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Aanwezig 
 
STAD BRUSSEL : 
Christian. CEUX : Schepen van Mobiliteit 
François DEWEZ : Cabinet van Schepen Ceux 
Willem STEVENS : Cabinet van Schepen El Ktibi 
Pierre VAN OBBERGHEN : Departement Stedenbouw – cel mobiliteit 
Marianne DANDOY : Departement Stedenbouw – cel mobiliteit 
Annemie VAN DEN HOUTE : Departement  Wegeniswerken 
André BURY : Politie Zone Brussel-Elsene/Verkeer 
 
GAQ + FIETSERSBOND BRUSSEL : 
R. RZEWNICKI  
 
“LIGUE DES FAMILLES” : 
J. DEKOSTER 
 
BUV : 
F. DEPOORTERE 
 
EUCG : 
T. COOPER 
 
Verontschuldigd  
 
“COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE BRUXELLES-CENTRE + GRACQ : 
B. DOEMPKE 
 
NOMO : 
L. COVELIERS 
 



  
 

   
 

 
1. Prioriteiten voor de nieuwe legislatuur in het domein van de fietserspolitiek  

 
De Schepen stelt het programma voor dat hij zou willen uitvoeren in het domein van de 
fietserspolitiek voor de volgende legislatuur (zie document in bijlage) 
Hij legt in het bijzonder de nadruk op het belang van collegiaal werk in goede 
samenwerking met de administratie. 
W. Stevens, die de Schepen El Ktibi vertegenwoordigt, gaat akkoord met dit programma. 
Hij wenst te kunnen beschikken over een kaart met de geplaatste fietsstallingen alsook de 
andere fietsuitrustingen om een globale kijk te hebben op wat reeds gerealiseerd is. 
Een efficiënte interne samenwerking lijkt hem onontbeerlijk. 
 
Enkele punten werden in detail besproken. 
 
Gewestelijke Fietsroutes in de Vijfhoek : F. Depoortere haalt moeilijkheden aan op het 
niveau van de vergunningsaanvraag.  Hij stelt voor om een cel Gewest-Stad op te richten 
om de procedure te versnellen en blokkeringen te vermijden. 
Het Gewest is bereid om financiële hulp te bieden aan de gemeenten die reeds aan het 
project werken maar er bestaat nog geen reglementering die dit algemeen vaststelt. 
Hij zal een tabel versturen met de vorderingsstaat van de verschillende Gewestelijke 
Fietsroutes. 
 
Fietsvriendelijke verharding: Het College heeft een beslissing genomen die rekening 
houdt met de fietsers maar die eveneens rekening houdt met het historische karakter van 
het Centrum. In de Fabriekstraat werden keien geplaatst in plaats van asfalt terwijl men er 
toch te maken heeft met een Gewestelijke Fietsroute. Dit zou vermeden moeten worden. 
Het Gewest is van plan een vademecum rond dit thema op te stellen met aanbevelingen 
maar dit is niet voor de onmiddellijke toekomst. 
 
Beperkt éénrichtingsverkeer: 60% is verwezenlijkt buiten de Vijfhoek. Binnenin de 
Vijfhoek, zal dit gebeuren samen met de aanleg van de Zones 30. 

 De vorderingen hiervan moeten voor de volgende vergadering op de agenda 
geplaatst worden (indien mogelijk onder de vorm van een kaart). 
 
Comfortzone: fietsers dringen er op aan dat de zone een fiets-wandelzone wordt in 
navolging van andere steden waar dit systeem werkt, zonder problemen te veroorzaken. 
  
Opstelvak voor fietsers: de politie vraagt om overeenstemmende panelen te plaatsen ter 
hoogte van de markeringen maar geeft aan dat het hier om een advies gaat. De beslissing 
ligt bij het College.  De verenigingen onderstrepen dat dit niet verplicht is volgens de 
wegcode en ook het Gewest heeft er geen laten plaatsen aan de 490 opstelvakken die zij 
heeft laten markeren. 
W. Stevens haalt eveneens de kosten voor dergelijke panelen aan en is van plan er te 
plaatsen enkel wanneer dit verplicht is. 
De markering (vb. de centrale lanen) wordt uitgesteld tot de goedkeuring van het budget 
2007. 
 
Fietsstallingen : bevestiging van de beslissing van het College die de voorkeur geeft aan 
parkeerplaatsen.  Voor het rondpunt Schuman, dient de beslissing genomen te worden 
door het Gewest, die beheerder is. 
 
 



  
 

   
 

 
Velocity : F. Depoortere deelt mee dat men zich tijdens een vergadering met een klein 
aantal aanwezigen gebogen heeft over de werkwijze om de voorbereiding van Velocity te 
structureren (werkgroepen …). 
Er is sprake om de gemeenteambtenaren binnenkort uit te nodigen. 
 
 

2. Goedkeuring van het PV van de vorige vergadering 
 
PV goedgekeurd mits enkele kleine opmerkingen :  
Blz. 1 : R. Rzewnicki is vertegenwoordiger van GAQ en niet van GRACQ. 
Blz. 2 : Wat betreft de comfortzone : de versperringen die de fietsers belemmeren om door 
te rijden bv. in de Taborastraat vormen een tijdelijke situatie waarvoor een oplossing zal 
gevonden worden van zodra een systeem van duurzame afsluitingen tot stand zal 
gebracht worden (vb. paaltjes) 
Punt 9 : A. Bury heeft geen precieze informatie.  Hij suggereert om Patrick Wouters uit te 
nodigen, die verantwoordelijke is van de bevoegde politieafdeling. 
 
 

3. Werkwijze van de fietscommissie 
 
Een document hieromtrent werd tijdens de vergadering uitgedeeld. 
Ter herinnering: er wordt gevraagd om meer gebruikt te maken van de elektronische 
mailbox voor precieze vragen. 
Voor wat de opvolging van de dossiers betreft, zal M. Dandoy trachten antwoorden te 
geven binnen een aanvaardbare termijn. 
W. Stevens signaleert dat het Departement Wegeniswerken, die veel vragen krijgt, bezig 
is een werkwijze op punt te stellen met formulieren om het beheer van de vragen te 
optimaliseren en dit in samenwerking met BRAVVO.  Eens dit op punt gesteld is, zou dit 
systeem dezelfde moeten zijn voor alle soorten vragen, met inbegrip van deze over ‘de 
fiets’. 
 
 

4. Diversen : 
 

1) Hoofdschema voor het Europees Kwartier : F. Depoortere heeft een lijst opgemaakt 
van alle voordelen voor fietsers, over te maken aan Mevr. Roggemans.  Hij zal zijn 
nota overmaken. 
De Schepen vraagt aan de verenigingen om dit schema te bestuderen. 

 Dit punt zal besproken worden tijdens de volgende commissie, aangezien 
aangenomen wordt dat de commissie hierop een antwoord kan geven. 

2) Michel-Angelo : de heraanleg van deze straat maakt deel uit van het plan voor de 
heraanleg van de pleinen. 

 de vooruitgang van dit dossier moet nagegaan worden. 
3) Kruispunt Karel de Groot/Wet : zwart punt voor fietsers.  Wat moet hier gebeuren ? 

 F. Depoortere geeft aan dat een werkgroep opgericht zal worden om de 
vele problemen op te lossen die zich voordoen in de Wetstraat.  De Stad zal 
uitgenodigd worden om deel te nemen. 

 
 

Volgende vergadering : vrijdag 15 juni 2007 om 09.00u  
Administratief Centrum, Anspachlaan 6, 12de verdieping, zaal 36. 


