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Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 
Stad Brussel - Schepen  CEUX Christian (points 1-4) christian.ceux@brucity.be 
Stad Brussel – Kabinet 
Mobiliteit 

THIELEN Simon Simon.thielen@brucity.be 

Stad Brussel – Stedenbouw – 
Mobiliteit en Openbare Ruimte 

DANDOY Marianne marianne.dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken STEGEN Hugo hugo.stegen@brucity.be 
Stad Brussel - Wegeniswerken RASSENEUR Sophie sophie.rasseneur@brucity.be 
Bewonerscomite Haren 
Lokaal Gracq 

MOULIN Laurent bruxelles@gracq.org 
moulinlolo@yahoo.com 

CDH Bruxelles Centre DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
LIGUE DES FAMILLES DEKOSTER Jacques j.dekoster@yahoo.fr 
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 

EGERICKX Guy guy.egerickx@skynet.be 
FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
PROVELO DEPIREUX Jeanne j.depireux@provelo.org 
EUCG COOPER Timothy Timothy.Cooper@ec.europa.eu 
Promenade verte NOH DEBONGNIE Ghislain benoit.elleboudt@gmail.com 
 
Verontschuldigd 
 
Stad Brussel  – Cabinet Ceux  COLLARD Anne anne.collard@brucity.be 
Stad Brussel – Cabinet El Ktibi STEVENS Willem willem.stevens@brucity.be 
Politie Brussel-Elsene BURY André andre_bury_polbrutrat@msn.com 
GAQ-NE RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
FEDERAUTO LABOURS Daniel  
BRUSSEL MOBIEL DEPOORTERE Frederik f.depoortere@mrbc.irisnet.be 
 
1. Goedkeuring van het PV van de huidige vergadering 
 
Het PV is goedgekeurd. 
 
2. Gemeentelijke wegenis 
 
NOH – Groene wandeling – Bejarstraat – Bouwprojet op een terrein van de GOMB 
Ghislain Debongnie informeert dat er een bouwproject zou bestaan dat mogelijks de groene promenade zou 
doorkruisen in het gedeelte naar Vilvoorde toe. Ghislain heeft de GOMB proberen te contacteren maar heeft 
geen bevestiging kunnen bekomen. De Schepen verbindt zich ertoe om over dit project duidelijker informatie 
te bekomen en de GOMB te sensibiliseren over het behoud van de groene wandeling. 
 
Terkamerenbos  
Eric Nicolas wijst erop dat de studie werd gemaakt op verzoek van een vorige fietscommissie waar aan de 
fietsers verenigingen werd gevraagd om het geheel van hun aanvragen te verzamelen in één document 
Dit bevat verschillende aspecten:  
- de slechte staat van de bestaande wegen: bvb de dolomiet is een minder goede wegbedekking die niet goed 
standhoudt. 
- de continuïteit van de wegen en het gevaar van het kruisen van de grote wegen in het bos. 
- het parkeren van voertuigen op het voetpad. 
 



  
 

   
 

2

Het dossier werd reeds in de gewestelijke fietscommissie voorgesteld. Mobiel Brussel is akkoord om rond de 
Gewestelijke fietsroutes te werken maar deze zullen ook door de gemeentelijke fietsroutes vervolledigd 
moeten worden. 
Wegeniswerken meldt dat ze bezig zijn met een markerings- / herasfalteringsplan te verwezenlijken dat zou 
moeten uitgewerkt worden na de Romeinsesteenweg. 
 
De verenigingen vragen om dit te kunnen voorstellen bij de volgende fietscommissie. De Schepen Ceux 
herinnert eraan dat het bos een complex dossier is en dat men, gezien het bos geklasseerd is, het akkoord van 
de KCML moet bekomen. Het is eveneens nodig een overleg te organiseren met Ukkel en Elsene. Beliris heeft  
na 6 jaar de werken nog steeds niet beëindigd, en voor wat de paden betreft in het bos moet er ook overleg zijn 
met de Groene Ruimten. Daarenboven is het belangrijk rekening te houden met de inrichtingen in het bos en 
de verwachtingen van de gebruikers. Er moet een globale visie komen en deze vergt een ruim overleg met alle 
betrokken spelers. Dit is trouwens het geval voor wat het GMP betreft waar men fase 3 aanvat en de mobiliteit 
in het Terkamerenbos zal onderzocht worden. 
 
3. Gewestelijke wegenis 
 
De Vilvoordsesteenweg: welke verbinding tussen het ‘GFR Kc’ en het Vlaamse Gewest ? 
Over dit punt werd niet overlegd vanwege de afwezigheid van de vertegenwoordigers van het Gewest. G. 
Debongnie voegt er aan toe dat het ‘GFR Kc’ nog steeds niet beëindigd is (hagen, verlichting) en dat het 
onderhoud ontoereikend is. De Fietsersbond vraagt om deze aanvragen te herhalen voor onderzoek bij de 
volgende gewestelijke mobiliteitscommissie. 
 
4. Elektrische fiets  
 
De Stad steunt de aankoop van elektrische fietsen. Een budget van 25.000 EUR is voorzien in de begroting 
van 2011 en het reglement betreffende het toekennen van de premies moet eerstdaags op het college en de 
gemeenteraad voorkomen. De premie komt overeen met 21% (BTW) van de aankoopprijs met een maximum 
van 250 EUR (100 EUR bij de aankoop van een elektrische aanpassingskit).  
De verenigingen vragen om aandachtig te zijn voor wat de communicatie betreft opdat de premies 
daadwerkelijk zouden ten goede aan de mensen die ze nodig hebben (personen met een fysieke handicap, 
oudere mensen, sociaal achteropgestelde mensen …)  
 
5. Fietsbox 
 
Voorstelling van 10 weerhouden locaties. Wegeniswerken heeft de detailplannen verspreid. De gekozen 
locaties liggen zo mogelijk buiten parkeerzones.  De selectie criteria voor de kandidaten worden bestudeerd 
(geen garages, geen auto’s ...). Voorstellen van de verenigingen zijn steeds welkom. Het weerhouden model is 
dat voor 5 fietsen, aan de Diksmuidelaan. Deze heeft een hekken wat toelaat om de fietsen te zien vanaf de 
buitenkant en voorziet een dubbel hechtingssysteem. Te noteren dat de maatschappij Procter en Gamble aan 
de Stad gevraagd heeft om dicht bij de metro Heizel voor haar personeel een gelijkaardig type fietsbox te 
plaatsen dit in het kader van de ‘PDE’. 
Deze fietsboxen zullen geplaatst worden zodra het College de locaties heeft goedgekeurd en via het internet 
aan het publiek bekend gemaakt heeft. Een reglement voor de toekenning van de plaatsen en een 
overeenkomst met de huurders van de plaatsen zijn voorzien. Het tarief is nog niet bepaald. Het beheer zal 
aanbesteed worden.   
 
6. BEV’s : openstellen van de éénrichtingsverkeer (EV) : werkmethode 
De cel Mobiliteit heeft een tabel opgemaakt met al de EV die heden nog niet in gebruik zijn. Ze heeft ze in 
functie van de wijken gerangschikt. Enkel de EV werden weerhouden die moeten voorzien of onderzocht 
worden tijdens de fietscommissie van november 2009 als gevolg van een eerste onderzoek door het GRACQ. 
==>De cel zal de lijst meedelen van de straten die onderzocht moeten worden alsook de data + plaatsen voor 
het RV voor het bezoeken van het terrein. 
==>De verenigingen worden uitgenodigd om een mail te sturen hetzij naar vélo@brucity.be of TDV-
GestionVoiriesCommun@brucity.be als ze vastgesteld dat een bolder ontbreekt op de hoek van een 
fietsenstalling of indien een signalisatiebord defect zou zijn. 



  
 

   
 

3

 
7. Ervaring in Straatsburg met specifieke lichten voor fietsers om naar rechts af te draaien (vervolg). 
 
F. Depoortere heeft een aantal straten in lijst gebracht waar het naar rechtsdraaien zou kunnen getest worden. 
De cel Mobiliteit denkt eveneens aan de Houba de Strooperlaan.  
B.Doempke meldt dat het naar rechtsdraaien niet op dezelfde wijze werd getest als in Frankrijk waar er 
verschillende varianten zijn die moeilijker van toepassing zijn dan in Duitsland waar onder het verkeerslicht  
enkel een verkeersbord hangt een groene verkeerspijl voor fietsers. 
G. Debongnie dringt er op aan dat de fietsers attent zouden worden gemaakt op de voetgangers die gelijktijdig 
oversteken, zeker in de nabijheid van bruggen. 
Een dossier zou worden opgestuurd naar de federale overheid om op het verbod een “uitzondering” te 
bekomen en de formule te kunnen testen. De Stad wordt geïnteresseerd met een test.. 
 
Diversen 
 
1.Centrumlanen: hoever staat het met het ontwerp voor de fietspaden ? 
 
De cel Mobiliteit kan geen timing opgeven en laat weten dat de studie van Beliris voor de definitieve aanleg 
weer is opgestart. Daarenboven kan Wegeniswerken niet bevestigen dat de begroting is voorzien.De voorrang 
zal gegeven worden aan de Romeinsesteenweg en het Terkamerenbos. De verenigingen herinneren de Stad 
eraan  dat deze er zich toe verbonden had tot een verwezenlijking in 2011 en dringen er op aan dat men de 
datum zou mededelen. 
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