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MOTOCOMMISSIE – VERGADERING VAN 9 JUNI 2010 
 

Aanwezig :  
 

Organisatie Naam Gegevens 
Stad Brussel 
Kabinet van de Schepen van 
Mobiliteit 

Anne Collard Tel : 02/279.45.11 
Mail : anne.collard@brucity.be 

Stad Brussel 
Stedenbouw - Bouwkunst 

Géraldine Hubrecht  Tel : 02/279.31.84 
Mail : geraldine.hubrecht@brucity.be 

Stad Brussel 
Wegeniswerken 

Anne-Marie Van den Houte Tel : 02/279.60.54 
Mail : anne-marie.vandenhoute@brucity.be 

Fedemot Benoit Matthys Tel : 0475/704.504 
Mail : bruxelles@fedemot.be 

Politie Brussel-Elsene Christian Wouters  Tel : 02/279.83.31 
Mail : polbru_tra_m_dir@skynet.be 

 
Verontschuldigd : 
 
Stad Brussel 
Schepen van Mobiliteit 

Christian Ceux  

Stad Brussel 
Stedenbouw  

Patrick Pallant Tel : 02/279.33.76 
Mail : patrick.pallant@brucity.be 

 Marleen Renoy Tel : 0477/75.61.97 
Mail : roger.renoy@skynet.be 

BIVV Benoît Dupriez  Tel : 02/244.15.07 
Mail : benoit.dupriez@ibsr.be 

 
 
 
Goedkeuring van het PV van de vergadering van 16/12/2009 
 
 
Opmerkingen :  
Marleen Renoy vertegenwoordigt niet langer (ADDRM) maar wel (FMB). 
Zuidstraat (de huidige motor staanplaatsen) : is het aangewezen om het aantal motor staanplaatsen te 
verkiezen boven het comfort en de veiligheid die voortvloeien uit de aangebrachte voorzieningen. 
 
Het PV is goedgekeurd. 
 
 
Staanplaatsen voor moto’s:  
 
De twee overgemaakte nota’s in bijlage aan de dagorde worden overlopen om de keuze te bevestigen van de 
staanplaatsen in het stadscentrum : 
1. A. Maxlaan : ter hoogte van nr. 39: OK 
2. Zuidstraat : ter hoogte van nrs. 47-49: OK maar 2 of 4 plaatsen? 
3. Fontainasplein : OK op 2 plaatsen 
4. E. Jacqmainlaan : ter hoogte van nr. 72 : OK 
5. Wolvengracht : (begin van de Nieuwstraat) : toegang tot het Muntplein en de Nieuwstraat maar de 

leveringszones moeten gevrijwaard blijven gelet op de tegenrichting van de bussen en de invoering van 
de voetgangerszone in de Leopoldstraat. Zie het advies van de politie. 



  
 

   
 

6. A. Maxlaan, in de nabijheid van de Nieuwbrugstraat : omschakelen van de leveringszone met 2 plaatsen 
die zullen ingericht worden tot moto staanplaatsen. 

7. Sint-Katelijneplein : OK, voor 2 plaatsen. 
8. Lombardstraat : de voorkeur gaat uit naar een plaats ter hoogte van het Sint-Jansplein, Gasthuisstraat
9. Sint-Goriks : te bepalen, voorstel : Pletinckxstraat  
10. Congresplein : te bepalen maar dit is geen prioriteit. 
11. Nabijheid Schone Kunsten : te bepalen in het kader van de stedenbouwkundige vergunning in verband 

met het project van de tram naar het Centraal station. De informatie zal overgemaakt worden aan de 
MIVB. 

12. Agoraplein : te bepalen, in het kader van het project voor de heraanleg, op initiatief van het departement 
Wegeniswerken. Voorstel : onderaan de Bergstraat. De informatie zal medegedeeld worden aan het 
departement Wegeniswerken. 

13. Nieuwstraat  (bovenkant), langs het Rogierplein : het Gewest is geïnformeerd van het belang van een 
stationeerzone langs deze zijde van de straat. Op te volgen. 

 
Beslissingen :  
- Er zal aan de politie een advies gevraagd worden betreffende de voorstellen van inplanting 
Cel Mobiliteit. 
- Er zal een Collegeverslag opgesteld worden op basis van het advies van de politie om het meubilair en de 
aanleg van de zones voor de moto’s te laten goedkeuren. 
- Na de aanleg van de plaatsen :  

- zal een cartografie van deze plaatsen opgemaakt worden en gepubliceerd worden op de website 
van de Stad. 
- zullen folders verdeeld worden (door personeel van BRAVVO ?). Nog te bevestigen. 
- zullen tellingen gebeuren door de Cel Mobiliteit van de Stad. 

 
Er wordt voorgesteld om de dialog met de uitbaters van openbare parkings terug op te starten teneinde de 
motorgebruikers te informeren over het bestaan van de plaatsen in deze parkings. 
 
Beslissing : 
Dit voorstel zal door de Cel Mobiliteit in het kader van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan uitgewerkt 
worden. 
 
Diversen :
 
Premie voor de aankoop van een rijwiel met een hulpmotor: 
De Stad Parijs stelt een premie voor tot 400 EUR voor de aankoop van een elektrische aangedreven rijwiel. 
Er is ook een premie voor de aankoop van een elektrische fiets en er is op meerdere plaatsen van de openbare 
ruimte voorzien in oplaadpalen… 
 
Dergelijke premies voorstellen op gemeentelijk niveau is momenteel niet opportuun daar sedert begin 2010 
voorzien is in een fiscale aftrekbaarheid (15% van de aankoop van het rijwiel met een maximum van 2000 
EUR). Er wordt toch gedacht aan de mogelijkheid van het plaatsen van elektrische palen in de openbare 
ruimte. 
 
Met de moto naar het werk : 
Er hebben 30 ambtenaren deelgenomen aan deze 6e editie. Er waren geen deelnemers van andere gemeenten. 
Voor de komende edities zou het aangewezen zijn de formule te herzien om meer deelnemers aan te trekken. 
Dit voorstel zal besproken worden tijdens de komende Motorcommissie.  
 
Volgende vergaderingen 
Voorgestelde thema’s :  
 - de GSM aan het stuur 

- opheffing van de klasse A voor de fietsen. Deze klasse zou moeten behouden blijven voor de 
elektrische fietsen. 

 



  
 

   
 

 
De volgende vergadering is voorzien voor woensdag 22/09/2010 om 9u. 
 


