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PV 39 VAN DE VERGADERING VAN DE FIETSCOMMISSIE VAN DE STAD BRUSSEL 
VAN 15 JUNI 2012 

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

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

Stad Brussel – Kabinet Ceux COLLARD Anne Anne.Collard@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw 
Openbare Ruimte-Mobiliteit 

FERREIRO ARGUELLES Eve Eve.FerreiroArguelles@brucity.be 

Politie Brussel-Elsene OMELKO Adam polbru.trat@gmail.com 
Stad Brussel -Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
BIVV – 
Mobiliteit&Infrastructuur 

ENGLEBIN Yves yves.englebin@ibsr.be 

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

EGERICKX Guy guy.egerickx@skynet.be 
EUCG COOPER Timothy Timothy.Cooper@ec.europa.eu 
PRO VELO CHARLES Julie j.charles@provelo.org 
FIETSERBOND – GRACQ 
Brussel 

DE MUNCK Caroline caroline.demunck@gmail.com 

CDH Bruxelles Centre DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 

 
 

1. Goedkeuring van het PV van de vorige vergadering 
 
Het PV is goedgekeurd met de wijzigingen overgemaakt op 14 juni 2012 door de Heer Cooper per mail. 
 
De leden van de Commissie betreuren het laattijdig verzenden van het PV en vragen dat dit in de toekomst  
systematisch vlugger zou gebeuren. 
 

2. VIJFHOEK 
 
2.a De Centrumlanen – Fietspaden : evaluatie 
 
Het kabinet van de Heer Schepen Ceux vraagt aan de aanwezige verenigingen een evaluatie van de 
gemarkeerde fietspaden op de Centrumlanen. Het doel van de Stad Brussel is om deze noodzakelijke 
aanpassingen deze zomer uit te voeren. 
 
In het algemeen de aanwezige verenigingen de Stad Brussel dankbaar voor dit initiatief waarop ze reeds een 
tiental jaar wachten. De fietspaden werden door de fietsers gunstig onthaald. Wat het eerbiedigen van de 
fietspaden betreft door de bestuurders, hadden de verenigingen zich aan erger verwacht. De politie is via haar 
fietsbrigade, van bij aanvang van de aanleg ervan tussen gekomen. De fietsbrigade belet het parkeren en het 
in- en uitladen op de fietspaden. In de bewustmakingsfase heeft de fietsbrigade van de politie leveringen 
aanvaard op de rijstroken volgens de wegcode, in tegenstelling met het stoppen op de fietspaden. Na deze 
fase, zal de fietsbrigade beboeten.De verenigingen vragen om nog meer ruimte vrij te maken. Slechte 
gewoontes moeten vermeden worden . De vraag betreffende het eerbiedigen van de leveringszones 
(eveneens aan Louiza) werd aangehaald. De verenigingen vragen het respeceteren van de fietspaden, 
eveneens door de voertuigen van de politie. De ‘New Jersey’ blokken geplaatst aan de Beurs zijn 
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doeltreffend maar onesthetisch. De verenigingen vragen een stedelijk meubilair dat esthetisch is 
(bloembakken). 
De inwoners van de centrumwijk klagen over het aanhoudend transitverkeer komende van de as Van 
Artevelde/ Laken. 
 
Aangezien het nieuwe parkeerplan een heffing van 75 euro oplegt voor alle voertuigen geparkeerd op een 
leveringszone, wenst de Heer Schepen Ceux niet dat het parkeren er toegestaan is ondanks deze heffing. Hij 
oordeelt dat de heffing hoog genoeg is om een ontradend effect te hebben. 
 
De Heer Schepen Ceux erkent dat de ‘New Jersey’ blokken niet esthetisch zijn. Maar hun plaatsing 
beantwoordt aan een behoefte temeer dat de werken en de dringendheid ervan deze keuze hebben bepaald. 
 
Wat het transitverkeer betreft zal de Schepen Ceux de vraag bestuderen. Hij informeert dat de MIVB naar 
aanleiding van de wegmarkeringen op de Centrumlanen, nog geen klacht heeft ingediend. Daarentegen 
verliezen de bussen van De Lijn op het spitsuur 10 minuten op hun traject door het centrum. 
Anne Collard meldt dat het versmallen van de verkeersstroken op de Centrumlanen gepaard ging met een 
verhoging van de frequentie van het openbaar vervoer. De toegelaten bewegingen zijn duidelijker en de 
vervuiling is minder. De Stad Brussel zal op het einde van de maand juli de verenigingen contacteren om hen 
de aanpassingen voor te stellen. 
 
Wat betreft de integratie van de Centrumlanen tot de zone 30, verkiest de Stad Brussel om een globaal zicht 
over het geheel te hebben. 
 
2.b : GFR – markering Wetstraat  (tussen de Kunstlaan en de Koningsstraat) 
 
De leden van de commissie vragen om de suggestiestrook juist voor het kruispunt tussen de Wetstraat en de 
Hertogstraat, te markeren. Volgens de wegcode hebben de fietsers komende van een fietspad, voorrang. De 
cel Mobiliteit stelt voor om het fietspad doorlopend tot aan het kruispunt te markeren. Ondanks de wegcode 
die fietsers toelaat om het fietspad niet te gebruiken wanneer deze van richting veranderen, zijn de leden van 
de commissie tegen dit voorstel. Het doorlopend fietspad zal aan de fietsers een vals gevoel van veiligheid 
geven. 
De leden van de commissie vragen eveneens dat er een verkeerslicht zou geplaatst worden op het kruispunt 
(BEF komende van de kleine ring) zoals op het kruispunt Belliard-Hertog. 
Anne Collard vraagt een herziening van de fasering van de lichten (simulatie) gelet op de vermindering van 
het aantal verkeersstroken. 
 
De Stad Brussel zal dit advies voorstellen aan de commissie van het Gewest. 
 
2.c : GFR – Wetstraat : werken Schuman – Roel De Cleen (Fietsersbond) 
 
De aangekondigde termijn voor de werken bedraagt drie maanden. Anne Collard meldt dat Beliris op 28 juni 
een vergadering organiseert tussen de Stad en de Politie om het verkeersplan te bespreken. De MIVB zal 
tijdens de werken de frequentie van de schoolperiode behouden. 
De leden van de commissie betreuren het gebrek aan infrastructuur ten gunste van de fietsers gedurende de 
werken. Het GFR is onderbroken, waardoor het aantal fietsers die deze as gebruiken hoog ligt. Tijdens de 
werken hebben de voertuigen met een verhoogde snelheid geen 4 rijstroken nodig. Daarenboven gaat dit een 
verkeerd beeld geven voor het gebruik van de zachte modes. Het conflict tussen de fietsers en de voetgangers 
zal tijdelijk geregeld worden. Momenteel is de breedte van een tweerichtingsfietsstrook en een voetpad voor 
voetgangers bepaald op 1,26m. 
 
De Politie legt uit dat sommige overwegingen, zoals het formaat van de vrachtwagens die ’s nachts de werf 
bevoorraden niet gekend zijn door iedereen. Nochtans hebben ze een impact op het verkeersplan. 
Globaal genomen verkiezen de pendelaars zich via de Stevinstraat te begeven en de Oudergemselaan. De 
huidige situatie is een ‘noman’s land’ voor fietsers. 
De leden van de commissie vragen: 

- een verkeersstrook voorbehouden voor de fietsers in te richten 
- dat de Wetstraat niet gesloten wordt voor fietsers 
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2.c : pilootproject : paneel B22 
 
Wat betreft de test met de verkeersborden B22 die de fietsers toelaten om naar rechts in te slaan als het 
verkeerslicht op rood staat, steunt de Stad dit project. Daarentegen werd de procedure niet geërbiedigd. De 
Stad heeft geen enkele aanvraag ontvangen alhoewel gemeentelijke wegen betrokken zijn bij dit 
proefproject.  
 
De Commissie is voorstander voor het plaatsen van deze verkeersborden en betreurt het gebrek aan 
samenwerking tussen het Gewest en de Stad. 
 

3. LAKEN 
 
Fietsers / voetgangersbrug (brug van Laken) 
 
Er ontbrak een plank op de loopbrug (kijkend naar de kerk van Laken, de linker loopbrug) en waardoor het 
gebruik van deze loopbrug gevaarlijk was. De loopbrug wordt beheerd door het Gewest. De herstellingen 
werden uitgevoerd. 
 

4. FIETSBOXEN 
 
De Stad en Cyclo hebben vanaf deze maand een overeenkomst. De Stad heeft verschillende aanvragen 
ontvangen. De boxen ‘Diksmuide’ en ‘handel’ zijn volledig. De volgende fasen voor de komende weken zijn 
‘Zenne’ en ‘Anneessens’. De doelstelling van de Stad is om de eerste 10 boxen te plaatsen voor de zomer. 
De discussie gaat over het beheer en de keuze van de locaties van deze fietsboxen. 
De Commissie vraagt dat de verantwoordelijke van Cyclo zou uitgenodigd worden bij de volgende 
fietscommissie. Het betreft hier Mevr.Liesbeth. 
Wat de keuze van het type fietsbox betreft, zijn er enkele problemen om er alle types van fietsen te plaatsen. 
Er bestaat in Nederland een type met geïntegreerde U’s. 
 

5. BYPAD 
 
De Stad meldt de leden van de Commissie betreffende de vorderingen van de fiets-audit BYPAD. Bepaalde 
leden van de Commissie stellen zich vragen over het belang dat de Stad voor dit project heeft. Anne Collard 
legt uit dat op het einde van deze legislatuur, de verschillende kabinetten ten einde adem zijn. Daarenboven 
dragen deze verschillende belangrijke projecten zoals het parkeerplan, het ‘GMP’, en de wegmarkeringen op 
de Centrumlanen. De Stad heeft veel belangstelling voor het fietsplan. Het College heeft besloten kandidaat 
te zijn om dit te verwezenlijken. 
De datum voor een bezoek op het terrein werd gekozen in functie van de drukke agenda van de Heer 
STEVENS Willem. Spijtig genoeg heeft hij zich verontschuldigd niet te kunnen deelnemen vanwege 125 km 
die voor het goede doel werden afgeleid. 
De vragenlijsten werden ingevuld en de volgende vergadering zal plaats hebben op 29 juni 2012. 
 

6. VILLO 
 
De fase 2 de Villo stations betreffen de wijken Laken en Neder-over-Heembeek. Daarenboven heeft Decaux 
aan de Stad een uitbreiding van de stations gevraagd voor het centrum van de Stad met ongeveer 80 palen. 
 

7. DIEFSTAL VAN FIETSEN 
 
De Stad heeft een overeenkomst ontvangen die door het Gewest en de Stad Brussel moet ondertekend 
worden. Deze overeenkomst moet nog het akkoord van het College krijgen. De Stad  is echter niet op de 
hoogte van de stand van zaken wat betreft de keuze van de locatie voor de centrale opslagplaats. 
 

 
8. PARKEREN VAN FIETSEN 
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De commissie vraagt dat bogen worden geplaatst naast de Villostations. Bovendien verkiezen de leden van 
de commissie een verspreiding van bogen over het hele grondgebied van de Stad, boven fiets-parkeerpunten. 
 

9. DIVERS 
 
Verschillende mails die punten aan de dagorde toevoegen, werden niet ingelast vanwege de afwezigheid van 
personen die het secretariaat uitvoeren. Niettemin gingen deze punten besproken worden in de rubriek 
Divers. 
 

- Naamsestraat 
De verf van de markeringen zou bijzonder glibberig zijn. 
De Stad legt uit dat vragen om inlichtingen worden ingediend bij de werfverantwoordelijke. De 
inlichtingen werden nog niet bekomen. Daarentegen, gelet op de verantwoordelijke van het dossier, 
Mijnheer Van Obberghen, is de Stad ervan overtuigd dat alle aanbevelingen werden opgevolgd. 
- Van Praetbrug 
Een klacht betreffende de fasering van de verkeerslichten. De Stad legt uit dat het hier een gewestelijke 
weg betreft. De klacht die de Stad niet heeft ontvangen werd hoogst waarschijnlijk naar het Gewest 
verstuurd.  
- Haren-mail van de Heer Moulin 
Punt werd naar de volgende commissie doorgeschoven. 
- Koninklijk park - parkreglement 
Bepaalde leden van de Commissie vragen of het reglement zal gewijzigd worden. 
De Stad legt uit dat Mevrouw Dandoy het dossier opvolgt. Zij is momenteel met verlof. Het is de 
betrachting van de Stad om een globale bedenking te hebben om zo de haalbaarheid om alle parken van 
Brussel te openen, te bestuderen. Mevrouw Dandoy bekijkt de voorbeelden die werden verwezenlijkt in 
andere grote Europese steden. 
Het onderwerp wordt naar de volgende commissie doorgeschoven. 
- Ecologisch project 
De Heer RZEWNICKI zal een samenwerking voorstellen tussen de verenigingen en de Stad. 
- BIVV – opvolging van de gevaarlijke plekken opgetekend door de commissie 
Haachtsesteenweg / Harenheyde: wild parkeren op het voetpad 
Haachtsesteenweg (ter hoogte van het Total pompstation): Rozenstruik (op de eigendom van het 
pompstation) palmt het fietspad in. 
Lombardstraat: herstelling uitgevoerd 
Harenheyde/Middelweg: ontbrekend asfalt veroorzaakt een uitpuilende wegbedekking 
Sint-Jansplein: een uitpuilende plavei  
Duquesnoystraat: doorzakking van het wegdek 
Rijke Klarenstraat / Groot Eiland: losgekomen plaveien en een holte in het wegdek 
Anderlechtstraat: losgekomen plaveien en een holte in het wegdek 
 
De administratie herinnert eraan dat voor punctuele problemen inzake het onderhoud aan het wegdek, 
een mail mag verzonden worden naar de Heer Kris Schelfhout : Kris.Schelfhout@brucity.be 
 
- datum van de volgende fietscommissies: 21/9, 21/12/2012 

 
Volgende vergadering is op vrijdag 21 september 2012 om 9u , zaal 12.36 

 
 
 


