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Aanwezig 
 
ORGANISME NAAM/VOORNAAM E-MAIL 
Stad Brussel–Kabinet Mobiliteit COLLARD Anne Anne.collard@brucity.be 
Stad Brussel-Kabinet El Ktibi STEVENS Willem Willem.stevens@brucity.be 
Stad Brussel-Stedenbouw-
Mobiliteit en Openbare Ruimte 

DANDOY Marianne marianne.dandoy@brucity.be 

Stad Brussel - Wegeniswerken RASSENEUR Sophie Sophie.rasseneur@brucity.be 
Politie Brussel-Elsene SAERENS Steven polbrusaerens@hotmail.com 
Mobiel Brussel SCHOLLAERT Ulric uschollaert@mrbc.irisnet.be 
BIVV ENGLEBIN Yves yves.englebin@ibsr.be 
CDH Bruxelles Centre DOEMPKE Burckard b.doempke@aiic.net 
GRACQ NICOLAS Eric eric.nicolas@gracq.org 

EGERICKX Guy guy.egerickx@skynet.be 
BRAL VERHOEVEN Jeroen jeroen.lh.verhoeven@gmail.com 
GAQ RZEWNICKI Randy rr@gaq.be 
GAQ ZANDBERGEN Carolien cfz@skynet.be 
EUCG COOPER Timothy Timothy.Cooper@ec.europa.eu 
PRO VELO DEPIREUX Jeanne j.depireux@provelo.org 
 
Verontschuldigd 
 
Bewonerscomite Haren 
Lokaal Gracq 

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

FIETSERSBOND DE CLEEN Roel roel@fietsersbond.be 
Mobiel Brussel DEPOORTERE Frederk fdepoortere@mbhg.irisnet.be 
 

1. Goedkeuring van het PV van de voorgaande vergadering 
 

Het PV zal later verzonden worden. 
 

2. Vijfhoek en omgeving 
 

2.1 Lanen van het centrum : 
Voorstelling van de plannen. De plannen worden gunstig ontvangen. De geopperde opmerkingen : 
- Een ‘GFP’ (gemarkeerde fietspad) voorzien voor het weggedeelte van de Sint-Michielsstraat 

voor een beter verloop van het traject ; 
- Beurs : langs de kleine middenberm een gestreepte strook van 50cm aanduiden die de fietsers, 

die willen inslaan naar de Mausstraat, moeten toelaten om over een wachtzone te beschikken 
alvorens over te steken. We laten het ‘GFP’ centraal tussen een rechte strook of inslaan naar 
rechts.  

Planning: Uitvoering van zodra de begroting van 2012 is goedgekeurd. 
 

2.2 Albertinaplein : 
Voor vragen over de veiligheid, het College heeft op 6 oktober’ ll geheel uitzonderlijk en voorlopig 
het herasfalteren van het gedeelte van de Albertinaplaats goedgekeurd. Er is, in beide richtingen, een 
fietspad met aanduiding voorzien + een brede doorgang voor de voetgangers. De Stad gaat 
bovendien bij Beliris aandringen om het definitief herstellen van de betreffende strook te bekomen in 
het kader van de tien jaar geldende garantie. De verenigingen verwelkomen deze beslissing gunstig. 
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De verenigingen melden dat het plaveisel gelegd door Beliris beschadigd is (ex Sint-Goriks). Ze 
melden dat op verschillende plaatsen het wegdek gevaarlijk is voor fietsers en aan herstelling toe is 
ex Stevensstraat, Sint-Jansplein …). De Wegeniswerken ontvangen ondertussen tal van aanvragen 
van BRAVVO en Atrium. Verwezenlijking in functie van de weersomstandigheden, de 
dringendheid, het budget.  
=> De verenigingen zullen een lijst overmaken voor eind oktober aan de cel mobiliteit, met de 
plaatsen waar de wegbedekking gevaarlijk is voor de fietsers  (marianne.dandoy@brucity.be) 
=> Brussel-Mobiliteit maakt officieel haar voorstellen over aan de Stad inzake wijzigingen aan de 
fietstrajecten binnen de Vijfhoek. 

 
2.3. Loxumstraat : 
De verbetering is duidelijk voor de fietsers maar de toegang tot het sas blijft gevaarlijk omdat er over 
een lengte van 20m geen continuïteit is op de ‘GFP’. 
De door Brussel-Mobiliteit voorgestelde oplossing : het recht stuk richting Ravenstein afschaffen. 
Volgens deze veronderstelling moeten de wagens om het Koningsplein te bereiken, richting 
Kantersteen gestuurd worden + Kunstberg + Ravenstein. Dit zou de aanleg toelaten van een centraal 
gelegen en doorlopend “aangeduid fietspad” tot aan het sas. 
De Stad herinnert er aan dat de huidige wegmarkering toelaat het kruispunt Loxum / Keizerin vrij te 
maken en dat dit plan héél positief voor het busverkeer en de doorstroming van het verkeer in deze 
zone. 
=> Brussel-Mobiliteit zal haar voorstel officieel aan de Stad overmaken. 

 
2.4 Wetstraat : 
De plannen voor de wegmarkering in de Wetstraat tussen de Hertogstraat en Koningsstraat worden 
door de verenigingen gunstig onthaald. De geopperde opmerkingen : de rode bekleding van het 
fietspad, in de draai naar rechts richting Hertogstraat, verwijderen. Indien nodig later te evalueren. 
Brussel-Mobiliteit verduidelijkt dat twee groene fases eveneens voorzien zijn op het kruispunt 
Kunst/Wet richting Vijfhoek. 
 
2.5 Ninoofsepoort : 
Het voorgestelde punt betreft niet de Stad Brussel maar Molenbeek. Brussel-Mobiliteit neemt een 
technische oplossing ter studie om de (epoxy) vullingen tussen de plaveien en het beton te dichten. 
 
2.6. Toegang tot het Warandepark voor fietsers : 
De verenigingen herinneren aan hun aanvraag tot wijziging van het reglement van het Warandepark 
om er de fietsers in toe te laten. Ondanks de aanvraag voor deze toelating is een fietser toch beboet 
geweest. Hierop antwoordt de Politie dat zij aan de agenten kan vragen niet te nauwlettend toe te 
kijken maar zij kan echter de agenten niet opleggen het algemene politiereglement niet toe te passen. 
Eensgezindheid over : 
- de fietsers enkel toelaten op de berijdbare uitgestippelde lanen 
- de lanen moeten hun nuttigheid voor fietsers aantonen (inkorting), voldoende breed zijn, met de 

aangepaste wegbedekking 
- eerbiedigen van de voetgangers (snelheden) 
- leesbaarheid van de reglementering (uithangen van het reglement in de parken) 
- homogeniteit en coherentie (zo mogelijk hetzelfde reglement op gewestelijk / gemeentelijk 

niveau behalve in bijzonder omstandigheden wanneer afwijkingen gerechtvaardigd zijn)  
=> De cel Mobiliteit in overleg met de Groene Ruimten en de Juridische dienst bereiden een 
ontwerp van een bijkomende Politiereglementering en een reglementering inzake Groene Ruimten 
voor met de betreffende zorgpunten. 
=> Voor de vorming “Pro Velo” in het Warandepark gaat het kabinet van de Hr. Ceux overleggen 
met het kabinet van de Hr. Mampaka om hiervoor een oplossing te vinden. 
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3 Laken 
 

3.1. Romeinse steenweg : 
Voorstelling van de plannen door de Wegeniswerken. Er zijn geen opmerkingen : de plannen worden 
door de leden van de Commissie gunstig ontvangen. 
 
3.2. ICR Maelbeek / Neder-over-Heembeek : 
De plannen zijn klaar om ingediend te worden voor het openbaar onderzoek. Een 
informatievergadering wordt op 17/10/11 om 19 uur in de home ‘Les Eglantines’ Sint Pieter en 
Paulstraat, 15 te Neder-Over-Heembeek voorzien. 
=> Het kabinet van de Hr. Ceux verstuurt de uitnodiging aan de leden. 

 
3.3. Schoolvervoerplan Sint-Pieterscollege :  
knelpunten op de Brusselse trajecten van leerlingen richting het college op de de trooz square : studie 
opgestart door Brussel-Mobiliteit samen met de “Orange Bikers”. Vereenvoudigen van het 
kruispunt. Rekeninghoudend met de wensen van de MIVB. Eric Nicolas zal de contacten met de 
school overmaken opdat de cel Mobiliteit de aanvragen van de school zou kunnen verduidelijken. 
=> De knelpunten op het grondgebied van de Stad zullen onderzocht worden in GT mobiliteit. 

 
4. Initiatieven van de Stad Brussel 

 
4.1 Rekeninghouding met de fiets in het kader van het bedrijfsvervoerplan’ van de Stad : 
De Stad herinnert er aan dat in het kader van het bedrijfsvervoerplan van de Stad, er een 0,20 
geïndexeerde fiets vergoeding is voorzien, de mogelijkheid om een fiets te bekomen voor 
beroepsverplaatsingen en woon / werk. Daarenboven, is ze de verbinding van bewustmakingsacties 
zoals Bike Experience … . 
Voor wat de fietsstallingen betreft ten dienste van het publiek, is er effectief een plaatsgebrek, de 
voorziene parkeerruimte voor het Administratief Centrum is meestal bezet. De toegankelijkheid voor 
fietsers van de parkingruimte voorbehouden voor het personeel van de Stad is momenteel nog niet 
mogelijk. Bijkomende noodwendigheden kunnen voorzien worden binnen de besprekingen 
betreffende het nieuw administratief centrum. Er wordt aangenomen dat er voldoende fietsstallingen 
moeten komen voor de andere gebouwen van de Stad die toegankelijk zijn voor het publiek. 
 
4.2. Opstarten van een opdracht met het doel 200 fietsen aan te kopen : 
Een opdracht met het doel 200 fietsen aan te kopen is onlangs door het College goedgekeurd. 
Volgende stap : de selectie van de offertes. Momenteel zijn de Wegeniswerken bezig met het 
plaatsen van 100 fietsstallingen voortvloeiend uit de vorige opdracht. 
 
4.3. Gemeentelijke premie voor de aankoop van fietsen met elektrische ondersteuning en voor de 
installatie kit voor deze elektrische ondersteuning 
Verspreiden van de folders. Alle nuttige informatie staat op de site. Er wordt aan de verenigingen 
voorgesteld reclame te maken voor deze premie via hun vertrouwde netwerk voor mededelingen. 
 
DIVERSE : 
 
1. Werf Wetstraat : ter hoogte van Justus Lipsius / Palace Residentie en Berlaymont / Schuman. Er 

wordt weinig of niet rekening gehouden met de fietsers.  
=> Het kabinet van de Hr. Ceux gaat de klachten overmaken aan Beleris / Politie. 

 
2. Toegang tot het station van Haren Zuid : 
- Middelweg is in een erbarmelijke staat. Wat gedaan ? SV voor de heraanleg in september 2011. 

De kalender voor de uitvoering van de werken controleren. Indien na de winter de 
Wegeniswerken de herstellingen . 

- Harenheyde : idem, herstelling van de wegbedekking 
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- Nato : toegang via Haecht : transformatie door Beliris van de piste met een asfalt laag. Geen 
signalisatie van de werf. 

- Haecht / Harenheyde : herhaaldelijk parkeren op het voetpad en de fietspad - Klacht over te 
maken aan de Politie 

=> De ‘BIVV’ stuurt naar de cel Mobiliteit de bijkomende inlichtingen in verband met deze 
agendapunten. 

 
VOLGENDE VERGADERING 

VRIJDAG 17 DECEMBER 2011 om 9u 
ADMINISTRATIEF CENTRUM LOKAAL 12/36 

 


