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MOTORCOMMISSIE – VERGADERING VAN 11 SEPTEMBER 2017 
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Wegeniswerken 
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Brulocalis Erik CAELEN Tél :02/238.51.65 
Mail : erik.caelen@brulocalis.brussels 

 
 

 
1. Goedkeuren van het proces-verbaal van de vergadering van 13.02.2017 

Geen opmerkingen. 
 

  2.   “Met de motorfiets naar het werk” 
De editie van 2017 heeft ongeveer 35 deelnemers bijeengebracht op de Heizelvlakte. Er 
wordt voorgesteld om een nieuwe verzamelplaats te zoeken voor 2018 teneinde wat variatie 
te brengen in de formules en de routes. 
De voorgestelde plaatsen zijn : Dikke Linde (Laken), Terkamerenbos. 
De voorgestelde activiteiten : dode hoek met een voertuig van het type berlingot (via 
Fedemot), workshop mechanica (via Cap Moto) en andere activiteiten (via de twee 
verenigingen). 
Voorgestelde datum : 18/06/2018 (werelddag Ride to work). 
Er dienen tenten voorzien te worden door de Stad…. 

 
De Cel Mobiliteit kijkt na welke de mogelijkheden zijn op het vlak van plaatsen en materieel 
en organiseert een bezoek ter plaatse. 

  
Nota na de vergadering : het Terkamerenbos is geen geschikte plaats om dit type van 
evenement te organiseren. De uitgave van 2018 zal georganiseerd worden op de Heizel 
gelet op de beschikbare, beveiligde  ruimte.   

 
 
 
 
 
 



  
 

   
 

 
3.  Motostage 

De stage in Luik die voorgesteld is aan het personeel van de Stad met een motorfiets heeft 6 
deelnemers verzameld die heel tevreden waren over deze stage. Er zal een nieuwe editie 
voorgesteld worden over 2 jaar. 

 
4.  Parking voor motorfietsen 

Erik Caelen verduidelijkt dat het gewestelijk parkeerplan voorziet in verkeersborden “P2 
gemotoriseerde rijwielen” teneinde een onderscheid te maken tussen de plaatsen voor fietsen 
en deze voor bromfietsen en motorfietsen. 
De motorcommissie bevestigt deze keuze hoewel de plaatsen voor motorfietsen op  diverse 
wijzen zijn aangeduid. 
De keuze van de pinnen wordt gehandhaafd om de U  voor fietsen te onderscheiden. 
Er wordt gevraagd dat er een overzicht wordt opgesteld van de plaatsen voor motorfietsen 
teneinde te kunnen nagaan of de plaatsen gebruikt worden door de motorfietsers en/of de 
fietsers…. 

 
Het departement Wegeniswerken zal de gegevens actualiseren betreffende de plaatsen voor 
motorfietsen en hun inrichtingen (nagaan van de signalisatie, de pinnen,….) en zal de 
signalisatie en de uitrusting gestaag aanpassen. 
De Cel Mobiliteit zal een verzoek indienen bij de teams die instaan voor de opmaak van het 
overzicht van de parkeerplaatsen om een peiling te doen voor wat betreft de bestaande 
plaatsen voor de motorfietsen, 2 à 3 maal per jaar. 
De Cel Parkeren zal uitgenodigd worden op  de volgende vergadering van de Commissie 
om te overleggen over het gemeentelijk parkeerplan. 

 
5.  Diversen 
-   Erik Caelen en het Parkeeragentschap hebben ons ingelicht over een probleem betreffende 

het gebrek aan een geschikt terrein om de examens voor het behalen van een rijbewijs voor 
motorfietsen op te organiseren in Brussel gelet op het afsluiten  op 1 januari van het laatste 
terrein gelegen te Neder-Over-Heembeek (Euroveiling). Dit zal problemen opleveren voor 
de sector van de tweewielers (autoscholen, verkopers van motorfietsen, kandidaten voor het 
rijbewijs van een motorfiets,…). 

 
Brulocalis heeft dit meegedeeld aan de minister Pascal Smet. 
Het kabinet van Mevrouw Ampe zal overleg plegen met het kabinet Stedenbouw om een 
ander terrein te vinden. 
De Cel Mobiliteit zal dit nagaan met de  Sportdienst. De verenigingen mogen eveneens 
suggesties doen. 

 
-  Probleem van doorgang van de tweewielers bij de versmallingen van de openbare wegen, 

die meer en meer optreden. 
 

-  Voorgestelde activiteiten door Febiac en Fedemot tijdens de Week van de Mobiliteit. 
 

Volgende vergadering : nog te bepalen, bij de aanvang van de lente. 
 
 
 


