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Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAM E-MAIL 
Stad Brussel - Kabinet Ceux COLLARD Anne Anne.Collard@brucity.be 
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DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
Mobiel Brussel DEPOORTERE Frederik fdepoortere@mrbc.irisnet.be 
BIV-Mobiliteit&Infrastruktuur ENGLEBIN Yves yves.englebin@ibsr.be 
CAQ-NE RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
EUCG COOPER Timothy Timothy.Cooper@ec.europa.eu 
PRO VELO CHARLES Julie j.charles@provelo.org 
CDH Bruxelles Centre DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
CYCLO DRIESEN Liesbeth liesbeth@cyclo.org 

 
Verontschuldigd 

 
ORGANISME NOM/PRENOM E-MAIL 
Schepen van Mobiliteit CEUX Christian Christian.Ceux@brucity.be 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 

 
 
1. Goedkeuren van het PV van de vorige vergadering. 
 
Bepaalde leden melden dat zij het PV niet hebben ontvangen. Het zal hen opgestuurd worden samen met het 
PV van deze vergadering. 
 
2. Installatie van de fietsboxen: voorstelling door de vzw Cyclo van de vooruitgang van de installatie 
ervan op het grondgebied van de Stad. 
 
Het beheer van de 10 ‘fietsboxen’ door de Stad toevertrouwd aan de vzw Cyclo kadert perfect met de 
opdrachten van de vzw: het beheren van de fietsboxen laat toe om een aantal mensen terug aan het werk te 
zetten en dit project draagt bij aan de ontwikkeling en de zichtbaarheid van het gebruik van de fiets in de 
stad. 
 
In het kader van deze nieuwe opdracht is de vzw Cyclo belast met de opmaak van een communicatieplan 
(verdeling naar alle brievenbussen en affiches in de aanpalende wijken), overgaan tot de noodzakelijke 
administratieve opvolging (opmaken van de verhuurcontracten met inbegrip van de waarborgen, ontvangen 
en behandelen van de klachten, beheer van een gegevensbank met inbegrip van de huidige abonnees) en het 
beheren van de eventuele technische problemen. 
Het abonnement voor het stationeren van de fietsen in een fietsbox bedraagt 60 EUR per jaar. Het systeem 
werkt met sleutels. Bij verlies van de sleutels in getallen en voor redenen van veiligheid, dienen de sloten 
vervangen te worden maar dit voorval heeft zich nog niet voor gedaan. De abonnee heeft de verplichting om 
zijn fiets vast te maken aan de fietshechting aan de binnenkant van de fietsbox. De 10 fietsboxen zullen 
progressief geplaatst worden. Momenteel moeten er nog boxen geplaatst worden in de Zennestraat, in de 
Anneessens- en de Willem de Zwijgerstraat. Men kan vaststellen dat bepaalde plaatsen hiervoor minder 
aantrekkelijk zijn, dit geldt ondermeer voor de boxen die geplaatst werden in de Dambordstraat, 
Troonafstandsstraat en de Papenvest. 
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Voorstel: 
- De Stad op initiatief van de Wegeniswerken zal eerstdaags reclame voeren voor het systeem van de 
fietsboxen via de gebruikelijke communicatiewegen van de Stad (de Brusseleir, de internetsite van de 
Stad, .. ) en dit van zodra de 10 fietsboxen zullen geplaatst zijn. 
- Vzw Cyclo, de Wegeniswerken en de cel Mobiliteit zullen, tegen het eind van 2012, overgaan tot een 
evaluatie van het systeem. 
 
3. Gewestelijke opslagplaats voor gevonden fietsen 
 
Het kabinet van de Heer Ceux (mevr. Anne Collard) bericht de leden van de commissie dat het College  van 
de Stad Brussel haar goedkeuring geeft aan het project voor de inrichting en werking van een gewestelijke 
opslagplaats voor gevonden fietsen. 
Toch vraagt het College aan het Gewest dat er een verduidelijking zou worden gebracht, ondermeer 
aangaande de termijnen ivm het ophalen van de gevonden fietsen. 
De overeenkomst, zoals goedgekeurd door het College, zal eerstdaags voor goedkeuring, op de dagorder van 
de Gemeenteraad van de Stad, worden gezet. 
 
 4. GEN-fiets: presentatie door het Gewest van de principes en de op het grondgebied van de Stad 
Brussel voorgestelde trajecten. 
 
In 2009 werden voorstellen voor besluiten met het oog op de GEN-fietsverbindingen tussen Brussel en de 
Rand aangenomen door de parlementen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Vlaams Gewest. 
Voorzien van deze goedkeuringen, hebben het Brussels- en het Vlaams Gewest het studiebureau Timenco 
aangeduid voor de verwezenlijking van de haalbaarheidsstudie. 
De GEN-fiets studie steunt op de analyse van de mogelijkheden van de fiets, gestaafd ondermeer door de 
demografische gegevens (BHG: 6.500 inwoners per km²), een lijst van de aandachtsvelden, de definitie van 
de kwaliteitscriteria zoals deze van een voldoende breedte, een minimalisatie van de hellingen, de 
afwezigheid van kruispunten, .. ) en aangaande de types van bevoorrechte te gebruiken trajecten (ondermeer 
langs de spoorweglijnen, de autowegen, het kanaal, .. ). 
 
Op basis van deze criteria, werden 32 routes bepaald, deze gaan allemaal richting Vijfhoek. De doelstelling 
is dat tegen 2018 elk van deze trajecten van 5000 tot 10000 fietsers zou halen. In dit kader moeten de 
veiligheid en de voor de fietsers voorziene ruimte binnen de oost-westelijke as worden opgevoerd, op het 
Koninklijk tracé en de as Louiza. 
Onder de door de Stad belangrijke voorgestelde trajecten, moet het project voor de GEN- fiets lijnen op de 
voorgrond gesteld worden 
-langs het kanaal, dat zou de centrale as worden van het fietsgebruik binnen de Stad 
-lang de spoorweg 60 dewelke  toelaat, op het grondgebied van de Stad, om het Koning Boudewijnstadion, 
Bockstaelplein en het Noordstation met elkaar te verbinden, door ondermeer een loopbrug aan te leggen 
over het kanaal ter hoogte van het Koninklijke Paleis 
-langs de spoorweg 36 van Leuven naar Evere, startpunt voor de GFR 1 (reeds verwezenlijkt) 
-langs de spoorweg 36 dewelke toelaat om Haren met de Europese wijk te verbinden, via de Middelweg, het 
Moeraske, Stevensonstraat en de vallei van de Maelbeek (doelstelling: 10.000 fietsers per dag) 
-langs de lijn 28, belangrijke lijn voor de bediening van de Tours & Taxis wijk. 
 
Er is voorzien om het GEN-fiets netwerk te integreren in het DOGP (Duurzaam Ontwikkeling Gewestelijk 
Plan). Maar voor wat de uitvoering betreft herinnert het Gewest eraan dat haar eerste prioriteit het voltooien 
van de GFR op haar grondgebied is. Het inrichten van het GEN net kan bijgevolg maar aangevat worden na 
2016 en dat in functie, als aanvullende gedeelte van de gewestelijke begroting,van het bekomen van een 
Europese financiering (FEDER). 
 
Voorstel: Het kabinet van de Heer Ceux (Mevr. Anne Collard) meldt dat de Stad het GEN-fiets project 
steunt en stelt voor om het bij te voegen aan haar doelstellingen en aan bepaalde streefdoelen van het 
Gemeentelijk Mobiliteitsplan. 
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5. Wijzigen van het reglement van de parken van de Stad Brussel 
 
Het kabinet van de Heer Ceux (Mevr. Anne Collard) meldt dat er reeds contacten zijn geweest tussen de 
kabinetten Mobiliteit enGroene Ruimten. Het kabinet Groene Ruimten staat open voor het idee om het 
reglement te herzien om meer rekening te houden met de fietsers, maar zonder de veiligheid van de andere 
gebruikers van het park te negeren. Mevrouw Dandoy stelt de nota voor, opgemaakt door de cel Mobiliteit: 
opmaak van de juridische toestand, benchmarking en voorstellen. 
 
Volgt een debat waaruit blijkt dat: 
- Het BIM een evaluatie heeft aangevat van het reglement voor groene ruimten en dat uit zorg voor 
coherentie, het interessant zou zijn om poolshoogte te nemen met het BIM. Er wordt voorgesteld dat het 
BIM en de gemeentelijke administraties dezelfde borden zouden gebruiken. 
- Fietsers moeten in groene ruimten slechts daar toegelaten worden waar het voor hen een nut heeft. De 
vergunning om met de fiets te rijden moet mogelijk zijn voor de dwarswegen.  
- dat er met de andere gebruikers van het park moet mee rekening gehouden worden (ondermeer het 
opzoeken van de rust) en bijgevolg, moet de toegang voor fietsers beperkt worden tot de dwarswegen die 
liggen binnen de voor de fietsen berijdbare trajecten; 

- dat deze wegen hiervoor moeten ingericht worden en aangeduid moeten worden met richtpijlen 
(signalisatieborden type F99a en eventueel geleiding/wegmarkering op de grond); 

- dat de leeftijd van de kinderen die toegelaten worden rond te rijden in het park dezelfde zou zijn dan 
deze voor de voetpaden langs wegen (hetzij 9 jaar); 

- in de begraafplaatsen, die een plek van ingetogenheid zijn, moet men streng zijn en de toegang voor 
fietsers er niet toelaten zelf als het is om zijn traject hierdoor te kunnen inkorten; 

- in het algemeen moet men systematisch een fietsstalling voorzien aan de ingang van iedere groene 
ruimte. 

 
Voorstel: 
 
De Cel Mobiliteit maakt, in overleg met de juridische dienst, een wijziging van het reglement ‘groene 
ruimten’ en ‘politie’op, waar rekening gehouden wordt met de voorstellen van de leden van de commissie. 
Voor wat de bepaling van de nuttige dwarswegen betreft, mogen de fietsverenigingen voorstellen doen 
aan secretariaat van de Commissie (marianne.dandy@brucity.be). De cel Mobiliteit vergewist er zich van 
dat Wegeniswerken systematisch de plaatsing van de fietsstallingen voor de ingangen van de voornaamste 
groene ruimten van de Stad voorzien, met inbegrip van de begraafplaatsen van de Stad. 
 
6. Vijfhoek: 
 
Wet: 
Het asfalteren en de wegmarkering van de Wetstraat (Vijfhoek) zijn door het Gewest voorzien voor oktober 
2012.De leden van de commissie verheugen zich over de verwezenlijking van dit project die destemeer de 
ingang van de Zone 30 van aan de Wetstraat zal aanduiden. 
 
Kolonieënstraat: 
Onderzoek van het project van het wegmarkeringsplan door het Gewest (Mobiel Brussel). Mobiel Brussel 
voorziet een bijkomende slijtlaag voor de wegmarkeringen. 
Opmerkingen: 

- het vernauwen tot één rijstrook, tussen Jonckersstraat / Kanselarijstraat, dreigt belangrijke files te 
veroorzaken + problemen bij de kruising bij het naar rechts draaien tussen de wagens en de fietsers 
die rechtdoor willen. Een vereenvoudiging van het kruispunt door de stroken in de Kanselarijstraat 
van aan de kathedraal  richting Koloniën in éénrichtingverkeer te stellen. 

- Een opstelvak voorzien voor fietsers op de autorijstrook en ter hoogte van ieder kruispunt; 
- De bypass voor auto’s via Jonckersstraat richting Koninklijksstraat verwijderen met een 

uitzondering voor bussen/fietsen/Cambio; 
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- Kruispunt Jonckersstraat/Koloniën: hiervoor een voetpadoor vragen in het kader van de 
stedenbouwkundige vergunning tram Centraal Station; 

- Verwijderen van de wegmarkeringen voor verlies van voorrang bij het uitmonden van de 
Kanselarijstraat komende van Fortis; 

 
Voorstel: Mobiel Brussel wijzigt het voorontwerp voor de wegmarkering en dient het dossier voor 
goedkeuring in bij het College van de Stad Brussel. 
 
7. Europese wijk 
    Stevinstraat en Keizer Karellaan:  
 
Aanleggen van tijdelijke fietspaden. De, in het kader van de Beliris werken aan het Schumanstation 
opgestelde omleiding is voorzien tot 15 oktober. Daarna zal Beliris, voor wat de Stevinstraat en de Wetstraat 
betreft voor het Berlaymont, het in de oorspronkelijke staat terugbrengen. 
Wat de Keizer Karellaan betreft heeft het Gewest  aan de Stad gevraagd om een ‘BEV’ te voorzien om de 
fietsers toe te laten vanuit de Wetstraat de Berlaymont te bereiken en zal hiervoor een plan voorleggen met 
de wegmarkeringen. Beliris is bereid hiervoor de kosten te dragen. 
Voor de Wetstraat, is Mevrouw Grouwels op korte termijn voor een overgang van 4 naar 3 rijstroken. Er 
moet aan herinnert worden dat dit voorstel met het gemeentelijke mobiliteitsplan kadert.  
Voor de Belliardstraat wenst het Gewest de inrichting in 2013 van een tweerichtingsfietspad tot aan de 
tunnel. Er zal een project worden opgemaakt door Mobiel Brussel. Dit voorstel kadert met de andere 
voorstellen van Mobiel Brussel. Timothy Cooper meldt dat de drukknop ter hoogte van Stevin/Archimedes 
niet werkt en wenst dat in geval van een defect, de Stad ofwel een oranje knipperlicht voorziet, ofwel 
automatische groene fase voorziet voor de fietsers in de programmatie van de verkeerslichten. 
 
Beslissing: de Wegeniswerken gaan de aanvraag betreffende de werking van de verkeerslichten 
Stevin/Archimedes behandelen. 
 
8. Ter Kamerenbos : projecten van de Stad. 
 
De doelstelling van de Stad is om te komen tot een goedkeuring van het gemeentelijk mobiliteitsplan voor 
het eind van 2012. In dit kader, zal er voor het Ter Kamerenbos overlegd en beslist worden over maatregelen 
op korte, middel en lange termijn. Hiervoor zal er rekening gehouden worden met de reeds geformuleerde 
opmerkingen, ondermeer deze van de aanpalende gemeenten, in het kader van het overleg dat gehouden 
werd in maart 2012. Het kabinet van de Hr. Schepen Ceux heeft aan de cel Mobiliteit gevraagd een plan op 
te maken met de wegmarkeringen voor het Ter Kamerenbos, die zelf met het behoud van de huidige 
verkeersrichtingen, de veiligheid verhoogt voor alle bezoekers van het bos: parkeerzones op de wegen, 
aanmaken van beveiligde fietspaden en een verhoging van het aantal oversteekplaatsen voor voetgangers. 
Het doel is om dit  plan met wegmarkeringen toe te passen van zodra het asfalteren van het geheel van de 
wegen van het bos zal verwezenlijkt zijn (in de loop van 2013). 
 
Voorstel: de cel Mobiliteit stelt het voorontwerp voor de wegmarkering van de wegen in het Ter 
Kamerenbos voor aan de leden van de commissie. 
 
9. Haren: onderzoek van de SV ingediend door Infrabel voor de aanleg van de fietsers/voetgangers 
loopbrug Middelweg – overlegcommissie voorzien op 26/9/2012. 
 
Het kabinet van Schepen Ceux (Mevr.Anne Collard) meldt dat Infrabel een aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend voor de verwezenlijking van een loopbrug die de twee 
NMBS stations van Haren met elkaar moet verbinden. Zij nodigt de leden van de fietscommissie uit om deel 
te nemen aan het openbaar onderzoek. 
 
10. Project ‘Cyclologistics (moving goods by bicylcle) 
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De Hr. R.Rzewnicki stelt het project voor dat door het ‘ECF’ op Europese schaal gehouden wordt. De 
doelstelling is om de fiets te promoten en meer bepaald de ‘bakfiets’. Er is hiervoor een groot 
gebruikerspotentieel. 80% van de boodschappen eisen geen gebruik van de auto en zouden per fiets of met 
een bakfiets kunnen gedaan worden. Deze zouden eveneens heel nuttig kunnen zijn binnen de keten van het 
goederen vervoer (voor kleine pakjes, of om binnen voetgangerszones te leveren). In Brussel wordt deze 
bakfiets gratis aan de onderneming ter beschikking gesteld en de Stad zou ze kunnen gebruiken voor 
leveringen tussen haar gebouwen onderling. Verschillende ondernemingen gebruiken ze zoals Ecopostale 
(postvervoer), Desmeth (natuurprodukten) .. . 
 
Voorstel: Mobiel Brussel (F.Depoortere) is van mening dat het hier om een interessant werkmiddel gaat 
dat zijn plaats heeft bij de eindopmaak van het gewestelijke goederen vervoerplan. Het kabinet van de Hr. 
Ceux (Mevr. Anne Collard) stelt voor om dit voorstel in te lassen in het bedrijfsvervoerplan van de Stad 
Brussel. 
 

Volgende vergadering op vrijdag 21 december 2012 om 9 u, zaal 12/36 
 
 
 


