
VILLE DE BRUXELLES 
Urbanisme 
Architecture 

 

STAD BRUSSEL
Stedenbouw

Bouwkunst

 

Centre Administratif 
Bd. Anspach 6 - 1000 Bruxelles 

 02-279.29.60  
Fax : 02-279.31.28 

Administratief Centrum 
Anspachlaan 6 - 1000 Brussel 

 

MOTOCOMMISSIE – VERGADERING VAN WOENSDAG  16 DÉCEMBER 2009 
 

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 
Stedenbouw  

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

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

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

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

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

 
 
Goedkeuring van het PV van de vergadering van 30/09/2009 
 
Het PV is goedgekeurd. 
 
Parkeren van moto’s 
 
De aanleg van parkeerplaatsen voor moto’s op de Anspachlaan is afgewerkt door het department 
Wegeniswerken op 20 november laatstleden. 
Sinds enkele dagen heeft de cel Mobiliteit een bericht nagelaten op de moto’s die er geparkeerd staan en op 
deze in de omgeving die er niet geparkeerd staan, teneind ede mening van de bestuurders te vragen en deze 
te informeren over de nieuwe infrastructuur. Tot heden is slechts één antwoord ontvangen : gunstig wat 
betreft de aanleg maar problemen van bereikbaarheid van de parkeerplaats tenzij via het voetpad. 
 
- Er wordt voorgesteld dat de toekomstige mailberichten die hierover ontvangen worden ter informatie 
zullen doorgestuurd worden naar de leden van de Moto commissie. 
 
- De vlugschriften zullen bij het PV gevoegd worden; hierdoor zullen alle leden van de commissie ze 
kunnen verspreiden. 
 
Mijnheer Pallant heeft enkele plaatsen in het stadscentrum aangeduid waar zich niet-gereglementeerde 
parkeergelegenheid bevindt. Hierdoor heeft de cel Mobiliteit een voorstel geformuleerd voor parkeerplaatsen 
en heeft dit voorstel vervolgens samen met de dagorder van de vergadering overgemaakt. 
 
 



  
 

   
 

Er worden drie nieuwe parkeerplaatsen voorgesteld : Jacqmainlaan (in de nabijheid van de Nieuwbrugstraat), 
Lombardstraat en Zuidstraat. 
Deze plaatsen worden bij de lijst gevoegd van parkeerplaatsen van 2007 die tijdens de vergadering wordt 
herbekeken. 
 
Er wordt voorgesteld volgende parkeerplaatsen aan te leggen :  
 
 - A. Maxlaan (voor de Noorddoorgang) 
 - Zuidstraat (tussen de Kolenmarkt en de Plattesteenstraat) 
 - Fontainasplein (behouden van de U voor fietsers en toevoegen van de spelden voor motoren) 
 - Emile Jacqmainlaan ter hoogte van de snackbar « boîte à pizza » in de nabijheid van de 

Nieuwbrugstraat 
 - Lombardstraat tegenover het Villostation. 
 
Het is niet nodig spelden te plaatsen op de huidige plaats in de Zuidstraat daar ze heel goed rendeert zonder. 
Algemeen beschouwd zou het opportuun zijn enkele duidelik zichtbare plaatsen te voorzien. 
Er wordt voorgesteld om voor volgende vergadering de inrichting van hiernavolgende plaatsen te bestuderen: 
 - Nieuwstraat : aan het begin van de straat, in het midden en aan het einde0 
 - de Sint-Katelijnewijk 
 - het Congresplein 
 - in de nabijheid van de Schone Kunsten 
 - het Agoraplein 
 
Er wordt tevens gevraagd dat de plaatsen zouden worden ingericht op de Kruidtuinlaan, tussen de 
Nieuwstraat en het Rogierplein. 

- Het Gewest zal van dit initiatief op de hoogte gebracht worden. 
 
Er zal een collegeverslag worden opgesteld na de volgende vergadering  teneinde het principe van de aanleg 
van deze parkeerplaatsen voor motoren te laten goedkeuren en de department te laten aanduiden voor de 
aanpassing van de signalisatie. 
 
Ter informatie : het cabinet van de Heer Ceux heeft een brief verzonden  naar de beheerders van de parkings 
teneinde het aantal plaatsen te kennen in hun parkings en het tarief en de hen te sensibiliseren voor de 
behoeften van de gemotoriseerde tweewieliers. Tot op heden heeft de Stad hierop geen antwoord ontvangen. 
 
Diversen 
 
 - Moto stage in Nijvel :

Het cabinet van de Heer Ceux heeft een mondeling akkoord gekregen vanwege het cabinet van de 
Schepen van het Personeel (de Heer Close) om de moto stage in Nijvel te organiseren in 2010 met de 
financiële tussenkomst van de Stad ten belope van 50%. 
De ambtenaren van de Stad die motorrijder zijn en die nog geen vorming gekregen hebben zullen 
voorrang hebben. Er zal geen beroep gedaan worden op de politie om hieraan deel te nemen gelet op 
het beperkt aantal beschikbare plaatsen voor deze vorming. 

 
- Van zodra dat het  officieel akkoord van het cabinet Close zal ontvangen zijn door de cel 
Mobiliteit, zal deze contact nemen met de cel Vorming voor het opstellen van het Collegeverslag. 

 
- De fluovestjes : de cel Mobiliteit zal voor de fietsers en de motorrijders  een bestelling plaatsen van  
fluovestjes met het opschrift “Roulez-courtois – Rij hoffelijk”, onder voorbehoud van beschikbaar 
krediet. 

 
 - Data voor de vergaderingen in 2010 : 
 Woensdagochtend  17 maart, 9 juni, 22 september en 8 december 2010. 
 

Volgende vergadering is voorzien op woensdag 17 maart 2010 om 9 uur. 


