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Aanwezig : 
 
ORGANISME NOM/PRENOM E-MAIL 
Stad Brussel – Cabinet Ampe  DANIELS Marc Marc.daniels@brucity.be 
Stad Brussel – Cabinet Ampe EVERS Fanny Fanny.Evers@brucity.be 
Stad Brussel – Stedenbouw – 
Openbare Ruimte - Mobiliteit 

DANDOY Marianne Marianne.Dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken NZUNGU Ghislain Ghislain.nzungu@brucity.be 
Polbru TRAT/T BURY André Andre_bury_polbrutrat@msn.com 
LIGUE DES 
FAMILLES/GRACQ 

DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 

GRACQ National CUIGNET Florine Florine.cuignet@gracq.be 
GRACQ Bruxelles EGERICKX Guy Guy.egerickx@skynet.be 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
MOBIEL BRUSSEL DEPOORTERE Frederik fdepoortere@sprb.irisnet.be 
CDH Bruxelles Centre  DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
BIVV – 
Mobiliteit&Infrastruktuur 

VANDEMEULEBROEK Félix Felix.vandemeulebroeck@ibsr.org 

PRO VELO VERSTRAETEN Florent fverstraeten@provelo.org 
CYCLO DRIESEN Liesbeth liesbeth@cyclo.org 
EUCG NIJS Frans Frans.nijs@ec.europa.eu 

 
Excusés : 
 

Stad Brussel - Schepen Els AMPE Els.Ampe@brucity.be 
Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo Hugo.Stegen@brucity.be 

 
1. Goedkeuring van het PV van vorige vergadering. 

Het PV is goedgekeurd. 
 

2. Mededeling betreffende het verwachte gedrag van fietsers op de centrale lanen (snelheid 6 
km/u). 
Ulric Schollaert die gevraagd heeft dit punt op de agenda te plaatsen, is afwezig maar de GRACQ is 
eveneens vragende partij dat dit punt zou aangekaart worden. 
F. Cuignet heeft begrepen dat het niet de intentie is van de politie om te verbaliseren van zodra de 6 
km/u overschreden zijn maar er is geen garantie dat een politie inspecteur zich aan de code houdt die 
oplegt om stapvoets te rijden en sanctioneert terwijl er evenwel geen voetgangers in de buurt waren. 
Zij stelt voor om de woonerf om te vormen tot een zone met beperkt verkeer.  André Bury 
antwoordt dat het niet om hetzelfde gaat voor wat betreft de houding van de agenten. Er zijn 
namelijk duidelijk instructies gegeven aan de agenten opdat deze zouden rekening houden met de 
situatie op het terrein en slechts zouden tussenkomen indien door het gedrag van de fietser een 
voetganger in gevaar komt. Een groot aantal controles wordt uitgevoerd door de fietsbrigade maar 
hij kan geen garanties bieden. B. Doempke meldt overigens dat de voetgangerszone slecht 
aangeduid is en dat er nog borden ontbreken, wat bovendien door de politie bevestigd wordt. 
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3. FEDER project betreffende het beheer van de beveiligde fietsstallingen 
Voorstelling van het project door Liesbeth Driesen. Samengevat, CYCLO heeft een financiële steun  
van 2.135.000 EUR gekregen van het FEDER fonds, gespreid over 5 jaar voor de verwezenlijking 
en het geïnformatiseerd beheer van fietsstallingen voor de fietsers. Dit omvat de fietsbeugels, de 
boxen, de “fietsgarages” buiten de wegenis hetzij in vroegere gelijkvloers handelsruimtes of 
ondergrondse parkings , de P+R+B. 
Cyclo wenst samen te werken met Mobiel Brussel, het parkeeragentschap, Infrabel, de 
gemeenten,… Meerdere gemeenten wensen dat Cyclo het beheer van de fietsboxen overneemt. De 
Stad Brussel heeft momenteel een verbintenis met Clear Channel tot 2017.  
Cyclo wil het beheer van deze boxen fundamenteel herzien uitgaande van de vragen van de 
bewoners waarbij de procedures zullen gestandaardiseerd en geïnformatiseerd worden.  
Tenslotte zal dit project moeten uitmonden in een verduidelijking van de rol van elke overheid en 
een grotere efficiëntie. 
F. Depoortere meldt dat de projecten voor het inrichten van 2 ondergrondse parkings onder de Beurs 
en het de Brouckèreplein goed opschieten en binnenkort het voorwerp zullen uitmaken van een 
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en bij de eerstvolgende fietscommissie zouden 
kunnen voorgesteld worden. 

 
4. Beheer van de fietsboxen 

Clear Channel excuseert  zich. De verenigingen stellen vast dat veel fietsboxen leeg zijn.  Fanny 
Evers meldt dat een mededeling voorzien is om beroep te doen op de kandidaten. Het probleem 
wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat nieuwe boxen geplaatst zijn in functie van een 
wachtlijst maar deze was niet meer actueel. Het is ook aangewezen om de gegevens van Clear 
Channel  te vermelden op  de boxen (zoals Cyclo vroeger reeds deed). 
Cyclo wenst te weten wat de huidige bezettingsgraad is. Voor het einde van haar opdracht, bedroeg 
deze 95%. 

 
5. Project Drohme 

Een richtschema betreffende de paardenrenbaan is goedgekeurd in juli laatstleden door de regering. 
Het bevat een luik mobiliteit dat de nadruk legt op de wil om de toegankelijkheid te verbeteren 
vooral van de voetgangers/fietsers zowel langs de kant van het bos als van de kant van de 
Terhulpensesteenweg. Voor wat betreft het aanbod van parkeerplaatsen zal de beheerder prioritair 
de bestaande installaties gebruiken op de meest rationele wijze. Bij grote evenementen, zal gezocht 
worden naar oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de toegenomen toestroom zodat de 
straten van de naburige wijken niet ingenomen worden. Een aanvraag van vergunning met een 
effectenstudie zou worden ingediend voor eind oktober. F. Depoortere meldt dat hij D. Wahl van 
Drohme heeft uitgenodigd om het project  bij de eerstvolgende GMC voor te stellen. 

 
6. Vlaamse poort 

Guy Egerickx stelt vast dat er niets gewijzigd is sinds de laatste fietscommissie waar dit punt 
besproken is. André Bury meldt  dat Brussel Mobiliteit donderdag een sensibiliseringscampagne zal 
organiseren ten gunste van de voetgangers  om deze attent te maken op de  gevaren van de tram 
waarvan de lichten niet synchroon zijn met deze van de andere voertuigen. Dit verandert niets aan 
het probleem van de engte van de oversteekplaats voor de  talrijke voetgangers. Quid voor wat 
betreft de aanwezigheid van BRAVVO of de politie? 
Gelet op de beveiligingsproblemen (niveau 3), is de bewaking van de kruispunten opgeheven. 
Bovendien staat dit kruispunt niet meer op de lijst van deze die moeten worden bewaakt daar het 
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heringericht is. 
Het zou nochtans aangewezen zijn om toch een politietoezicht te organiseren (de beambten van 
BRAVVO hebben een meer beperkte rol en geen verbaliserende bevoegdheid). 
Beslissing : André Bury zal bij zijn hiërarchie verslag uitbrengen over dit verzoek. 

 
7. Vlaamse steenweg 

Guy Egerickx stelt voor om de Vlaamse steenweg om te vormen tot een fietsstraat. Deze oplossing 
is, zoals andere straten, reeds voorgesteld.  Volgens  Frederik Depoortere  zal de fietsstraat geen 
echte oplossing brengen. In de strook tussen de vaart en de Léon Lepagestraat bestaat er geen echt 
probleem daar het transitverkeer en de snelheid onderbroken zijn. Daarentegen is er een lange rechte 
lijn op de strook naar de Visverkopersstraat. Hij stelt een verkeerskussen voor ter hoogte van 
Bellona. De goten zijn tevens gevaarlijk voor de fietsers bij het kruisen gelet op de engte van de 
straat. Bovendien is vastgesteld dat de wegbedekking met kasseien op meerdere plaatsen verzakt. 
Deze strook zou moeten heringericht worden en het Gewest kan een financiële bijdrage leveren 
(GFR). 

  
8 Krekelendries Haren : onderhoud 

Deze weg is overwoekerd door het onkruid en is onbruikbaar. Op basis van de informatie gekregen 
van het departement Wegeniswerken zijn de wegen niet onderhouden door  problemen van 
toegankelijkheid en recent ook een personeelsprobleem. De dienst netheid heeft laten weten dat hij 
zal onderzoeken of hij middelen kan vrij maken om de weg te ontruimen en hem schoon te maken. 

 
Diversen 

 
1. Circulatieplan (opvolging van de opmerkingen) en voorstelling van de plannen voor de 

voetgangerszone op de centrale lanen : Roel De Cleen is verbaasd dat de tabel met  de opmerkingen 
die opgestuurd is in juli niet op de agenda staat en wenst te weten of er gevolg aan zal gegeven 
worden. Hij herinnert ook aan zijn verzoek om de plannen te kunnen inzien voor het openbaar 
onderzoek opdat de fietsers hun opmerkingen zouden kunnen formuleren. Dit is niet het geval 
geweest voor een dossier dat even belangrijk was als dat van de centrale lanen. Marc Daniels 
antwoordt dat de testfase van 8 maanden niet afgesloten is. Hij bevestigt dat met de opmerkingen 
van de Fietsersbond wel degelijk rekening gehouden is, het doel is om alle opmerkingen te 
centraliseren en bij het einde van de test ze te analyseren en na te gaan welke pertinent zijn en 
aanpassingen van het plan vereisen.  Voor wat betreft de voorstelling van de plannen, stelt hij dat in 
de toekomst er zo veel mogelijk mee zal rekening gehouden worden.  

2. Zuidstraat : een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning is ingediend door Beliris. De 
verenigingen en F. Depoortere melden dat er een incoherentie bestaat tussen het fietsplan van de 
Vijfhoek waar de Zuidstraat beschouwd wordt als een “backbone” en dient te worden ingericht met 
verharde fietspaden  en de huidige inrichting die aan het openbaar onderzoek onderworpen wordt. 
Men past het plan aan of men wijzigt de inrichting van de Zuidstraat. Ook wat dit betreft, is er geen 
raadpleging van de fietsers voor het openbaar onderzoek. 

3. Antwerpse poort : het plaatsen van de New Jersey en de markering van de parkeerplaatsen hinderen 
de doorgang van de fietsers (GFR). Het kabinet meldt dat het probleem genoteerd is en kortelings 
zal opgelost worden. 

4. As Arenberg/Schildknaap/Bischop : F. Depoortere vraagt om het BEV te herstellen. Dit beantwoordt 
aan een reële behoefte en gelet op het huidige verkeer, zijn 2 opgaande stroken niet nodig (deze van 
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de bus dient in feite voor de leveringen en de bussen moeten dikwijls uitwijken waardoor het 
verkeer vaak enkel op de linker strook rijdt).  Men vraagt om de kleinen boorden te verwijderen. 

 

Volgende fietscommissie : woensdag 6 januari 2016 om 14 u, administratief centrum, zaal 12/36. 
 
Te voorzien op de agenda : voorstelling van de fietsparkings onder de Beurs en De Brouckère. 

 


