
VILLE DE BRUXELLES 
Département Urbanisme 
Plan et Autorisations 
Eco-Conseil  

STAD BRUSSEL
Departement Stedenbouw 

Plan en Vergunningen
Milieuraadgeving

 

Bd Anspach, 6• 1000 Bruxelles 

@ : urb.ecoconseil@brucity.be 
 

: 02.279.31.80 - fax: 02.279.31.89 

Anspachlaan, 6 • 1000 Brussel

@ : urb.milieuraadgeving@brucity.be
 

PV 18 VAN DE VERGADERING VAN DE FIETSCOMMISSIE VAN DE STAD BRUSSEL 
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Aanwezig 
 
STAD BRUSSEL : 
P. DECLOUX : Schepen van Mobiliteit 
M. VERKINDERE : Kabinet van Schepen Decloux 
P. MAILLET : Kabinet van Schepen Decloux 
G. HUBRECHT : departement Stedenbouw - Milieuraadgeving 
P. VAN OBBERGHEN : departement Stedenbouw – eerste aanleg wegen, voetpaden, 
groene zones 
A. VAN DEN HOUTE : departement Wegeniswerken 
A. BURY : Politiezone Brussel/Elsene Verkeer 
 
EUCG + GAQ + FIETSERSBOND BRUSSEL : 
R. RZEWINICKI  
 
LIGUE DES FAMILLES : 
J. DEKOSTER 
 
DEFENSIECOMITE VAN DE INVWONERS VAN BRUSSEL CENTRUM + GRACQ : 
B. DOEMPKE 
 
NOMO : 
L. COVELIERS 
 
FIETSERSBOND BRUSSEL : 
K. VAN WORTEFGHEM 
 
BUV : 
F. DEPOORTERE 
 
CIAPANOH : 
G. DEBONGNIE 
 
FEDERAUTO : 
D. LABOURS 
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1. Goedkeuring van het PV van vorige vergadering 

 
PV goedgekeurd mits enkele kleine opmerkingen : 

- punt 2 : de informatie is op de intranetsite van de commissie terug te vinden 
- punt 4 : kruispunt Karel de Grotelaan/Wetstraat : het M2 paneel werd aangebracht 

kruispunt Jozef II/Karel de Grote : het paneel werd besteld en zal 
binnenkort geplaatst worden 
de fietsstallingen Karel de Grotelaan werden na de werken teruggeplaatst. 

- Punt 8 : de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Stad wordt gewenst. 
  
2. Carcoke omweg 

 
De Stad zal een brief ter attentie van Minister Smet, de Haven van Brussel en de leden 
van het begeleidingscomité van de effectenstudie opsturen. Deze brief zal het standpunt 
hernemen van de leden van de fietscommissie betreffende het rijden van de fietsers door 
de site : het fietspad zou moeten doorlopen langsheen het kanaal, zonder omweg, of 
indien ontoereikend zal het fietspad moeten aangelegd worden langsheen de twee kanten 
met een opstelvak aan het kruispunt. 
 

3. Comfortzone 
 

De leden van de fietscommissie wensen dat alle voetgangersstraten toegankelijk zouden 
zijn voor fietsers, zoals het bv. al het geval is in de Nieuwstraat. 
Het aftredende college had besloten de toegang voor fietsers te verbieden teneinde het 
voetgangersverkeer maximaal te beveiligen, met uitzondering van de GFR (Tabora en 
Grasmarktstraten….). 
 
De leden van de verenigingen zouden het nieuwe college kunnen aanschrijven om de 
toegang voor fietsers in alle voetgangersstraten, behalve gemotiveerde uitzonderingen, te 
laten goedkeuren. 
 

4. F. Rooseveltlaan – aanleg van fietspaden 
 
De aanleg wordt om budgettaire redenen naar 2007 overgedragen. Het dossier zal door 
het nieuwe college behandeld worden. 
 

5. Veralgemening van de opstelvakken aan kruispunten uitgerust met 
verkeerslichten beheerd door de Stad 

 
Het algemene aannemingsdossier van wegmarkeringen laat dit jaar geen uitvoering van 
markeringen meer toe. De goede wil is aanwezig, maar geen enkele markering mag 
worden uitgevoerd vóór april 2007, en dit om budgettaire redenen. 
Wanneer de markeringen zullen verwezenlijkt worden, zullen ze met signalisatiepanelen 
begeleidt worden. Enkele verkeerslichten zullen met fietslichten uitgerust worden. 
 
De fietserverenigingen herinneren eraan het aantal panelen, verkeerslichten en 
markeringen niet te vermeerderen. 
De verkeerslichten vormen een obstakel voor de doorgang van fietsers.  Deze 
problematiek werd trouwens door Test Aankoop naar voren gebracht. 
De plaatsing van nieuwe verkeerslichten moet gerechtvaardigd worden (bijvoorbeeld om 
de circulatie van de bussen via op afstand bediende verkeerslichten te bevorderen).  
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6. Balans van de twee eerste maanden werking van Cyclocity. 
 
Mijnheer Van Kerkhove stelt de werking voor van het systeem Cyclocity. Het systeem 
werd op poten gezet in minder dan 5 maanden, teneinde klaar te zijn voor de autoloze 
zondag. 
Momenteel wordt slechts enkel de Vijfhoek bijna volledig bedekt.  Nadien zullen deze 
stations moeten uitgebreid worden buiten de Vijfhoek en in andere gemeenten, bv. in de 
nabijheid van het Zuidstation. 
 
Na 2 maanden gebruik, worden diverse vaststellingen gedaan : 

- Men onderscheidt 3 types gebruikers: de toeristen, de pendelaars en de Brusselse 
inwoners. 

- De gemiddelde afgelegde afstand is 5 km (tegenover 3 km in Lyon). 
- De gebruikersduur is gemiddeld 30 minuten. 
- Er worden 5000 gebruikers geteld (± 100 personen/uur) sinds het begin van de 

operatie met belangrijke frequenties op vrijdag, zaterdag en zondag. 
- 21.000 km werden sinds het begin van de operatie afgelegd 
- 600 abonnementen werden gedurende dit jaar afgeleverd. 

Men mag een vermindering van het verbruik tijdens de wintermaanden verwachten. 
 
Verscheidene aanvragen zijn ingediend door bedrijven om gegroepeerde abonnementen 
te bekomen. 
Decaux onderzoekt de mogelijkheid om abonnementen te voorzien, gecombineerd met het 
openbaar vervoer of met de toeristenkaarten. 
Het zou ook opportuun zijn het tarief om de minuut aan te bieden en niet per uur. 
Voorkeurstarieven zouden kunnen overwogen worden (grote gezinnen,….). 
 
Sinds het begin van de operatie, werd geen enkele diefstal vastgesteld. Het vandalisme 
bestaat maar is minder omvangrijk dan verwacht. Een Cyclocitybus circuleert om de 
defecte fietsen te vervangen, om de fietsen tussen de stations te herverdelen,… 
 
De keuze voor gevulde banden is niet ideaal voor de plaveien van Brussel. Er zouden 
luchtbanden moeten gebruikt worden, zoals in Lyon. 
Mijnheer Van Kerkhove vermeldt dat dit probleem al werd aangekaart en dat de banden 
op termijn zullen vervangen worden. In Lyon is het het tegenovergestelde. De banden met 
binnenband zijn niet geschikt voor de fietsers in Lyon die geneigd zijn op de borduren te 
rijden. 
 
Decaux herinnert, ter informatie, dat elk station voorzien is van een kaart die de lokalisatie 
van alle Cyclocitystations bevat  De internetsite werd trouwens aangepast voor Brussel. 
Het BUV laat ook weten dat de volgende versie van de fietskaart de inplanting van de 
Cyclocitystations herneemt (onder voorbehoud van de juridische conformiteit). 
 

7. Veralgemening van de fietsstallingen in de scholen 
 
Een studie is in uitvoering om systematisch de behoeften van fietsstallingen voor iedere 
school te evalueren. 
 
Anderzijds werd een oproep gelanceerd bij de scholen voor de plaatsing van 
fietsstallingen. 



  
 

D:\Documents and Settings\schelfhout vn\Local 
Settings\Temporary Internet Files\OLK51\PV 18 24 nov 
2006 NL1.doc 

 4 

 

7 à 8 scholen hebben aan deze oproep gehoor gegeven en de openbare aanbesteding 
voor de omgekeerde U’s heeft rekening gehouden met de behoeften van deze scholen. 
ACKA zal de oude modellen door nieuwe vervangen. De oude modellen zullen door de 
Stad aangekocht worden en geplaatst worden in de scholen. 
 

8. Verkoop van gestolen fietsen op de Zuidmarkt 
 
Er wordt vastgesteld dat talrijke gestolen fietsen op de Zuidmarkt verkocht worden. Om 
fietsen te mogen verkopen op de Zuidmarkt moet de verkoper een speciale kaart bezitten, 
anders is zijn verkoop illegaal. 
De markt schrappen zou slechts het probleem verplaatsen. Het zou wenselijk zijn dat de 
politie de wildverkopers controleert. 
 

9. Velocity 2009 in Brussel 
 
Op woensdag 29/11/2006 heeft een persconferentie plaatsgevonden om 14u00 in de 
Jozef II straat om de kandidatuur aan te kondigen van Brussel voor het evenement 
Vélocity 2009. 
 
Op 6 december 2006 zal een eerste  reflectievergadering plaatsvinden om een werkgroep 
op te richten.  
 
Diversen 
 
Kraatveldstraat : plannen worden tijdens de zitting verdeeld. Alle opmerkingen mogen 
overgemaakt worden aan Marianne Dandoy. Dat punt zal op de dagorde van de volgende 
vergadering gezet worden. 
 
BEV : het cijfer van 42% dat vorige keer werd vermeld voor de bezetting van het 
territorium door BEV’s is ongeveer hetzelfde gebleven. Er werden maar een paar nieuwe 
BEV’s geopend sinds de vorige  commissie. De rest van het territorium (in Laken en 
Haren) is voorzien voor begin 2007. Ter herinnering, de BEV’s van de Vijfhoek zullen 
geplaatst worden in het kader van de uitvoering van de zone 30 in de loop van 2007. 
 
Koninklijke wijk : 3 omgekeerde U’s zijn tijdens de  werken verdwenen in de nabijheid het 
Museum van Oude Kunst en van het Culturele Centrum ING. Die moeten teruggezet 
worden. 
 
Volgende vergadering van de fietscommissie : vrijdag 23 februari 2007 om 9 uur. (te 
bevestigen) 


