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1.Goedkeuren van het pv van de vergadering van 22 april 2013 
 
Geen opmerkingen. 
 
2.Bespreken van de motorrijderstocht van 8 juli 2013 
 
Het oorspronkelijk doel werd niet gehaald, gezien de aanwezige Politie de baan het geopend en de 
motorrijders aan de verkeerslichten heeft doorgelaten. Het traject werd veel te vlug afgelegd om 
beoordelingen te kunnen doen, enkel dat sommige snelheidsbrekers te hoog zijn en dat bepaalde 
wegbedekkingen niet schikt zijn voor motorrijders. 
De Hr. De Vroom betreurt het dat de wandeling niet beter werd voorbereid. Mevrouw Géralidine 
Hubrecht herinnert eraan dat in juni een vergadering werd ingericht om het traject van de wandeling 



  
 

   
 

te bepalen en dat er, de dag van de wandeling, voor het vertrek geen overleg is geweest zoals het 
voorzien was.  
Er zal een nieuwe wandeling ingericht worden komende lente. 
Opmerking : de Stad heeft op aanvraag van een school, een rode wegmarkering aangebracht aan de 
doorgangen voor voetgangers gelegen in de Stormstraat. Wat denkt de commissie motorvoertuigen 
over dit type van wegmarkering ? 

- Men moet vooral aandacht hebben voor de bochten dewelke nog gevaarlijker kunnen zijn.  
De Hr.Degraer wijst erop dat het gebruikt van dit type van wegmarkeringen, snel glad 
worden. 

 
3. Parkeerplaatsen op de wegen voorbehouden voor motorijders. 
 
Opmerking : Het parkeren op het voetpad is toegelaten : het Gewest had tegen deze beslissing 
beroep aangetekend. Mevr. Robben stelt voor dat indien de voetpad-bogen breed genoeg zijn men 
er parkeer-gelegenheid voor de tweewielers zou kunnen voorzien. 
Mevrouw Sailliez van het BIVV  wijst erop dat de zichtbaarheid terhoogte van de oversteekplaatsen 
voor voetgangers moet onderzocht worden. Het moet geval per geval bekeken worden. 
De Ht.Degraer herinnert aan de op 1 januari 2014 van toepassing zijnde voorschriften komend van 
de gewestelijke ordonnantie inzake het parkeren : de voetpaden niet versperren, plaatsen voorzien 
binnen de ruimte voorbehouden voor voertuitgen, onderwerpen aan een heffing behalve voor de 
plaatsen die bestemd zijn voor de motorfietsen, quotas 1 tot 3 plaatsen voor motorfietsen per 200 
plaatsen voor de auto’s. 
 
De Stad heeft in de Vijfhoek verschillende parkeerplaatsen voor motorfietsen ingericht (zie kaart in 
bijlage, eveneens beschikbaar op het net) : het straatmeubilair (spelden) zullen in 2014 geplaatst 
worden. De Hr.Stegen toont een technisch plan van het voorziene straatmeubilair. Het Gewest zal 
voor de gewestwegen gelijkaardge gebruiken. Het mobiliteitsplan is als bijlage bij het huidig pv. 
 
- Adolphe Maxlaan : akkoord van de commissie motorvoertuigenvoor het verplaatsen van de 
parkeerruimte alsgevolg van de plaatsing van een openbaar toilet. De parkeerruimte 
motorvoetuigen zal  over de beide kanten van de laan verdeeld worden. 
 
- Louizalaan : aanvraag voor het plaatsen van motorfiets-rangeerstellen : de Hr.Degraer stelt voor 
om aan de Louiszalaan meerdere plaatsen voor het schuine parkeren van auto’s te voorzien ; en 
eveneens terhoogte van Vleurgatsesteenweg zoals aangevraagd door Biorganic (zie hieronder). 
 
-Vleurgatsesteenweg en de Kindermansstraat (Biorganic factory) : motorfiets-rangeerstellen zullen 
door het Gewest voorzien worden aan de Louizalaan (zie hierboven) : parkeerplaatsen zullen zo 
beschikbaar en zichtbaar zijn voor alle motorrijders en niet enkel voor de werknemers van het  
merknaambord. 
 
-Hertogstraat (Amerikaanse ambassade) : de cel Mobiliteit zal bij de aanvrager inlichtingen nemen 
of parkeerruimte zou kunnen voorzien worden op hun eigendom en of ze voorstellen hebben hiemee 
in verband. 
 
-rondpunt Pouchkine : de signalisatie ‘twee wielers’ werd op aanvraag van de Politie aangebracht. 
In functie van de gebruikers, zal de keuze van de borden kunnen hierzien worden (P motors). De 
spelden zullen in 2014 worden geplaatst.  
 
De Hr.Driesmans stelt voor dat de Stad de parkeerplaatsen voor motorfietsen bekendmaakt aan de 
GPS maatschappijen opdat deze ze zouden opnemen in het system. 
 



  
 

   
 

 
 
 
4. Allerlei 
 
- Week van de Mobiliteit - rekening houden met de motoriseerde tweewielers 
 
Deze vraag werd reeds het voorbije jaar aangekaart. Het Gewest bepaalt de théma’s voor de week 
van de Mobiliteit door voorkeur te geven aan de aktieve toepassingen en aan het openbaar vervoer. 
De verenigingen van motorrijders mogen van hun kant tijdens die week eveneens evenementen 
inrichten. Om op het grond-gebied van de Stad een evenement in te richten moet men zich wenden 
tot de beheerraad die instaat voor de coordinatie van de evenementen. 
De Stad richt ieder jaar een dorp van de Mobiliteit in, waar de folders van het BIVV systhematisch 
worden uitgedeeld. In 2011 heeft het ‘Fedemot’ er aan deelgenomen. 
De Hr.De Vroom vraagt om ingelicht te worden over  toekomstige gelijkaardige door de Stad 
genomen initiatieven. 
 
- Taxi-motors - evaluatie 
 
Het Bestuur van de taxivoertuigen werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering maar 
de persoon belast met dit dossier heeft zich verontschuldigd.  Zij heeft de volgende inlichtingen 
gegeven : het Gewest beschikt niet over een nauwkeurige evaluatie. Op de 7 uitbaters bij de start, 
heeft er één het project verlaten. Gemiddeld verplaatsen zich 10 taxi-motorvoertuigen, dewelke 2 
tot 3 klanten per dag/uitbater hebben. Het pilootproject van het Gewest eindigt in maart 2014. Het 
bestuur van taxi-voertuigen weet nog niet of dit project gaat verlengd worden en via welke weg. 
Er werd contact genomen met de  vertegenwoordiger van de maatschappij van taxi-motorvoertuigen 
om aan deze vergadering deel te nemen maar zij heeft zich verontschuldigd. 
Er wordt voorgesteld om bij de volgende vergadering het Bestuur van de taxi-voertuuigen weer uit 
te nodigen + 2 tot 3 uitbaters van taxi-motorvoertuigen. 
 
Deelname van de commissie motorvoertuigen aan de vergaderingen van het ‘MCC’. 
De Hr.De Vroom vraagt, dat er van de commissie motorvoertuigen, één of twee personen zou 
deelnemen aan de vergaderingen van het ‘MCC’ (1x/2maand). Werden voorgesteld: de Heer Pallant 
en Mevrouw De Keukelaere : nog te bevestigen. Het Gewest zal eveneens voor deelname worden 
uitgenodigd. 
 
- Kalender 2014 : maandag 15h, zaal 12/34 : 
    20.01.2014 – 28.04.2014 – 22.09.2014 – 15.12.2014. 
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