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1.Goedkeuren van het pv van de vergadering van 18/01/2016. 
 
 Geen  opmerkingen. 
 De Heer Degraer werkt niet meer voor Brussel Mobiliteit, hij zal binnen de commissie motorfietsen  
 voortaan vervangen worden door de Heer Libert. 
 
 
2. Naar ’t werk met de motorfiets. 
 
De bijzonderheden over het inrichtingen van de actie ‘naar ‘t werk met motorfiets’ worden 
aangehaald.  
Er werden ongeveer 70 inschrijvingen geteld. Het betreft enkel personeel van de Stad en de leden 
van de commissie motorfietsen. Het is een intern evenement. 
 
Wat met de media/internet site ? Het cabinet zal onderzoeken of er mediamededeling moet voorzien 
worden. De medewerkers van de personeelskrant zijn op de hoogte maar de uitgave van de maand 
juni is reeds afgewerkt.  
 
Nagaan of de Stad dit evenement kan inschrijven in het kader binnen de wereld van ‘ride to work’: 
de cel Mobiliteit onderzoekt de specifieke internetsite. 
Er zal tegen de volgende commissie motorfietsers een verslag over het verloop van de dag worden 
opgemaakt. 



  
 

   
 

3. Verscheidene 
 
Moet de organisatie en het aantal vergaderingen herzien worden ? 
 
Er wordt gevraagd om bij de volgende vergadering statistieken inzake motorfietsen voor te leggen: 
ongevallen, overtredingen, .. om de toekomstige toepasselijke richtlijnen te kunnen bepalen. 
 
De cel Mobiliteit zal aan de Politie en het  BIVV de beschikbare gegevens opvragen. 
 
Mogen we het toelaten van vooruitgeschoven zones voor motorfietsers overwogen worden ? 
 
Hoe staat het met de bus-stroken toegankelijk gesteld voor de motorfietsers ? 
 
De cel Mobiliteit had een voorstel aan het College gedaan dat evenwel werd ingetrokken. 
 
 
Volgende vergadering : 19 september 2016. 
 


