
 

 

 

 

 

 

 

Petje af voor de fietsbridage van de politie! 

 

 

Brussel, 19 februari 2013 – De Burgemeester van de stad Brussel Freddy 

Thielemans heeft de “Bikers”-brigade van de politiezone Brussel HOOFDSTAD 

Elsene ontvangen om hun werk op het terrein in de spotlights te zetten. Deze 

agenten gebruiken inderdaad enkel de fiets voor verplaatsingen en werken zo 

continu aan de sensibilisatie van de weggebruikers in het verkeer en het 

respect van verkeersregels. De Burgemeester heeft ook van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om zijn projecten voor uitbreiding van de fietsbrigades in het 

centrum uiteen te zetten.  

 

 

De “Bikers” – de politie te fiets die tot doel heeft de bescherming van zwakke 

weggebruikers, het respecteren van voetgangerszones en de voor het openbaar vervoer 

gereserveerde ruimte te vrijwaren – hebben in 2012 meer dan 18.000 inbreuken op de 

wegcode vastgesteld. 

 

"Alle weggebruikers moeten hun ruimte delen, wat wil zeggen dat iedereen steeds alert 

moet blijven," aldus Burgemeester van de Stad Brussel Freddy Thielemans. "De 

aanwezigheid van politieagenten en -inspecteurs te fiets blijkt een heel efficiënte manier 

te zijn om op het terrein te werken en alle weggebruikers aan hun verantwoordelijkheid 

te herinneren." 

 

Van de 18.000 processen-verbaal in 2012 waren er 8.000 voor het onwettig gebruik 

van ruimte die gereserveerd is voor het openbaar vervoer. Dat is dan ook de 

meest vastgestelde inbreuk. Verder waren er ook 6.359 inbreuken die zwakke 

weggebruikers in gevaar brachten. Bijna 4.700 bestuurders werden geverbaliseerd 

voor stoppen of parkeren op fietspaden, 1016 voor parkeren op een voetpad en 600 voor 

het niet respecteren van de voetgangerszones. Voor dubbel parkeren telden we 76 

gevallen. 

 

Daarnaast heeft de Brusselse politie bij controle van voertuigen ook 439 technische 

defecten vastgesteld, 336 problemen met het rijbewijs, 241 problemen met de 

inschrijving en 235 met de verzekering. 

 

Ook werden er 334 bestuurders geverbaliseerd voor het gebruik van een GSM tijdens 

het rijden, en 269 voor het parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen 

met een handicap. 

 

Door deze oplettendheid kan de Bikersbrigade van de zone Brussel HOOFDSTAD Elsene 

elke dag bestuurders aanmoedigen om gevaarlijk en ongepast gedrag achterwege te 

laten, en wordt er zo ook hard gewerkt aan een mentaliteitswijziging. "Het gaat hier om 

de veiligheid en het welzijn van alle weggebruikers. Elke weggebruiker - te voet, op de 

fiets, op de motor of met de auto - heeft het recht om de openbare ruimte in alle 

veiligheid te gebruiken," aldus Freddy Thielemans. 

 

"Ik ben erg tevreden over het werk van de agenten en inspecteurs te fiets. In 

tegenstelling tot wat door sommige belangengroepen wordt gezegd, wil de meerderheid 

  



in de Stad Brussel deze brigade nog uitbreiden, en extra agenten inzetten in de Unesco-

zone" concludeert de Burgemeester in naam van het College. 
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