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Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 
Stad Brussel – Schepen van 
Mobiliteit 

CEUX Christian (punten 1,2,3) Christian.Ceux@brucity.be 

Stad Brussel - Kabinet Ceux COLLARD Anne Anne.Collard@brucity.be 
Stad Brussel - Kabinet El Ktibi STEVENS Willem Willem.stevens@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw 
Openbare Ruimte - Mobiliteit 

DANDOY Marianne Marianne.dandoy@brucity.be 

Politie Brussel-Elsene SAERENS Steven polbrusaerens@hotmail.com 
Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
BIVV Mobiliteit & 
Infrastructuur 

ENGLEBIN Yves yves.englebin@ibsr.be 

CAQ-NE RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 

EGERICKX Guy guy.egerickx@skynet.be 
Mobiel Brussel DEPOORTERE Frederik fdepoortere@mrbc.irisnet.be 
EUCG COOPER Timothy Timothy.Cooper@ec.europa.eu 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
PRO VELO RUITER Remco r.ruiter|@provelo.org 
VELOFIETS BRUXSEL 
Bewonerscomite HAREN 

MOULIN Laurent bruxelle@gracq.be 
mobili.haren@burech.com 

 
Excusés 
 
CDH Bruxelles Centre DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
LF – GQ - ALTEO DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 
PRO VELO DEPIREUX Jeanne j.depireux@provelo.org 
 

1. Goedkeuring van het PV van de vorige vergadering 
 
Het PV is goedgekeurd. De leden van de Commissie danken de Stad voor het snel verzenden van 
het PV. 
 

2. GMP– Gemeentelijk Mobiliteitsplan 
 
-Adviesaanvraag aangaande de voorstellen voor acties in het kader van de lopende openbare 
raadplegingen (tot 30/03/2012). 
Het bord met informatie, dat  gebruikt is als drager bij de openbare raadpleging, wordt in de zitting 
uitgedeeld en er wordt aan herinnerd dat het tevens verdeeld is als een algemeen bericht begin 
maart 2012. Het document kan geconsulteerd worden via internet. De heer Schepen van Mobiliteit 
Christian Ceux nodigt de leden uit om hun mening kenbaar te maken via het volgende adres  
pcm.gmp@brucity.be tot en met 30 maart 2012. 
 
-Voorstellen voor nieuwe zones 30: 
De leden van de Fietscommissie zijn voorstander voor de inrichting van zones 30. Meer in het 
bijzonder dringen ze erop aan om de toegang tot deze zones beter zichtbaar te maken door een 
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aangepast dispositief in de straat. Enkel verkeersborden volstaan niet. Het plaatsen van lichtborden 
is een dure oplossing die dient voorbehouden te blijven voor bepaalde plaatsen, zoals in de 
omgeving van scholen. Snelheidscontroles zijn onontbeerlijk. De heer Schepen Ceux meldt dat een 
overleg werd aangevat met het Parket. Daarenboven wordt gevraagd om voldoende grote zones te 
voorzien en het aantal herinneringen te beperken. De Schepen stelt dat de zone van de Vijfhoek 
zeer groot is en dat herinneringen hier onontbeerlijk zijn gelet op het groot aantal verplaatsingen 
binnen de Vijfhoek. Men heeft de borden van Zone 30 voor de scholen verwijderd maar er zijn 
punctuele inrichtingen voorzien als Berlijnse kussen. Inzake communicatie is de berichtgeving via 
de media heel belangrijk. Het onderwerp zal terug voorgesteld worden tijdens het colloquium 
ingericht door ‘IBSR’ over het thema Steden aan 30km/u dat georganiseerd wordt op 15 mei 2012. 
De Schepen zal er één van de woordvoerders zijn. 
 

3. Vijfhoek 
 
a. De centrumlanen : planning van de werken 
De werken van wegmarkering zijn opgestart op 21 maart. Er moet gerekend worden op 2 weken 
voor het wegschrapen van de oude wegmarkering en het aanbrengen van de nieuwe en 2 weken 
voor de bijkomende maatregelen (opnieuw afstellen van de verkeerslichten, ..). 
De fietsbrigade van de politie zal op het terrein aanwezig zijn, eerst op een preventieve wijze 
vervolgens repressief. Hun taak: het parkeerverbod op de fietspaden doen eerbiedigen en toezien op 
het functioneren van de leveringszones. De Stad vraagt dat de telling zou gebeuren ter hoogte van 
het Beursplein, ondermeer in het kader van de gewestelijke fietswaarneming. 
Een evaluatie is voorzien na de aanleg, samen met de Politie, de gemeentelijke diensten, de MIVB, 
… Leveringsplaatsen zullen daar waar nodig toegevoegd worden. De fietsersverenigingen wensen 
specifieke verkeerslichten met mogelijkheid rechts af te slaan voor fietsers. De Politie wijst erop 
dat het nieuwe verkeersbord op de verkeerslichten dat de fietsers toelaat te verzaken aan dit 
verkeerslicht in tegenstrijd is met het verkeersreglement (lichten primeren boven verkeersborden). 
Volgens de Politie is het beter te wachten op de toepassingsbesluiten. De Heer F.Depoortere meldt 
dat er een eerste test voorzien is in de Wetstraat, dit initiatief krijgt de steun van de Stad en er wordt 
verzocht zich vlug akkoord te stellen over de plaatsen waar de testen zullen uitgevoerd worden. 
 
b. De Keizerlaan - Albertina 
Er is een probleem van incompatibiliteit tussen de nieuwe wegmarkeringen en deze 
voorafgaandelijk verwezenlijkt op de strook in de richting van de Cellebroersstraat. 
… te verbeteren door rekening te houden met de plannen opgestuurd naar de ‘AED’ in 2008. Doel: 
het verzekeren van coherente wegmarkeringen op de as Albertina en Keizerlaan. 
 
c. SV vergunning  Accolaystraat 
De aanleg van de Accolaystraat kadert in het Wijkcontract Rouppe en maakt dus in deze fase geen 
deel uit van ICR netwerk. Ondertussen wenst de Stad in alle straten van de Vijfhoek meer 
veiligheid te waarborgen voor de fietsers. De overlegcommissie van 21/03/2012 heeft zich 
uitgesproken voor een herziening van het profiel en pleit onder meer voor een voetgangersruimte. 
Plaveien?  
 
Het voorstel van het BUV om 2 comfortstroken in beton te voorzien zal waarschijnlijk niet 
weerhouden worden. Er is gepland om toegang tot de Cellebroersstraat te herzien. 
 

4. Europese wijk 
 
a. Fietsers oversteek Kortenberglaan van aan de Michel Angelolaan. 



  
 

   
 

3

Er was de belofte gedaan dat deze oversteek nog zou verwezenlijkt worden binnen huidige 
bestuurstermijn. Het Gewest en de Stad zijn van mening dat het wenselijk is deze markering uit te 
stellen tot na oktober 2012, m.a.w. tot wanneer de omleidingen noodzakelijk voor de vooruitgang 
van de werken aan het Schumanstation zullen opgeheven zijn (werf BELIRIS). Inderdaad, de 
tunnels Wet en Tervuren zullen gesloten zijn tussen 15 juni en 15 september 2012. Het plan voor de 
omleiding en de berichtgeving is bijna afgewerkt (afwerking voorzien voor Pasen). Het doel is om 
de hinder voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken. Er werd onderhandeld opdat het 
netwerk van de MIVB niet op het zomeruur zou overschakelen en dat de parkings van de NMBS 
RER stations financieel aantrekkelijker zouden worden. Ondanks deze maatregelen zouden op het 
spitsuur 2500 voertuigen het traject Kortenberg / Stevens / Keizer Karel nemen : vandaar de 
noodzaak om tijdelijk het profiel van de weg te wijzigen (2 rijwegen). Voor de 2 ‘ICR’ die door de 
Stevensstraat gaan en die niet kunnen behouden blijven vanwege het plaatsgebrek, moet er een 
omleiding voorzien worden. De informatie zal overgemaakt worden aan BELIRIS via het 
departement Wegeniswerken en de Politie. De Stad (Wegeniswerken) zal aan BELIRIS vragen om 
alles in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hierbij vraagt de heer F. Depoortere om de terugkeer 
naar de huidige situatie aan te passen door de BER eerder te plaatsen op de weg dan op het voetpad. 
De Stad (Wegeniswerken) zal deze vraag overmaken aan BELIRIS. Is het geen gelegenheid voor 
de fietsersverenigingen om een promotiecampagne te voeren voor het gebruik van de fiets als het 
vervoermiddel voor verplaatsingen in de Stad? Er zou een link kunnen gelegd worden met Cyclovia 
teneinde de in 2012 de afgewerke ICR trajecten te valoriseren. 
 
b. De door het Brussels Gewest geplande fietsparkeergelegenheden in de Notelaarsstraat. 
Waarom zijn er nog steeds geen fietsrekken zoals aan de Schaarbeekse kant ? Wat is er voorzien? 
Daar het hier om een gewestelijke wegenis gaat, zal de heer F.Depoortere inlichtingen iwinnen en 
er de leden van de commissie over informeren via zijn secretariaat. 
 

5. Fietsboxen: Opvolging van de plaatsing van 10 aangekochte boxen in 2012. 
De plaatsing zal geleidelijk gebeuren. Drie boxen werden reeds geplaatst Diksmuide, Zenne en 
Handel. Half april zou Cyclo het beheer op zich nemen. Er zal een oproep voor kandidaten zijn, via 
de internetsite van de Stad. De verenigingen zullen over deze oproep ingelicht worden. Ter 
herinnering : er wordt in dit ontwerpplan van de gemeentelijke mobiliteit voorgesteld dat bepaalde 
instanties, zoals de Grondregie of de MIVB, bepaalde ruimtes als beveiligde fietsparking ter 
beschikking zou stellen ten voordele van de buurtbewoners. 
 

6. Fietsparkeergelegenheid: plaatsing van de U’s op het grondgebied van de Stad: 
planning 2012. 

Dossier in uitvoering voor 100 U’s. 
Tweede dossier voor 200 U’s (zie tabel verdeeld in zitting). 
Comfortzone - Grote Markt: het is de wens van de fietscommissie de fietsparkeergelegenheid uit te 
breiden tot aan de rand van de Grote Marktzone. De leden van de fietscommissie opperen om 
systematisch 2 tot 3 U’s te voorzien naast ieder Villostation. Deze informatie zal ook doorgegeven 
worden ter gelegenheid van de overlegcommissie voorzien op 3 april 2012 en moet ook vermeld 
worden aan Wegeniswerken als criteria bij de plaatsing van de U’s. 
 

7. Audit Bypad: gefinancierd door het Gewest en intentie voor het verwezenlijken van 
het gemeentelijk fietsplan. 

Zes gemeenten werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgekozen: Brussel, Anderlecht, 
Jette, Schaarbeek, Vorst, Watermaal Bosvoorde. Timenco en ProVelo omkaderen de procedure. 
Een begeleidingscommissie met de kabinetten / ambtenaren / fietsersverenigingen zal opgericht 
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worden. Elke aanvraag voor deelname aan deze begeleidingscomité moet gemeld worden aan het 
secretariaat van de Commissie. Het doel is om een evaluatie te maken tegen de herfst van 2012? 
 

8. Fietsdiefstallen: toestand van het dossier “centrale opslagplaats voor gevonden 
fietsen”. 

 
De overeenkomsten met de verschillende gemeenten voor het centraliseren van de fietsen zijn 
klaar. Een centraal depot zal voorlopig ingericht worden aan de Leuvensesteenweg. De internetsite 
van Antwerpen zal vertaald worden en uitgebreid worden voor Brussel. Een preventiecampagne 
tegen fietsdiefstal is voorzien en het Agentschap voor parkeergelegenheid  zal het ophalen van de 
fietswrakken te organiseren om deze vervolgens toe te vertrouwen aan Cyclo die ze ter beschikking 
zal stellen van scholen, administraties en verenigingen voor projecten ter promotie van de fiets. Een 
wettelijke termijn van 6 maanden zal in acht genomen worden alvorens ze terug op de markt mogen 
gebracht worden. Meerder Bromton’s werden in het kader van woningdiefstallen met inbraak, 
gestolen. De diefstal van kwaliteitsfietsen kent een constante stijging. De verkeerssectie van de 
Politie is er niet van op de hoogte en is ook niet bevoegd voor wat de statistieken hierover betreft. 
Dit komt toe aan een andere directie. De heer E. Nicolas bericht de aanmaak van een nieuwe site:  
http://byebyebicycle.wordpress.com/ waar men de diefstal van zijn fiets kan melden. 
 
DIVERS 
 
- Het fietsverkeer in het Koninklijk Park : wat voorziet het reglement ? … een voorstel van 
wijziging van het reglement staat ingeschreven op de agenda van de volgende fietscommissie. 
- Bike Experience: de betreffende vergunningen voor het inrichten van de ‘bike experience’ begin 
mei in het Park zijn in onderzoek. 
- De lijst van inbreuken op het fietspad van de Haachtsesteenweg (garage, bushalte): als vastgesteld 
wordt dat deze doorgaan, moet er als rappel een mail verzonden worden naar de cel mobiliteit. 
- Volgende data’s voor de fietscommissies : 15/6,  21/9,  21/12/2012. 
 

 
Toekomstige vergadering op vrijdag 15 juni 2012 om 9u, zaal 12.36 


