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1. Goedkeuren van het PV van de vergadering van 20.01.2014 en 8.10.2014 (gezamenlijk met 

de fietscommissie. 
 
Geen opmerkingen. 
 
Vermelden dat alle inlichtingen betreffende het Verkeersplan Vijfhoek beschikbaar zijn op de 
internetsite: 
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=8227&highlight=pentagone 
 
De toepassing ervan is voorzien voor 29 juni 2015. Indien de motorrijders opmerkingen over het 
plan hebben dan mogen zijn die aan de Stad overmaken. Idem voor wat de parkeergelegenheid 
betreft voor motorfietsen : alle voorstellen voor nieuwe parkeerplaatsen zijn welkom (zie punt 2). 
 

2. Parkeergelegenheid voorbehouden voor motorfietsen langs de wegen 
 
Een opmerking aangaande de keuze van stedelijk meubilair voor motorvoertijden: er bestaat nog 
verwarring tussen fietsers en motorrijders betreffende de parkeergelegenheid.  Het meubilair lijkt 



  
 

   
 

identiek ook al is er een verkeersbord dat aangeeft dat het een parkeergelegenheid voor motorfietsen 
betreft. 
Er wordt voorgesteld om een stickers aan te brengen op de parkeerbogen voor motorfietsen om te 
verduidelijken dat deze wel verboden zijn voor fietsers. Het omgekeerde is niet mogelijk omdat de 
parkeergelegenheid voor fietsen niet vermeld wordt en bijgevolg voor het gebruik van alle 
tweewielers is. 
Beslissing : De Stad gaat het voorstel betreffende de zelfklevers onderzoeken. 
 

2.1 Bespreking over de herziening van nieuwe plaatsingen rond de voetgangerszone. (zie kaart 
met de bestaande plaatsingen en de kaart met de uitbreiding van de voetgangerszone , 
goedgekeurd door het College, ). 

Als gevolg van de uitbreiding van de voetgangerszone, voorzien in het kader van het Verkeersplan 
voor de Vijfhoek, waar de parkeergelegenheid (voor motorfietsen inbegrepen) zal verboden zijn, 
zullen bepaalde motorfietsparkeergelegenheden moeten verplaatst worden. 
 
Voorstellen: 

- De parkeerplaatsen ‘Jacqmain’, ‘Max’, ‘Sint-Jan’, ‘Nieuwstraat’ blijven behouden. 
- De parkeerplaats ‘Van Artevelde’ blijft behouden indien de breedte van de weg waar de 

dienstregeling langskomt voldoende breed is om de parkeergelegenheid te behouden zo niet 
kunnen de bogen voor de motorfietsers verplaatst worden naar de Pletinckxstraat, aan de 
ingang van de voetgangerszone aan Sint-Goriks. 

- De parkeerplaatsen ‘doorgang Noord’ dienen op de Adolphe Maxlaan verplaatst te worden 
tot voorbij de voetgangerszone. 

- De parkeerplaatsen ‘Anspach’ moet verplaatst worden naar de  Bisschopsstraat en  de 
Hallenstraat. 

- De parkeerplaatsen ‘Zuid’ zullen verplaatst worden naar de Lombardstraat. 
- De parkeerplaatsen ‘Fontainas’ zullen verplaatst worden nabij de Emile Jacqmainlaan of de 

Anderlechtstraat. 
Beslissing: er zal een verbetere plaatsing voorgesteld worden die rekening houdt met de andere 
maatregelen dewelke in het kader van het verkeersplan Vijfhoek zullen genomen worden (PMR, 
Cambio, .. plaatsen). De Heer Stegen gaat de plaatsing van bogen voor  motorfietsen aan de lijst 
van uit te voeren werken toevoegen. 
 
De cel Mobiliteit herinnert er aan dat ook het College parkeerplaatsen voor motorfietsen had 
voorzien in de Bergstraat en op het Sint-Katelijneplein. In afwachting van de toekomstige her 
aanleg van het Agoraplein en gelet op het voltooiing van de werken in het kader van het 
Wijkcontract De Kaaien, zouden deze parkeerplaatsen kunnen ingericht worden. 
Vraag van de Heer Pallant om er ook te voorzien in de Eikstraat (gebouw van de Stad) + 
uitdrukkelijke vraag voor een parkeerplaats ter hoogte van het huisnummer 17. 
Beslissing : de Hr Stegen zal ter plaatse onderzoeken waar deze ‘spelden’ kunnen geplaatst 
worden en zal eveneens in de voorraad de beschikbaarheid nazien. 
 
 
 
 



  
 

   
 

2.2 Aanvragen voor parkeerplaatsen : staat van onderhoud en procedure 
 
Ander plaatsen werden in 2007 of meer recentelijk door de Motorfietscommissie onderzocht en 
zouden kunnen aangebracht worden  (in functie van de beschikbare voorraad en na het 
verwezenlijken van de wijzigingen rond de voetgangerszone) : Louizalaan (Gewest), Hertogsstraat 
(aanvraag Amerikaans ambassade), de Gilbert- , De Wand- , Twee Kerken- , Koninklijke - en de 
Pachecostraat. 
 
Andere plaatsen werden voorgesteld : Rogierplaats (Gewest), Ambiorixsquare. 
 
Vooreerst moet het opheffen van de autoparkeerplaatsen  voor het College komen om er vervolgens 
motorfietsparkeerplaatsen  te verwezenlijken (in het vooruitzicht van de bijkomende 
reglementering). 
 
Bij het ontvangen van bijzondere aanvragen, worden deze voor onderzoek en verwezenlijking, 
overgemaakt aan het Departement Wegeniswerken. Binnen de fietscommissie zal jaarlijks een 
overzicht voorgesteld worden + een kaart (dewelke op het internet beschikbaar zal zijn). De 
aanvragen in een ruimere context zullen onderzocht worden binnen de motorfietscommissie. 
 
Tenslotte zal in het kader van het Gemeentelijk parkeerplan, de parkeergelegenheid voor 
motorfietsen ook opgenomen worden. Een voorstelling en bijhorend overleg bij dit plan zal samen 
met de cel parkeermeters, ingericht worden ter gelegenheid van de volgende motorfietscommissie. 
 

3. Allerlei 
Vergaderingen van het MCC (Motor Cycle Council) : Het zal Mevr. Fanny Evers van het cabinet 
van de Schepen voor Mobiliteit zijn die zal deelnemen aan de vergaderingen van het MCC  samen 
met de Heer Pallant zullen zij er de Motorfietscommissie van de Stad vertegenwoordigen. 
Beslissing : De Hr Pallant zal de inlichtingen, dagorder, pv, .. aan Mevr. Fanny Evers mededelen 
en zal de voorzitter van het MCC inlichten. 
Mevr. Géraldine Hubrecht zal het verslag aan het College in deze zin wijzigen. 
 
Vermelden dat de Heer De Vroom geen voorzitter meer is van het MCC, waar hij werd vervangen 
door de Heer Jean Thomas die hem eveneens zal vervangen bij de vergaderingen van de 
motorfietscommissies. 
 
Naar het werk met de motorfiets 
De Heer Pallant brengt de commissie op de hoogte dat het MCC zou met de Stad willen 
samenwerken voor het inrichten van de campagne “naar het werk met de motorfiets”.  Deze 
campagne verliest jaar na jaar aan slagkracht, en een wijziging van de opzet zou welkom zijn. 
Hij stelt bijvoorbeeld voor er aan te denken om het niet motorrijdend personeel met de hulp van 
Fedemot vertrouwd  te maken met het gebruik van de elektrische fiets. 
Beslissing : De Stad zal zich bezinnen over de inrichting van een nieuwe campagne (voorzien 
voor juni 2015) en deze zal bij de volgende motorfietscommissie terug besproken worden. 
 
 



  
 

   
 

Elektrische voertuigen 
De vraag om te denken aan de plaatsing langs de weg van oplaadpalen voor de elektrische fietsen 
en motorfietsen. De schepen van Mobiliteit wenst betreffende de elektrische voertuigen een studie 
op te starten. Het is aangewezen om hieraan ook de tweewielers toe te voegen. In afwachting is de 
Stad voor de plaatsing van elektrische laadpalen binnen private ruimten (kantoorparkings, …). 
 
Terkamerenbos 
De Heer Pallant heeft positieve opmerkingen over de recente aanleggingen : met meer veiligheid 
voor de fietsers. Enkele aanpassingen worden voorgesteld : aan de ingang van het Bos (bredere 
verkeersstroken voorzien). In de avond worden wel wat meer verkeersopstoppingen vastgesteld. 
 
Kalender 2015 : maandag om 15h 
27.04.15 
14.09.15 
14.12.15 
 

 


