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Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 
Stad Brussel - Schepen AMPE Els Els.ampe@brucity.be 
Stad Brussel – Kabinet Ampe KOKKEN Charlotte Charlotte.kokken@brucity.be
Stad Brussel – Stedenbouw 
Openbare Ruimte - Mobiliteit 

DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Stad Brusel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
LIGUE DES 
FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

GRACQ Nationaal JIMENEZ Alexandra Alexandra.jimenez@gracq.org 
GRACQ Brussel EGERICKX Guy Guy.eggerickx@skynet.be 
BIVV – Mobiliteit & 
Infrastruktuur 

ENGLEBIN Yves Yves.englebin@ibsr.be 

FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
EUCG NIJS Frans Frans.nijs@ec.europa.eu 
CYCLO DRIESEN Liesbeth liesbeth@cyclo.org 
CDH Brussel-Centraum  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 

 
Verontschuldigd : 
 

GAQ RZEWNICKI Randy rr@GAQ.be 
MOBIEL BRUSSEL DEPOORTERE Frederik fdepoortere@mrbc.irisnet.be 

 
 

1. Goedkeuren van het PV van de vorige vergadering. 
Het PV is goedgekeurd. 
Alexandra Jimenez meldt dat Eric Nicolas het ‘GRACQ’ heeft verlaten en dat Aurélie Willems de nieuwe 
secretaris is. Zij zal nu het ‘GRACQ’ vertegenwoordigen in de fietscommissie en bij afwezigheid zal Florine 
Cuignet haar vervangster zijn. 
J.Dekoster merkt op dat in het PV staat dat de Schepen Hariche bij deze commissie uitgenodigd zal worden. 
Hij vraagt waarom dit punt niet vermeld staat in de dagorder. Het is belangrijk om met de scholen te kunnen 
samenwerken. Het kabinet meldt dat dit zich voor de commissie niet schikte maar dat Mevr. Hariche zal 
uitgenodigd worden bij de volgende commissie in april. 
 
2. Parkeren van fietsen/motorfietsen : cohabitatieproblemen en voorstellen voor oplossingen. 
Voor wat het parkeren van fietsen betreft, was het vorige College voor het installeren van fietsrekken op 
parkeerplaatsen, maar zonder panelen in te richten die moeten aanwijzen dat deze plaatsen waren 
voorbehouden voor fietsen. Gelet op het stijgend aantal motorfietsen worden deze parkeerplaatsen meer en 
meer door motorfietsen gebruikt. De Stad heeft wel een tiental parkeerplaatsen voor tweewielers 
verwezenlijkt maar deze zijn nog niet uitgerust met de nietjes die het parkeren van auto’s moeten 
verhinderen. Eerst moest het model uitgeprobeerd worden. De Wegeniswerken gaan in 2014 er een dertigtal 
plaatsen hetgeen de motorrijders zal toelaten deze ook werkelijk te kunnen gebruiken. Hierbij zal het 
College ook de voorrang geven voor de plaatsing van bogen op de voetpadenoren daar waar de motorfietsen 
verboden zijn. 
De Schepen gaat door met de uitbreiding van parkeergelegenheid voor fietsen en motorfietsen. Het doel is 
aan ieder verplaatsingsmode bijzondere plaatsen te verlenen. Er is niet voorzien om voor deze bogen 
fietsverkeersborden te plaatsen op de wegen, want dit zou op een bos van verkeersborden gaan gelijken. 
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Beslissing: in juni een gezaamenlijke commissie fiets/motorfiets voorzien. 
 
3.Bypad 
Ter herinnering, het ‘audit’gedeelte werd in juli verzonden en het plan werd op 16 oktober, met de 
opmerkingen van de Schepen verzonden, voor opmerkingen binnen de maand. Vreemd genoeg heeft 
niemand gereageerd. B.Doempke meldt deze audit niet te hebben ontvangen. Voor andere leden was het niet 
duidelijk wat van hen verwacht werd. Daarom stelt de Schepen voor alles opnieuw te sturen en om 6 weken 
te gunnen voor het uiten van eventuele opmerkingen, hetzij in de tekst, hetzij los daarvan via mail. De cel 
Mobiliteit zal voor de Schepen een samenvatting maken van de opmerkingen opdat zij hiermee zou kunnen 
rekening houden. 
Beslissing: Bypad binnen de 6 weken in zijn geheel voor advies overmaken. 
 
4. Fietsers in de parken 
In principe gaat het College deze donderdag die aanpassing van het algemeen politie reglement goedkeuren 
met het oog op de toelaten van fietser op de afgebakende en hiervoor aangelegde paden. De Schepen vraagt 
of er opmerkingen zijn in verband met de door Mevr. Dandoy overgemaakte schetsen van de voorgestelde 
verkortingen. Mevr.Dandoy laat eveneens het handvest met de bewegwijzering rondgaan, dewelke door het 
BIM zal gebruikt worden in de parken. Het idee  is om deze ook te laten  gebruiken door de dienst Groene 
Ruimten. Ter herinnering: de voorstellen voor de afbakening alsook het type van pictograms (grafisch 
handvest) moeten besproken en verduidelijkt worden met de technische diensten en voor het principe 
worden goedgekeurd door het College. Vervolgens komt de fase van de verwezenlijking met meer 
nauwkeurige plannen een begroting en de verwezenlijking in fases, door de dienst belast met de uitvoering 
ervan. 
 
5. Verkeerslichten, aan het kruispunt Jean Monnet, voor de fietsers komende van de Stevinstraat.  
Dit probleem werd reeds eerder, bij de fietscommissie van 23/4/2013 aangehaald en heeft nog steeds geen 
oplossing. Voor de fietsers werd een automatisch verkeerslicht geplaatst daar waar de voetgangers er geen 
hebben. De voetgangers lopen het gevaar door de fietsers te worden aangereden. De vooziene oplossing was 
het plaatsen van verkeerslichten voor de voetgangers. Dit wordt dringend. 
 
 
 6.Aanvraag om het verbeteren van de toegang voor de fietsers, tot de voetgangerszone 
Dit betreft hoofdzakelijk de toegang in de Mausstraat die afgesloten werd gedurende de ‘Winterpret’. In de 
zeer gebruikt voetgangerszone waar de voetgangers staan te drummen wenst de Schepen wegmarkering voor 
fietspaden aan te brengen om zo voor de fietsers de weg aan te duiden. 
Het is spijtig genoeg niet voorzien in de Wegcode. Daar het hier geplaveide straten betreft, wenst ze vlakke 
materialen aan te brengen of asphalt, meer bepaald in de hellende straten. 
24/1/2014: het ‘ARAU’ richt een colloquium in over natuursteen. Yves Englebin toont door middel van 
foto’s, dat de Nimystraat werd opgeknapt met vlakke kasseien. Het is bijzonder goed geslaagd en zou voor 
Brussel als voorbeeld kunnen dienen. 
Beslissing: 1 De cel Mobiliteit zal de foto’s uit Bergen overmaken aan Schepen en de leden van de 
commissie. 
 
7. Terkamerenbos : vorderingstaat van het dossier. 
Hugo Stegen toont de plannen met de wegmarkeringen en legt uit dat een tweerichtingsfietspad voorzien is 
aan de binnenkant van de 8, achter de parkeergelegenheid. Het plan is nog niet helemaal voltooid. Het is 
mogelijk dat een stedenbouwkundige vergunning nog moet worden ingediend. Het streefdoel is de 
verwezenlijking ervan in de lente van 2014. Om de fietsers te beschermen, waarom niet een Sauwens lijn 
aanbrengen?  Het beste zou een fysieke scheiding zijn. J.Dekoster herinnert aan het probleem van het 
onderhoud van de wegen in dolomie, alsook van het verzakken van de boordstenen.  
 
8. Fietsbox : verplaatsingen/nieuwe plaatsingen 
Cyclo maakt een stand van zaken. 13 boxen werden tot op heden geplaatst.  
20 nieuwe boxen werden er besteld. De criteria voor het toekennen van een plaats in een box zijn de 
volgende: 
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- Gedomicilieerd zijn in de Stad 
- Wonen in een omtrek van 200m. 
- Een plaats maximum per gezin (we gaan waarschijnlijk over tot 2 plaatsen) 
- Geen garage hebben 
- Een conforme aanvraag indien 

De keuze van de plaatsingen zijn in functie van de aanvragen. We bevoordeligen de wijken waar er veel zijn 
en we proberen een locatie te vinden binnen een omtrek die zich schikt voor verschillende aanvragen. De 
plaats moet heel toegankelijk zijn maar mag de zichtbaarheid voor de weggebruikers niet belemmeren. 
 
DIVERZEN 
 
9. Uitnodigen van de nieuwe Burgemeester 
Mevrouw de Schepen is voorstander en gaat de Burgemeester uitnodigen voor de volgende fietscommissie. 
Dit zal toelaten om de plaats van de fietsers binnen het nieuw verkeersplan voor de Vijfhoek alsook de 
nieuwe voetgangerszone, te bespreken. 
 
10.Agenda 2014. 
De volgende vergaderingen zijn voorzien op : 

- 2/4 (uitnodigen van de Hr.Burgmeester en de Schepen. Hariche) 
- 25/6 (gemeenschappelijke commissie voor fiets en motorijders) 
- 1/10. 

 
 

 
Volgende vergadering op woensdag 2 april om 15u30, zaal 12.36 


