad had dit voorstel gesuggereerd maar dat het OCMW het geweigerd 
heeft. 
Er werd voorgesteld veranderingen van niveau aan te brengen ter hoogte 
van die toegangen. 

- Zou het niet mogelijk zijn busstroken te voorzien met een breedte die het 
inhalen van de fietser niet toelaat en met zones die de fietsers toelaten zich 
terug te trekken ? Zou het tevens mogelijk zijn de bussen te belemmeren om 
te snel te rijden op die strook ? 

 
Allerlei : 
 

1. Fietsbox : ontwikkeling van de inrichtingen in 2010.  
De evaluatie over het budget is nog niet voltooid. Er werd gevraagd een informatie 
over het fietsbox pilootproject op de Internet website van de Stad toe te voegen. 
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2. Fietstocht 
Er is een verzoek om een fietsroute door verschillende Brusselse gemeenten in te 
richten tot Namen en Luik. 
Er werd beslist door de Werkgroep Mobiliteit aan dit verzoek voor te leggen aan de 
conferentie van Burgemeesters. 
De fietsers herinneren eraan dat talrijke gelijkaardige verzoeken aan het Huis van 
de Fietsers gericht werden. Het gaat hier om een private aangelegenheid die geen 
uitgave voor de Stad teweegbrengt. 
Er werd voorgesteld dat om een overvloed van verkeerstekens te vermijden, het 
noodzakelijk is dat een coördinatie betreffende de inrichtingen met GFR 
plaatsvindt.  
 

3. Laan van het Centrum  
Beliris had een dossier voorbereid voor de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning ; maar vanwege de begrotingsmoeilijkheden gaat dit dossier niet 
vooruit. 
Tevens bestaat een markeringsplan voor de fietspaden en dat mag uitgevoerd 
worden. De fietsersverenigingen hebben een brief aan het adres van de 
Burgemeester verstuurd na de vorige fietscommissie maar tot nu toe hebben ze 
geen antwoord ontvangen. 
De Stad heeft geen antwoord van Beliris ontvangen m.b.t. de voor die projecten 
aangewende begrotingen, o.a. die van de lanen van het centrum.  
Indien Beliris geen begroting op korte termijn voor dat project voorziet, verzoekt de 
Heer  Ceux een goedkeuring van het College te vragen om het markeringsplan uit 
te voeren. 
 

4. Zone 30 Vijfhoek 
Het College besliste het geheel van de Vijfhoek tot zone 30 uit te richten. Een 
planning van de uitvoering in 2010 werd met het bureau Agora, verantwoordelijk 
voor dit dossier, vastgesteld. 
Een fietser duidt op de incoherentie tussen de omvorming van de Vijfhoek tot zone 
30 en het behoud van 4 rijstroken op de lanen van het centrum. 
 

5. Allerlei 
- De heer Cooper complimenteert de Stad dat zij rekening houdt met de 

fietsers bij de overlegcommissies waarvan de pv’s op het internet kan 
gedownload worden, (bv. : het oprichten van een schrijnwerkwerkplaats : de 
Stad verzocht op eigen initiatief aan de 5 voorgestelde fietsrekken 3 toe te 
voegen zonder dat dergelijk verzoek ingediend werd door verenigingen; 
ULB campus : 200 overdekte fietsrekken). 

- Blijde Inkomstlaan : Er dient een fietspad op de openbare weg ingericht te 
worden waarbij parkeerplaatsen afgeschaft worden i.p.v. het behoud van 
een zeer smal fietspad tussen het park en de tunnel. De aanvraag moet bij 
het Gewest ingediend wordt dat voor deze openbare weg verantwoordelijk 
is.  

- Planning van de vergaderingen van de fietscommissies in 2010 : 
Op vrijdag ochtend (vanaf 9u) 26 maart – 25 juni – 24 september – 17 
december. 
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VOLGENDE VERGADERING  

VRIJDAG 26 MAART OM 9 UUR 
ADMINISTRATIEF CENTRUM LOKAAL 12/36 
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