ELS AMPE
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit
en Nederlandstalige Aangelegenheden.

1ste fietsbox in Haren
Deze ochtend werd in Haren de 33ste fietsbox in de Stad Brussel geplaatst. Onder het
goedkeurend oog van toekomstige gebruikers kreeg Haren alzo z’n eerste fietstrommel.
“De Brusselaar op de fiets krijgen is één ding, diezelfde fiets veilig kunnen stallen is een andere zaak.
Fietsparkeervoorzieningen zijn broodnodig en dat in alle wijken. Van in het hartje van onze stad tot in
het centrum van Haren.“, aldus Brussels Schepen van Mobiliteit Els Ampe ( Open Vld ).
Fietsboxen zijn overdekte en afsluitbare fietsenstallingen op de openbare weg. Ze zijn
gebruiksvriendelijk en goed bestand tegen diefstal en vandalisme. In de maand november worden er in
totaal nog zeven fietsboxen geplaatst. Eind 2017 zal de Stad Brussel 40 fietsboxen tellen.
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Kortenbachstaart 17 (hoek met Sint‐Elisabethstraat) , 1130 Haren
Keizer Karelstraat 38‐40 (hoek met Paviastraat ), 1000 Brussel
Varkensmarkt ( hoek met Locquenghienstraat ), 1000 Brussel
Karel Martelstraat 58 (hoek met Sint‐Quintenstraat), 1000 Brussel
Drootbeekstraat 107 (hoek met Schildknechtstraat), 1020 Laken
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Jean Heymansstraat 23 (hoek met de Smet de Naeyerlaan), 1020 Laken
Tuinbouwerstraat 65 (hoek met Médoristraat), 1020 Laken

Om gebruik te kunnen maken van deze fietstrommels dien je inwoner te zijn van de stad. Sinds april
2017 werd het beheer van deze fietsboxen toevertrouwd aan vzw Cyclo .
Naast de fietsnietjes zijn de fietsboxen een belangrijke sleutel voor goede fietsparkeervoorzieningen.
“Zijn het nu fietsnietjes, fietsboxen of beiden. Ben je van oordeel dat ze een meerwaarde zijn voor je
buurt, doe dan simpelweg een aanvraag. Dat is maatwerk in de wijken op vraag van de bewoners.” ,
zegt Els Ampe.
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