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MOTOCOMMISSIE – VERGADERING VAN 20 oktober 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 Michel Driesmans Tel : 0475/704.504 
Mail : michel .driesmans@base.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 Tel : 02/279.45.10 
Mail : Cabinet.Ch.Ceux@brucity.be 

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 

CapMoto Pierre-Yves Mercier Mail : capmoto@scarlet.be 
 
 
Voorafgaandelijke opmerkingen 
De leden van de Commissie « Moto » die de verenigingssector vertegenwoordigen, zijn vanaf nu de 
volgende: 
°  Mr Driesmans voor Fedemot 
°  Mr Mercier voor Capmoto 
°  Mr Matthys voor het MCC 
 
Goedkeuring van het pv van de vergadering van 09.06.2010 
Het PV is goedgekeurd. 
 
Het parkeren van moto’s in het stadscentrum 
Het officieel advies van de politiezone op de voorstellen van de Stad, betreffende de nieuwe 
parkeerzones voor moto’s in het stadscentrum, zal binnenkort aan de cel Mobiliteit overgemaakt 
worden, die op deze basis een verslag voor goedkeuring aan het College zal opstellen. 
 
De voornaamste opmerkingen zijn de volgende : 

- Wolvengracht : gezien de behoefte aan leveringszones en in het vooruitzicht van de 
inrichting tot voetgangerszone van de Leopoldstraat, is de Politie voorstander van de aanleg 
van parkeerzones voor moto’s, maar enkel ter vervanging van 1 en niet 2 parkeerplaatsen 



  
 

   
 

voor auto’s. Daarenboven zal het al dan niet mogelijk behoud van de Cambio locatie in de 
Wolvengracht hierbij overwogen worden. 

- Sint-Katelijneplein : er moet nagezien worden of de voorgestelde plaats niet in de perimeter 
van het  Wijkcontract De Kaaien ligt en of op korte termijn de verwezenlijking niet kan in 
het gedrang komen door de renovatiewerken aan de kerk. 

- Sint-Goriksplein : de optie van de Arteveldestraat ( hoek met de Pletinckxstraat) wordt 
weerhouden. 

- Sint-Jansplein : de optie voor de Sint-Jansstraat wordt weerhouden. 
- De Politie verduidelijkt dat het noodzakelijk is een bijkomend politiereglement op te stellen. 

 
Beslissingen : De Heer Wouters zal nagaan dat het officieel advies van de politie  aan de cel 
Mobiliteitwordt medegedeeld. De cel Mobiliteit kijkt de hier bovenvermelde elementen na en stelt 
het verslag op aan het College. 
 
De antislipmarkeringen 
Zoals besproken in vorige vergaderingen van de commissie Motorvoertuigen, stelt het Gewest 
momenteel een lastenkohier op met ondermeer een gedeelte betreffende de antislipmarkeringen. Het 
zou nuttig zijn om dit document te bekomen en een vertegenwoordiger van het ‘CRR’ uit te nodigen 
om dit aspect voor te stellen. Daarenboven kan de Stad wat dit aspect betreft, verder werken door 
stelselmatig beroep te doen op de antislipmarkeringen in het belang van de motorrijders, de 
bromfietsers en de voetgangers. 
 
Beslissingen : 
° De cel “Mobiliteit” stelt een verslag op aan het College in het vooruitzicht van een goedkeuring 
van het principe om systematisch beroep te doen op antislipbedekkingen op de gemeentelijke 
wegen. 
 
° De cel “Mobiliteit” neemt contact met het Gewest om de nodige technische elementen te bekomen 
(ontwerp van lastenkohier, .. ) en nodigt desgevallend de deskundige van het CRR uit.op de 
volgende zitting van de commissie “Moto”. 
  
° Telkens het College van de Stad Brussel zal gevraagd worden een advies te geven aangaande de 
ontwerpen van de herinrichtingen van de MIVB / het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal 
automatisch de vraag betreffende de antislip wegmarkeringen ingelast worden. 
 
Diversen 
 
GSM aan het stuur 
Het gebruik van gsm’s aan het stuur door de autobestuurders is een potentieel gevaar voor de 
tweewielers, ondanks de talrijke controles uitgevoerd door de Politie. De ‘Fedemot’ en het ‘Gracq’ 
hebben reeds bewustmakingsacties opgezet, ondermeer door het uitdelen van folders. 
 
De Stad zou eveneens bewustmakingsacties kunnen opzetten, ondermeer naar aanleiding de 
jaarlijkse uitstap  die georganiseerd wordt in mei/juni voor het gemotoriseerd personeel van de Stad.  
 
 
Het zou aangewezen zijn zich te bezinnen over een nieuwe formule, mogelijk door een uitbreiding 
van de uitnodigingen (ondermeer naar ondernemingen) en / of door het voorstellen van specifieke 
thema’s. 
 



  
 

   
 

Beslissingen: De organisatie van de volgende moto uitstap zal besproken worden in de volgende 
vergadering, ondertussen kan eenieder erover nadenken en zijn ideeën aan de cel Mobiliteit 
voorleggen. 
 
Taxi-scooter 
Ter informatie, het kabinet van de Heer Schepen Ceux, werd door een maatschappij ingelicht over 
een voorstel voor een taxiscooterdienst. Deze aanvraag werd overgemaakt aan het kabinet van 
Mevrouw Grouwels, bevoegd voor de taxiproblematiek, die dit nieuwe voorstel zal onderzoeken. 
 
 
De volgende vergadering is vastgelegd op woensdag 08.12.2010 om 14h (nog te bevestigen) 
 
 
 
 


