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PV 48 VAN DE VERGADERING VAN DE  FIETSCOMMISSIE V AN DESTAD BRUSSEL 
VAN 1STE APRIL 2015 

 
Aanwezig : 
 
ORGANISME NOM/PRENOM E-MAIL 
Stad Brussel - Kabinet Ampe KOKKEN Charlotte Charlotte.Kokken@brucity.be 
Stad Brussel – Kabinet Ampe EVERS Fanny Fanny.Evers@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw – 
Openbare Ruimte Mobiliteit 

DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 
Stad Brussel - Wegeniswerken NZUNGU Ghislain Ghislain.nzungu@brucity.be 
LIGUE DES 
FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

GRACQ National CUIGNET Florine Florine.cuignet@gracq.be 
GRACQ Bruxelles EGGERICKX Guy Guy.eggerickx@skynet.be 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
Mobiel-Brussel SCHOLLAERT Ulric uschollaert@mrbc.irisnet.be 
CDH Bruxelles Centre  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
BIVV – Mobiliteit en 
Infrastruktuur 

VANDEMEULEBROEK Félix  

 
Ontschuldigd : 
 

Stad Brussel - Schepen Els AMPE Els.Ampe@brucity.be 
 

1. Goedkeuring van het PV van vorige vergadering. 
Het PV is goedgekeurd. 
B. Doempke bedankt de Stad voor het plaatsen van de fietsrekken in de Naamsestraat. In de 
Regentschapsstraat  zijn de fietsrekken ook verplaatst, echter niet op de straat maar op het voetpad waar ze 
minder zichtbaar zijn. Hetzelfde probleem bestaat aan het Jubelparkmuseum. Er wordt verzocht om bij de 
keuze van de plaatsen rekening te houden met  dit belangrijk criterium.  
De centrale lanen : er is gekozen voor  design fietsrekken maar deze zijn niet  echt praktisch. Waarom niet 
de rekken van de Stad gebruiken? Is het nog mogelijk te veranderen? 
Vlaamse steenweg  : herinnering om het bord met vermelding van het BEV te plaatsen aan het einde van de 
straat, langs de kant van het kanaal. 

 
2. Circulatieplan van de Vijfhoek : nazicht van de plannen. 
Het principeplan dat eind november door het College is goedgekeurd is bijgesteld en herwerkt. De 
voorgestelde plannen zijn het resultaat van dit werk . 
-Dansaertstraat : gemarkeerde fietspaden in beide richtingen. Betreft het hier een prioritaire as zoals uit de 
gemarkeerde fietspaden op het kruispunt kan afgeleid worden? 
-Zwarte Lievevrouwstraat : idem. De opvangzone tussen het parkeergebied en het gemarkeerd fietspad moet 
verruimd worden waardoor de berijdbare zone beperkt wordt (momenteel 4,47 m), de snelheid beperkt 
wordt tot deze van een zone 30 en het voorbijsteken wordt afgeraden. Er is geen bushalte. 
-Schildknaapstraat : een strook voor wagens + een strook voor bussen en fietsen in de richting van het 
verkeer.  Men betreurt dat de strook voor de bussen en fietsen afgeschaft is. Er is geen fietszone meer. 
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Wolvengracht : 2x1 strook met fietspad buiten de wegenis in de richting van het verkeer. B. Doempke 
beschouwdt dat dit fietspad geen enkel nut heeft daar in de afdaling de fietsen even snel rijden als de 
wagens. Bovendien bestaat er een risico op  botsing met de voetgangers voornamelijk ter hoogte van de 
EHSAL. C. Kokken meldt dat men geen BEV voorzien heeft op deze twee assen die dicht bij mekaar liggen. 
U. Schollaert meldt dat de vraag tot het opmaken van een plan die bij Brussel Mobiel is ingediend, 
geweigerd is door zijn overste. Het is eenvoudigweg niet mogelijk dit fietspad aan te leggen buiten de 
wegenis zonder een vergunning en dus voor de test. Op de wegenis is er trouwens geen plaats. Een eerste 
oplossing zou erin bestaan om vanaf de Stormstraat tot de Leopoldstraat de breedte te verminderen tot één 
strook. Dit is mogelijk indien men rekening houdt met de voorziene vermindering van het aantal wagens met 
30%.Ter hoogte van de Leopoldstraat is er mogelijkheid een fietspad aan te leggen door het afschaffen van 
de parkeerplaatsen om de bus/fietsstrook te bereiken ter hoogte van de Nieuwstraat. Het tweede alternatief is 
een strook voor wagens en een strook voor bussen en fietsen in dezelfde richting als van de 
Schildknaapstraat. 
Keizerslaan : gemarkeerd fietspad in de twee richtingen met ter hoogte van de bowling, een okerkleuring 
fietspad buiten de wegenis. Opmerking : mogelijk conflict aan het einde van dit okerkleurig pad met de 
oversteekplaats voor voetgangers + oversteekplaats zonder lichten met twee richtingen. Er wordt voorgesteld 
om deze strook te herleiden tot één strook en het fietspad binnen de straat aan te leggen. Hierdoor zijn niet 
langer lichten nodig aan de oversteekplaats voor voetgangers. Twee stroken zijn niet gerechtvaardigd daar 
de wagens op één strook komen hetzij vanuit de Cellebroersstraat, hetzij vanuit de Brigitinnestraat. 
Albertinaplein : oversteekplaats voor voetgangers met drie stroken in een zone 30. Er wordt gevraagd 
duidelijk zichtbare elementen aan te brengen die de zones 30 aanduiden (eilandjes, kussens, preventieve 
radar en controle). 
Een specifieke website voor het mobiliteitsplan zal eind april operationeel zijn. De kaarten met de  
wijzigingen zullen daarop kunnen geraadpleegd worden.  
Gelijktijdig met de website zal een call center ingericht worden en een mailadres voor eventuele vragen. 
De test betreft de uitbreiding van de voetgangerszone met de sluiting van de centrale lanen en het 
circulatieplan dat ermee gepaard gaat. De inrichtingen zullen voorlopig zijn tot de definitieve aanleg van de 
lanen. De werken van de concessiehouders zijn voorzien voor de herfst 2015. 
De verenigingen verzoeken de rest van de plannen te kunnen inzien. Dit verzoek kadert in de gewestelijke 
fietscommissie  van 21/04. 
Beslissing : er dient een datum te worden voorzien na de paasvakantie voor de voorstelling van de tweede 
reeks plannen. 
 
3. Vlaamsepoort 
Het Gewest wenst het kruispunt te vereenvoudigen. De Stad zal vragen om  dit kruispunt te integreren in het 
mobiliteitscontract 2015 (momenteel opgeschort omwille van het veiligheidsniveau 3 waardoor de agenten 
gemobiliseerd zijn). Voor wat betreft het punt Locquenghien : het dossier met het tegenvoorstel van een 
hefbrug die toegang verleent aan zeeschepen, is stopgezet bij het Gewest. De voorgestelde oplossing is 
inderdaad niet goed. 
G. Eggerickx meldt dat er een conflictsituatie bestaat doordat de voetgangers groen licht hebben waar de 
tram niet stopt! U. Schollaert zal het probleem melden aan de bevoegde dienst van Mobiel Brussel. 

 
4. Terkamerenbos 
De Dienst Groene Ruimten heeft bekomen dat Beliris de wegen in dolomie her aanlegt daar deze kloven 
vertonen ingevolge een slechte uitvoering van de afwatering. Hieraan zal verholpen worden. De 
verenigingen maken melding van overdreven snelheid op de “8” en pleiten voor een versmalling naar één 
strook. Er dienen opnieuw tellingen te gebeuren om na te gaan of deze versmalling mogelijk is. J. Dekoster 
vraagt om de straatkolken waarvan de staven de as van de banden volgen, te corrigeren. 
 
5. Paardenrenbaan van Bosvoorde 
De concessiehouder is inderdaad begonnen met de organisatie van bepaalde activiteiten op de site. Hij 
gebruikt de bestaande parking. Er is een richtschema voorzien even als een aanvraag van 
stedenbouwkundige vergunning met een mobiliteitsstudie om de multimodale toegang, waaronder de fiets 
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tot de site te optimaliseren. Daar de verschillende toegangswegen gewestelijk zijn, zijn reeds contacten 
gelegd met het Gewest om de bestaande fietsinfrastructuur te verbeteren. 
 
6. Uitvoering van de B22 en B23 
Dit punt is uitgesteld wegens de afwezigheid van de Schepen. 
 
7. Inrichting van éénrichtingswegen als wegen met 2 stroken 

De Emile Jacqmainlaan ter hoogte van Alhambra : een strook van het fietspad is verdwenen voor en na de 
nieuwe bushalte. 
Het De Brouckèreplein : slechte inrichting voor de fietsers die naar de Emile Jacqmainlaan willen draaien. 
Deze inrichting zal verdwijnen door de invoering van de voetgangerszone. 
SUL in de Parochiestraat : nazicht van de opvangzone. Dit is voorzien wanneer de logo’s thermoplastisch 
zullen herschilderd zijn. 
Verdunstraat : te nauw voor de doorgang van bussen/fietsen in tegenrichting. Het departement 
Wegeniswerken heeft voorzien deze strook heraan te leggen. De plannen moeten voorgesteld worden tijdens 
de volgende fietscommissie. 
 
8. Beheer van de fietsboxen 
Het beheer is toevertrouwd aan Clear Channel voor 2 jaar, vanaf 1 april. Dit beheer omvat de 12 bestaande 
boxen en de 16 nieuwe boxen (Centrum, Noord-Oostwijk, Laken). De vragen zullen behandeld worden op 
basis van de chronologische volgorde en niet meer volgens het criterium van 230 m. De informatie zal 
gepubliceerd worden op de website. 
 
9.  Fietspad Dieudonné Lefèvrestraat 
De Stad heeft gekozen voor een fietspad met twee rijrichtingen aan de kant van Tour&Taxis daar er weinig 
voetgangersverkeer is en de bewoners langs de andere kant wonen. Het betreft een weg in asfalt met een 
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning. Het plan is verzonden naar de MIVB. 
Opmerkingen :  
 Er moeten in-en uitgangen voorzien worden naar de straten die er loodrecht op uitgeven.  
 Hierbij moet aandacht geschonken worden aan de in- en uitgangen van de vrachtwagens en andere. 
 Zones zonder voetpaden 
 Waarom het fietspad verwijderen daar waar er voetgangers zijn? 
 Waarom niet één fietspad met één richting langs elke kant? In het algemeen wordt eerst dergelijk 

voorstel onderzocht vooraleer een fietspad met twee richtingen wordt aangelegd 
 Het fietspad gaat langsheen een muur. De strook van 2,5 m is niet 100% bruikbaar. 
 Zone voor schuinparkeren : geen voetpaden? De voetgangers zullen op het fietspad stappen. 
 Einde van de piste in de Niellonstraat? 
 Er bestaat een consensus om  te stellen dat een gescheiden fietspad gerechtvaardigd is met voetpaden 

achter het fietspad, gelet op de bussen en vrachtwagens. 
 Er moet nagezien worden of het parkeren absoluut noodzakelijk is in de eerste strook langs de kant van 

de Havenlaan/Claessenstraat. 
 Er dient contact genomen te worden met de naburige scholen. 

Diversen 
10. Wetstraat : belemmering van het fietspad door Spaanse ruiters en werfmachines. Ondanks talrijke mails 
blijft de toestand op het terrein problematisch. De verenigingen hebben de indruk dat er, ondanks de 
hoffelijke opmerkingen toch een minachting bestaat ten opzichte van de fietsers. Er is vorige week een 
aangetekend schrijven van de GRACQ verzonden naar het College + een kopie aan de betrokken schepenen  
teneinde de politieke instanties te interpelleren. 
11. Zoomlaan : vraag om paaltjes te plaatsen.  Het departement Wegeniswerken zal ervoor zorgen. 

 
Volgende fietscommissie : woensdag 8 juli om 14 u, administratief centrum, zaal 12/36. 
Te voorzien op de agenda : de B22/B23 en de wegen zonder uitweg voor de fietsers. 


