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1. Goedkeuren van de pv’s van 02.02.2015 
 
Het BIVV wijst erop dat deze zelfklevers evengoed kunnen worden aangebracht op de installaties 
voor motorfietsers als op deze voor  fietsers. 
 
Voor wat het voorstel betreft om op het Rogierplein signalisatie aan te brengen om het aanwijzen 
van de parkeerplaatsen voor motorfietsers, gaat het Gewest de aanvraag onderzoeken voor een 
plaatsing aan de kant van de Nieuwstraat (op de 2 parkeerplaatsen voor auto’s - hetgeen 
parkeergelegenheid geeft voor 8 motorfietsen). 
 
Vermelden dat de parkeerplaatsen voor motorfietsen aan de Vleurgatsesteenweg werden ingericht. 
 
Voor wat de aanvraag betreft voor de Eikstraat, is het mogelijk dat bepaalde voertuigen van een 
zwaarder type zich niet zullen kunnen parkeren gezien de straat in helling ligt en het moeilijk 
maneuvreren is om er te geraken. 
 
 



  
 

   
 

2. Circulatieplan Vijfhoek 
 
Het kabinet van Mevr. de Schepen voor Mobiliteit stelt de grote richtlijnen voor  -  deze zijn 
beschikbaar op het internet : http://www.brussel.be 
 
Een specifieke internet site en een callcenter zullen binnen een paar dagen opgestart worden : 
www.circulatieplan.be 
 
Opmerkingen  / vragen :  
 

- Toegang voor de taxi’s ? Is mogelijk, binnen de voetgangerszone, voor het ophalen of 
afzetten van personen. 

- Toegang voor het zwaar goederen verkeer, opgelet voor de bocht Eikstraat / Stoofstraat : 
de zone is verboden  voor 3,5 tonners, behalve voor lokale toevoer. 

- Toegang voor leveringen : tussen 4 en 11 uur ’s morgens. 
- Wegmarkeringen inzake voorrang herzien aan de Plattesteen / Anspachlaan  
- Wat met de voertuigen van de Stad die in staan bij pechverhelping ? De politie verleent 

de toegang bij dit soort van aanvragen indien deze dringend zijn of in het kader zijn van 
werken. 

- Openbaar vervoer : beschouwingen in verband met de huidige situatie ? De lijnen 
werden herzien alsook de eindbestemmingen. Een van de buslijnen zal rond de 
voetgangerszone gaan via de verkeerslussen. 

- Boordstenen MIVB ? deze gaan verwijdert worden maar niet voor 29 juni. 
- Plaveisel voor de St-Goedele kathedraal ? Een onderzoek werd uitgevoerd en de 

wegbekleding blijkt nog in goede staat te zijn en moet niet vervangen worden . 
- Zijn nieuwe openbare parkeergelegenheden noodzakelijk ? Gaat er een evaluatie zijn 

over het percentage van ingebruikname ? 
- Wat met de verkeersrichting in de Bergstraat en de moeilijkheden aan het kruispunt met 

de Loxumstraat ? Gezien het voorziene eenrichtingsverkeer,  zal het kruispunt aangepast 
worden :  
in de Bergstraat zal het ‘oprijdend’ verkeer blijven. 

 
 
3. Parkeerplaatsen op de wegen voorbehouden voor motorvoertuigen. 
 
 
Ter herinnering, bepaalde parkeerplaatsen werden verplaatst in het kader de uitwerking van het 
Verkeersplan voor de Vijfhoek. De huidige stadmeubilair zal verplaatst worden. 
          

- De parkeerplaatsen ‘Jacqmain’, ‘Max’, ‘Saint-Jean’, ‘Nieuwstraat’, ‘Van Artevelde’ : 
blijven behouden.  

- De parkeerplaats ‘Noorddoorgang’ zou verplaatst worden naar de Adolf  Maxlaan 
voorbij de uitbreiding van de voetgangerszone. 

- De parkeerplaats ‘Anspach’ zou verplaatst worden naar de Bisschopsstraat (rechtover de 
nieuwe bushalte en taxiplaatsen. 

- Een gedeelte van de parkeerplaats ’Zuid’ zou verplaatst worden naar de Lombardstraat. 
- De parkeerplaats ‘Fontainas’ zouden verplaatst worden naar de andere kant van de 

plaats. 
- In de toekomst nog parkeerplaatsen toevoegen in de Bergstraat, St Kathelijneplein en de 

Eikstraat 
 
Deze voorstellen zullen aan het College worden voorgelegd. 



  
 

   
 

4. Naar het  werk met de motorfiets 
 
De datum van de Europese ‘Ride to Work’ dag is 15 juni 2015. 
 
Er werd voorgesteld om dit jaar op het middaguur de mogelijkheid te verlenen om elektrische 
scooters te testen. Nog kijken waar dit kan doorgaan ? 
 
Gezien de afwezigheid van het ‘MCC’ en de ‘Fedemot’ zal er binnenkort een andere bijzondere 
vergadering geprogrammeerd worden om deze acties tot in de details te organiseren. 
 
 
 
Volgende bijeenkomst : 14 september 2015. 
 
 
 
 


