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INLEIDING 
 

De opeenvolgende oriëntatieplannen van het Gewestelijk fietsbeleidsplan benadrukten op 

verschillende plaatsen het belang van de samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten met 

betrekking tot het verhogen van fietsgebruik. 

Eén van de maatregelen van het Gewestelijk fietsbeleidsplan is het ondersteunen van de 

gemeenten  bij het «evalueren van hun fietsbeleid aan de hand van de BYPAD audit en op basis 

van de aanbevelingen van de BYPAD-audit een gemeentelijk fietsactieplan te maken » (fiche 1.2 p. 

23).  

In februari 2012 heeft het Brussels Gewest een oproep gedaan bij de 19 Brusselse gemeenten om 

zich kandidaat te stellen voor de BYPAD-audit en de opmaak van het fietsactieplan. Uit al de 

kandidaten werden 6 gemeenten geselecteerd: Anderlecht, Brussel-stad, Vorst, Jette, Schaarbeek 

en Watermaal-Bosvoorde. In 2014 heeft het Gewest 4 andere gemeenten hetzelfde voorgesteld: 

Sint-Agatha-Berchem, Molenbeek, Evere en Sint-Pieters-Woluwe. In 2015 werden 3 andere 

gemeenten geselecteerd: Ganshoren, Elsene en Sint-Lambrechts-Woluwe. In 2016 volgden 4 

andere gemeenten: Oudergem, Etterbeek, St-Gillis en Ukkel. In 2017 zullen de twee laatste 

gemeenten aan de beurt zijn : Koekelberg en Sint-Joost. 

Het Brussels Gewest financierde deze 19 gemeenten:  

 Het evalueren van hun gemeentelijk fietsbeleid aan de hand van de internationaal erkende 

BYPAD methode  

 Het uitwerken van een gemeentelijk fietsactieplan 

De gemeenten worden hierin begeleid door adviseurs in fietsbeleid van de studie- en 

adviesbureaus Timenco en Pro Velo.   

Dit document is een rapportage van het evaluatieproces en omvat het fietsactieplan dat de 

leidraad moet zijn voor het fietsbeleid van de gemeente Sint-Gillis.  
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1. BYPAD  AUDIT: FIETSEN DE DAG VAN VANDAAG 

 

De eerste deel van dit rapport is de diagnose van het huidige gemeentelijk fietsbeleid op basis van 

het BYPAD audit. Deze diagnose wordt voorafgegaan door een korte presentatie van het fietsbeleid 

op Gewestelijk niveau en een situatieschets van het fietsprofiel van de gemeente. Dit eerste deel 

wordt afgerond met mogelijke verbeterstappen als eindconclusie van het BYPAD proces. Deze 

verbeterstappen vormen de basis van het fietsactieplan dat in deel 2 wordt uitgewerkt 

1.1 Regionale context: fietsgebruik, fietspotentieel en fietsbeleid 

A. Steeds meer fietsers 

Al meer dan 15 jaar is het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bezig met het uitstippelen en 

realiseren van een fietsbeleid. De resultaten zijn bemoedigend : het aantal fietsers langs de 15 

telpunten blijft stijgen sinds 19991. Maar in 2015 is de groei langzamer. 

 

Figuur 1 : Fietsobservatorium Pro Velo, 2015 

B. De grote massa moet steeds nog overtuigd worden 

Niettegenstaande is de doelstelling zeer ambitieus : « Het mobiliteitsplan IRIS II stelt dan ook 

dat tegen 2020 maar liefst 20% van de gemechaniseerde verplaatsingen met de fiets moeten 

gebeuren, terwijl het aantal wagenkilometers tegen 2018 moet dalen met 20%”.  

Het huidige fietsaandeel binnen het totaal aantal verplaatsingen wordt geschat op 3,5 %2 (of 

5 % van het aantal gemechaniseerde verplaatsingen). Grote steden in Nederland halen 

                                                
1 Brusselse Fietsobservatorium verslag 2015, Pro Velo 
2 Mobiliteitsenquête BELDAM, 2010 
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fietsaandelen van meer dan 30 % dankzij geïntegreerd fietsbeleid dat al 10-tallen jaren bestaat. 

Om op zijn minst het aantal fietsverplaatsingen te verdrievoudigen zullen we dus zeker volgende 

zaken moeten doen: 

- Het grote publiek overtuigen voor dagelijks fietsgebruik. De jonge trendy sportieve 

fietser volstaat niet. Een handig referentiepunt is een kind van 10 jaar, dat zelfstandig en 

veilig moet kunnen fietsen in het dagelijks verkeer. Maar het gaat ook over de ouderen, die 

steeds talrijker worden, en over alle leeftijdsklassen en elk verplaatsingsmotief. Het 

fietsbeleidsplan lanceert het concept van 8-80: het verzekeren van verkeersveilige 

fietsverplaatsingen (objectief en subjectief) van 8 tot 80 jaar. 

- Het realiseren van een kwaliteitssprong in de fietsbaarheid op terrein. Met de fiets 

rijden wordt normaal wanneer de fietser zich op een veilige, comfortabele en aangename 

(zonder stress) manier kan verplaatsen van A naar B. Dit vraag een grondige verbetering van 

de veiligheid, het comfort en de aantrekkelijkheid van fietsvoorzieningen. Het IRIS II plan 

benadrukt de fietsbaarheid van al de straten, met aangepaste fietsvoorzieningen op basis van 

snelheidsregimes, wegenhiërarchie en verkeersintensiteiten of aangepaste verkeerscirculatie. 

C. De essentiële samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten 

Het is evident dat een goede samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten cruciaal is 

om de ambities te kunnen invullen. Ondanks de gemeentelijke autonomie, functioneren al de 

Brusselse gemeenten als een onderdeel van de stedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat:  

- De mobiliteit op gemeentelijk niveau afhangt van de mobiliteit op gewestelijk niveau en dit 

zowel op vlak van verkeersstromen als op het niveau van beleidskeuzes; 

- Het Gewest is de wegbeheerder van de belangrijkste verkeersaders per gemeente. In het 

praktijk gaat het hier ook over zeer interessante fietsroutes, die leesbaar en direct zijn, maar 

die aangepaste fietsvoorzieningen vereisen (zoals vrijliggende fietspaden of minstens 

gemarkeerde fietspaden). Slechts 58 % (180 km) van het regionale wegennet is uitgerust met 

fietspaden (vrijliggend of gemarkeerd), wat al een stevige inhaalbeweging betekent ten 

opzichte van 2005 (28%, 90 km). Niettegenstaande zijn de gemeenten wegbeheerders van 80 

% van het wegennet3, dat zonder twijfel essentieel is voor de fiets omdat de fiets vooral in 

aanmerking komt voor korte afstanden: meer dan 75% van fietsverplaatsingen zijn korter dan 

5 km. Het gaat meestal over wijk- of interwijkwegen die voorbestemd zijn om omgevormd te 

worden tot zone 30 (doelstelling van IRIS I en II).  

- De gemeenten krijgen een behoorlijke ondersteuning van het Gewest op vlak van fietsbeleid, 

fietsinfrastructuur (vb. Het Gewestelijk fietsroutes netwerk – GFR), informatie (vb. regionale 

fietskaart), promotie en sensibilisatie (vb. financiering Fietsbrevet voor scholen, campagnes 

zoals Bike Experience, fietsdiefstalcampagnes, …) en de opstart van fietsdiensten (Villo!, 

Fietspunten, …). 

                                                
3 Kenniscentrum van de mobiliteit, Katern 1, p.30 
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D. Een gewestelijk fietsbeleid geconcentreerd op infrastructuren 

Het fietsbeleid van het Minister van de Mobiliteit zorgt voor de opvolging van het Fietsplan 

2010-2015. Dit is het vervolg op het eerste Fietsplan 2005-2009. 

Het huidige fietsbeleid legt de nadruk op fietsinfrastructuur en wil een continu fietsnetwerk van 80 

km leesbare en vrijliggende fietspaden tegen 2020 hebben om de modal shift naar de fiets sneller 

te realiseren. Wegen waar er werken zijn of gepland zijn binnen het huidig programma worden 

geselecteerd op basis van criteria zoals leesbaarheid, continuïteit, haalbaarheid en belang. Het 

budget hiervoor voorzien wordt geschat op 63M € of ongeveer 12 m € per jaar, wat ongeveer 

overeenkomt met het bedrag voor de realisatie van GFR tijdens de vorige regering. 

Behalve de doelstellingen op vlak van fietspaden, heeft het huidige fietsbeleid ook de ambitie 

verschillende infrastructuren te realiseren om het fietsen binnen het Brusselse Gewest te 

vergemakkelijken: 10 bruggen, 1 lift en 2 kruispunten. 

  

 
Figuur 2 – Voorspelbaar netwerk van vrijliggende fietspaden 2020 

Bron: BHG Fietsplan, Brussel-Mobiliteit 
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E. Instrumenten, richtlijnen en projecten 

Een aantal van de instrumenten en projecten die bestaan of die in voorbereiding zijn: 

- Het fietsvademecum bestaat uit 8 katernen of afzonderlijke richtlijnenbundels: fietspaden en 

fietssuggestiestroken, beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) en fietsen in de tegenrichting, 

rotonden, busbanen + fiets, verharding, fietsmarkeringen, verlichting, parkeer, 

fietsinfrastructuur en kruispunten. Een fundamenteel principe is de keuze van 

fietsvoorzieningen afhankelijk van de snelheid en de intensiteit van het autoverkeer, 

conform internationaal gekende richtlijnen. Op basis van deze tabel wordt een gedetailleerdere 

beslissingstabel uitgewerkt die vooral de lokale en gemeentelijke straten verder uitwerkt. Deze 

is opgenomen in het gemeentelijk actieplan van dit rapport. 

 
Figuur 3 : Fietsvoorzieningen aanbevolen per wegencategorie 

(Bron : Fietsvademecum van Brusselmobiliteit, Katern 2, p.7) 

- De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) legt normen op rond kwaliteit 

en materiaalgebruik van inrichtingsprojecten, inplanting van fietsparkeerplaatsen en het 

voorzien van inpandige fietsenstallingen bij woningbouw (1 per wooneenheid).  

- Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) stelt een norm voor van 2 

fietsparkeerplaatsen per 20 autoparkeerplaatsen op straat, met een maximale tussenafstand 

van 150 m. Ook worden beveiligde fietsenstallingen op straat voorzien voor de bewoners 

(principe van fietskluizen/fietsboxen). 

 

F. Ontwikkeling van het GFR-netwerk 

Het GFR-netwerk bestaat uit 19 rustige fietsroutes (256 km) die 

voornamelijk de grote verkeersaders mijden. Er is een budget voorzien 

van ca. 10 miljoen € per jaar voor het aanbrengen van fietsmarkeringen 

of het realiseren van fietsinfrastructuur. De kaart hieronder geeft een 

stand van zaken van de realisatie van het GFR netwerk in maart 20164 

met 52% afgewerkte fietsroutes. Er werd ook een specifieke 

bewegwijzering ontworpen en gerealiseerd op een groot deel van het 

GFR-netwerk (en dit zowel voor ingerichte als niet-ingerichte 

fietsroutes). 

                                                
4 http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets/fietsroutes  

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets/fietsroutes
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Figuur 4: Inrichting van het GFR netwerk : Stand van Zaken (Brussel-Mobiliteit) 

G. Opeenvolgende audits en raadgevingen 

In 2004, 2007, 2010 en 2012 heeft het Gewest zijn fietsbeleid geëvalueerd op basis van een 

BYPAD audit. In 2015 werd een eindevaluatie van  het Fietsplan 2010-2015 gerealiseerd. Uit de 

evaluatie onder de leiding van Pro Velo en Timenco zijn enkele aanbevelingen5 naar voren 

gekomen:  

- Met prioriteit investeren in fietsinfrastructuur (Gewestelijke fietsroutes, Gewestelijke wegen, 

het fiets-Gen) om de achterstand in te halen.  

- De steun voor gemeentelijk fietsbeleid ontwikkelen door een stijging van de subsidies voor 

projecten die conform de richtlijnen van het Gewest zijn (vademecum).  

- Het autorijden stroomlijnen, omdat anders het risico bestaat dat de maatregelen genomen de 

dag van vandaag en in de toekomst op vlak van fietsbeleid geen effect zullen hebben. 

                                                

5 De geciteerde documenten kunnen hier worden opgehaald : 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques; 

http://www.provelo.org/nl/rd/studies/fietsobservatorium-brussels-hoofdstedelijk-gewest;   

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques
http://www.provelo.org/nl/rd/studies/fietsobservatorium-brussels-hoofdstedelijk-gewest
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- Meer middelen inzetten voor de preventie en de controle om het onveiligheidsgevoel te 

verminderen want dat vormt een van de belangrijkste belemmeringen op het fietsgebruik. 

- Meer doelgroep gericht werken en  alle toekomstige campagnes in een meer globale “merk” 

inschrijven. 

- Een bicycle account realiseren om het communiceren te faciliteren over de realisaties en de 

middelen die ingezet zijn om deze uit te werken. 

- Een efficiënt planinstrument van fietsroutes ter beschikking van het grote publiek stellen. Het 

zou de modal shift kunnen aanmoedigen en faciliteren voor de vele verplaatsingen binnen 

Brussel. 

- Mogelijke acties evalueren die de elektrische fiets zou kunnen promoten onder een 

doelgerichte groep van potentiele gebruikers. 

H. Studie van de fietsbaarheid 

In 2014 werd een analyse van de fietsbaarheid op kaart uitgevoerd. Het doel van deze analyse 

was te evalueren in welke mate fietsinrichtingen op een bepaalde straat aangepast zijn aan het 

gemotoriseerd verkeer (aanwijzing: wegenspecialisaties) en aan de toegestane snelheid. Op die 

manier werd een kaart uitgewerkt die voor elke straat toont of ze ‘voor iedereen’ (blauw), ‘voor 

ervaren fietsers’ (rood) of ‘alleen/enkel voor de zeer ervaren fietsers’ (zwart) fietsbaar is. 

De analyse neemt de kwaliteit van de realisatie niet in aanmerking. Dit betekent dat de 

fietsbaarheid vaak overschat is. Zo is elke zone 30 aangeduid als ‘voor iedereen fietsbar’ (blauw), 

en elke gemarkeerde of vrijliggende fietspad als afgewerkt volgens de normen. Daartegenover 

krijgen asymmetrische fietsinrichtingen (vaak voorkomend in het BHG) een lagere score op het 

vlak van fietsbaarheid. 

Het resultaat is een beeld met vele blauwe en zwarte lijnen met weinig rood. Een groot aantal 

zones zijn ‘voor iedereen fietsbaar’ (blauw) maar zijn zeer verspreid (het is moeilijk een traject 

enkel op blauwe wegen te volgen). De fietsbaarheid van ‘de zeer ervaren fietser’ overheerst : 

straten met een maximale snelheid van 50 km/u met gemengd verkeer of alleen vrijliggende 

fietspaden (eenrichting of dubbelrichting). Het rood komt niet vaak voor aangezien het kleine 

aantal van busbanen+fiets en gemarkeerde fietspaden in beide richtingen op wijk- en 

interwijkwegen. 

De studie stippelde de weg uit naar acties in functie van een kwaliteitssprong:  

A. Uitvoering van alle wijkwegen in zones 30 

B. Uitrusten van alle aders met een maximale snelheid van 50 km/u met vrijliggende of 

gemarkeerde fietspaden 

C. Oprichting van stukken van de fiets-GEN los van het wegennet (langs de spoorwegen) 
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Figuur 5 – Analyse van de fietsbaarheid in het BHG (2011) 
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1.2 Fietsprofiel van de gemeente Sint-Gillis 

Dit deel wil basisinformatie over de gemeente meegeven alvorens over te gaan tot de evaluatie 

van het fietsbeleid. Het bevat elementen vanuit het terreinbezoek enerzijds en een analyse en 

inschatting van de BYPAD-auditeur (en auteur) anderzijds. 

Sint-Gillis is een gemeente in de eerste kroon die heel dicht bebouwd en bewoond is, met een 

concentratie van een groot aantal activiteiten op één klein gebied. Er zijn heel weinig 

fietsinrichtingen vanwege de smalle straten en de grote autoverkeersstromen. 

1. Het gemeentelijke context 

A. Geografische situatie 

Het gebied van de gemeente is klein. Hemelsbreed gemeten is het maximale afstand tussen de 

twee zijden van de gemeente minder dan 2,5km, wat betekent dat alle verplaatsingen binnen de 

gemeente kort zijn. De reisduur kan nochtans beïnvloed worden door de grote hoogteverschillen 

tussen de laagste en hoogste punten van de gemeente. 

 

 

De rotonde van de Bareel van Sint-Gillis die in het geografische centrum van de gemeente is, ligt 

binnen een straal van 1.5 km van alle woningen. Dat maakt het bijzonder goed bereikbaar met de 

fiets (tussen 5 en 15 min maximaal, afhankelijk van de hoogteverschillen) en te voet (20-25min 

maximaal). De wijken Zuid en Louiza zijn de twee hoofdhandelskernen voor de bewoners van Sint-

Gillis. Ze liggen op de grens van het gemeentelijke grondgebied maar niet verder dan 1 km van de 

Bareel, en zijn dus zeer gemakkelijk bereikbaar per fiets en te voet. 

Sint-Gillis is een gemeente in de eerste kroon waarvan het centrum (de Bareel) op een afstand 

van 2,5 km van het Brusselse stadscentrum (Beursplein) ligt, dus 10 tot 15 min. per fiets. Het 

potentieel van fietsverplaatsingen is dus zeer groot voor verplaatsingen binnen de gemeente, maar 

zo ook voor verplaatsingen naar buurgemeenten of andere regionale bestemmingen. De 

concurrentiële positionering van de fiets is nochtans verlaagd door de dichtheid van functies 

enerzijds, die in combinatie met het reliëf echter tot verplaatsingen te voet aanmoedigt, en de 

goede openbaar vervoer verbindingen anderzijds, die tot het gebruik van het metro of premetro 

aanmoedigen. 

 

Figuur 6 : Gemeente Sint-Gillis in Brussel, IBSA 
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B. Het reliëf 

Sint-Gillis is gekenmerkt door sterke hoogteverschillen tussen de laagste zijde van de gemeente 

die in de as van de vallei van de Zenne ligt en de hoogste zijde van de gemeente die een 

hoogvlakte vormt met een deel van Elsene, Stad-Brussel, Vorst en Ukkel.  

 

Reisduur en reliëf via Munthofstraat en Alsembergsesteenweg (links),  

en via Charleroise steenweg en Ducpétiauxlaan (rechts) 
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Deze hellingen hebben een ontradend effect voor zuidoost/noordwest verplaatsingen maar niet 

voor verplaatsingen loodrecht op deze as (zowel vanaf het laagste punt in de vallei naar het 

centrum of van Vorst naar Ukkel, op een heuvel om de gemeente door te kruisen of via de 

hoogvlakte om naar de gemeenten Elsene, Stad-Brussel, Vorst en Ukkel). 

Deze vaststelling moet nochtans genuanceerd worden voor verplaatsingen binnen de gemeente. 

Doordat de gemeente Sint-Gillis echter klein is, is het mogelijk in minder dan 10 min in elke type 

bestemming op het grondgebied van de gemeente te geraken, ook vanuit de laagste deel van de 

gemeente. 

 

Figuur 7 : Bereikbare bestemmingen in minder dan 10 minuten voor het gemiddelde fietser vanaf de 

Bethlehemplein. Bron: bikecitizens.net 

 

C. Bevolking, dichtheid en typologie van het leefgebied 

Met een oppervlakte van 2,5km², telde Sint-Gillis 50.472 inwoners op 1 januari 2015 (IBSA). De 

bevolkingsdichtheid is er dus heel hoog (de tweede hoogste in het BHG na Sint-Joost-ten-Noode, 

drie keer meer dan het gewestelijke gemiddelde) maar verschilt veel per wijk (heel hoge 

dichtheden in het centrum-west van de gemeente en lagere dichtheden in het oosten van de 

gemeente).  

De bebouwingsdichtheid is als gevolg ook heel hoog. De bouwblokken zijn er echter klein, wat in 

theorie tot een gemakkelijk doorgang van de gemeente leidt door vele kleine lokale wegen.  
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De gemiddelde leeftijd van de bevolking van Sint-Gillis (35 jaar oud) is minder hoog dan het 

gewestelijke gemiddelde (37 jaar oud). De gemeente telt meer sociale woningen dan het 

gemiddelde van het Brussels Gewest en de werkloosheid is hoger dan het gemiddelde van het 

Brussels Gewest. 

Deze indicatoren zijn interessant omdat studies hebben aangetoond (uitgevoerd onder meer in het 

Brussels Gewest6) dat mensen met een hoog onderwijsniveau en een gemiddelde of hoog inkomen 

meer fietsen dan andere, alsmede mensen jonger dan 35 jaar. 

De gemeente Sint-Gillis is een gemengde gemeente, waarin de woonfunctie naast de 

kantoorfunctie en handelsfunctie bestaat. Er zijn vele scholen verspreid over het heel 

gemeentelijke grondgebied (met concentraties in het centrum van de gemeente). 

Al de wijken van Sint-Gillis werden tijdens het 19de eeuw en begin van het 20ste eeuw gebouwd. De 

huizen zijn dus zelden uitgerust met een eigen garage. De indicatoren van bevolkingsdichtheid en 

de typologie van het leefgebied zijn interessant op vlak van fietsbeleid, omdat ze over de 

behoeftes onder andere aan residentiële fietsenstallingen inlichten, maar ook over de bestaande of 

potentiële autoparkeerdruk. 

Er zijn geen wegen tussen wijken in Sint-Gillis, die het mogelijk maken (bvb. voor kinderen en 

volwassene die weinig ervaring hebben wat betreft het fietsverkeer) gemengd verkeer met wagens 

en het openbaar vervoer te vermijden.  

 

 

                                                
6 Modellering van tactieke gedragen op vlak van mobiliteit, Stratec, 2015 

Figuur 8 : bevolkingsdichtheid, inwoner/km² per wijk. Bron: studie van het Gemeentelijke Mobiliteitsplan, 

Transitec en Cooparch-RU, 2008. 
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D. Attractiepolen 

 

De handelsactiviteit is geconcentreerd rond de polen van het Zuidstation, de Louizawijk en het 

Voorplein alsook langs de grote structurele assen van de gemeente. De gevangenis en de hoger 

onderwijsinstellingen trekken veel volk van buiten de gemeentegrens, terwijl de scholen en de 

gemeentehuis grotendeels lokale attractiepolen zijn. Sint-Gillis ligt tussen de kleine ring en de ring 

van Brussel, wat een bijzonderlijk hoog aandeel aan doorgaand verkeer veroorzaakt. 

 

E. Wegenspecialisatie 

 

De wegenspecialisatie zoals voorgesteld in het Gewestelijke Mobiliteitsbeleid IRIS II is hieronder 

geïllustreerd. Deze kaart, gerealiseerd in het kader van de studie van het Gemeentelijke 

Mobiliteitsplan van Sint-Gillis, laat duidelijk het probleem van het doorgaande autoverkeer zien, in 

het bijzonder tijdens de spitsuren. Hoewel ze zo beschouwd en gebruikt wordt, is het Charleroise 

steenweg geen hoofdroute maar een wijkcollector. Het interwijk netwerk wordt veel gebruikt door 

het doorgaande verkeer hoewel het theoretisch bedoeld is voor het lokale verkeer.  

 

 

De hoofdverkeerassen worden beheerd door het Gewest en vormen de ruggegraat van het 

wegennet van Sint-Gillis, namelijk de Waterloosesteenweg (behalve de weggedeelte tussen het 

Voorplein en de kleine ring die beheerd wordt door de gemeente), Théodore Verhaegenstraat, 

Figuur 9 : Wegenspecialisatie volgens het Mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest IRIS 2. Bron: 

studie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Transitec-Cooparch RU, 2008. 
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Ducpétiauxlaan, parklaan, Koningslaan, Alsembergsesteenweg, Brugmannlaan, Charleroise 

steenweg, Defacqzstraat, Louizalaan, de kleine ring, Fronsnylaan en de wegen rondom het station. 

 

F. Concurrentie tussen de fiets en de andere vervoerswijzen 

 

In 2001 (er zijn geen meer recente gegevens) hadden 50% van de huishoudens geen wagen, dus 

veel meer dan het gewestelijke gemiddelde (38%) maar dit percentage verschilde veel per wijk 

(minder gezinnen beschikten over een wagen in de dichte en kansarme wijken). Het autoparkeren 

is nochtans heel aanwezig op het hele grondgebied en verhindert vaak onder andere het inrichten 

van fietsinfrastructuur. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10 : Huishoudens die ten minst over één auto beschikken. Bron: studie van het Gemeentelijke 

Mobiliteitsplan, Transitec-Cooparch RU, 2005 
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Sint-Gillis is verbonden door meerdere types van openbaar vervoer. Het station Brussel-Zuid biedt 

mogelijkheden voor nationale en internationale verplaatsingen maar kan ook voor lokale 

verplaatsingen binnen het BHG gebruikt worden De metro en de premetro bieden een snelle en 

gemakkelijke verbinding met het Brusselse stadscentrum en zijn omgeving voor alle inwoners van 

Sint-Gillis die vlakbij een station wonen. Meerdere tramlijnen (waarvan deels met een vrije 

tramlaan) en buslijnen (MIVB, TEC en De Lijn) vullen dit aanbod nog aan. Als gevolg beschikken 

bijna alle bewoners over één OV-halte op minder dan 300m van hun woning en vele verplaatsings- 

en overstapmogelijkheden met het openbaar vervoer. Dit moet nochtans genuanceerd worden 

omdat alle OV-lijnen die geen vrije baan hebben, sterk worden vertraagd door het doorgaande 

verkeer, in het bijzonder tijdens spitsuren (wanneer de snelheden niet boven 10 km/u komen, dus 

lager dan de snelheid van de fiets). 

  

Figuur 11 : Openbaar vervoer verbindingen. Bron: studie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, 

Transitec-Cooparch RU, 2008 
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De wijken die minder goede openbaar vervoer verbindingen hebben moeten beschouwd worden 

als wijken met het hoogste fietspotentieel omdat de fiets concurrentieel is. Het gaat in Sint-Gillis 

om de wijken van het Bethlehemplein (en de as van Koningslaan), die ver van de 

hoofdverkeersassen zijn, en het hoogste deel van Sint-Gillis. Maar in deze wijken zijn de 

gemiddelde (hoge) klassen oververtegenwoordigd, waarvan we weten dat ze niet bijzonderlijk 

bereid zijn om hun mobiliteit te veranderen. Alle wijken van de gemeente moeten natuurlijk meer 

fietsbaar worden. 

 

 

Te voet in Sint-Gillis is in directe concurrentie met de fiets voor de korte verplaatsingen binnen de 

gemeente gelet op het reliëf en de residentiële en handelsdichtheid. Niettegenstaande wordt de 

fiets meer concurrentieel voor langere verplaatsingen met het oversteken van symbolische en 

fysieke “barrières” zoals de kleine ring, de treinsporen of de Louizalaan. 

 

  

Figuur 12 : Confrontatie tussen het aanbod van openbaar vervoer en de socio-economische diagnostie,  

Bron: studie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Transitec-Cooparch RU, 2008 
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2. Fietsen in Sint-Gillis 

A. Gemeentelijke organisatie op vlak van mobiliteit in het algemeen en het fietsen in 
het bijzonder 

De verantwoordelijkheden op het vlak van mobiliteit, Openbare Ruimtes en Duurzame 

Ontwikkeling zijn verdeeld over drie schepenen. 

Een mobiliteitsadviseur werd recentelijk in dienst genomen om specifiek over mobiliteit te werken, 

met een belangrijke fietsdimensie. Ze maakt deel uit de dienst Stedenbouw en werkt samen met 

de dienst Openbare Ruimtes voor de inrichtingen en de dienst Duurzame Ontwikkeling voor 

sensibilisatiesacties en de fietsboxen. 

Een transversale werkgroep mobiliteit-openbaar ruimte brengt de schepen van mobiliteit, de dienst 

openbaar ruimte, de mobiliteitsambtenaar en de politie samen. De samenwerking met de fietsers 

wordt niet georganiseerd op een structurele manier hoewel wel vergaderingen plaats vonden in de 

laatste jaren. 

Hoewel gerealiseerde inrichtingen in de laatste jaren rekening hebben gehouden met de 

fietsproblematiek, wenst het College een globale en ambitieuze strategie op vlak van fietsbeleid. 

B. Gemeentelijke fietsinfrastructuren in het Gemeentelijke Mobiliteitsplan 
 

De diagnose van de fietsinfrastructuur, uitgevoerd in 2008 in het kader van het Gemeentelijk 

Mobiliteitsplan, toont aan de bijna algemene afwezigheid van speciale fietsinfrastructuur. De enige 

wegen met afzonderlijke fietsinfrastructuur zijn :  

- Een gemarkeerd fietspad ingericht op de twee uiteinden van de Ducpétiauxlaan.  

- Een gemarkeerd fietspad en een gemengd fiets/voetpad op de laatste weggedeelte van 

Fonsnylaan voor de grens met Vorst ; 

- Een gemarkeerd fietspad op een deel van Frankrijkstraat en een vrijliggend fietspad op een 

weggedeelte van Onderwijsstraat die Frankrijkstraat verlengt ; 

- GFR 6 (dat door het noorden van de gemeente kruist en al bewegwijzerd en ingericht werd) ; 

- Fietssuggestiestroken op weggedeelten van de volgende wegen (Ducpétiauxlaan, 

Waterloosesteenweg, Parklaan, Charleroise Steenweg en Bosquetstraat). 
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Als gevolg hiervan zijn de fietsers over bijna het hele gemeentelijk grondgebied verplicht samen 

met het autoverkeer, dat heel dicht en zelfs gevaarlijk kan zijn, te fietsen. Aangezien 

fietsinfrastructuur de uitzondering is, is de fietser weinig zichtbaar. Niets laat denken dat een 

fietser zich op de wegen kunnen verplaatsen, en automobilisten verwachten dus niet noodzakelijk 

met andere weggebruikers rekening te moeten houden. Bovendien is het heel moeilijk en zelfs 

onmogelijk in Sint-Gillis de grote assen te vermijden als fietser. Deze zijn de enige die rechte en 

zichtbare verbindingen aanbieden. Sommige zijn ook onvermijdbaar vanwege hun vlakheid 

(Charleroise Steenweg, Louizalaan en in mindere mate Fonsnylaan). Ook als de fietser ze probeert 

te vermijden en alternatieve routes op kleine straten gebruikt, komen de fietsers hierop uit.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 13 : Interwijkweg zonder fietsinfrastructuur, fietsers moeten in 

gemengd verkeer fietsen (problematisch tijdens maar ook buiten de 

spitsuren) 

Figuur 14 : Hoofdroute zonder fietsinfrastructuur, waar het 

gemakkelijk zou zijn aangezien het profiel van de weg  
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Deze grote verkeersassen bieden verkeerscondities die bijzonder oncomfortabel zijn voor fietsers 

en zelfs gevaarlijk vanwege het omnipresent autoverkeer, geparkeerde voertuigen en de 

aanwezigheid van het openbaar vervoer (trams en dus tramsporen in de meeste gevallen).   

 

 

 

 

 

Het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer op bijna alle gemeentelijke eenrichtingsstraten heeft 

bijgedragen aan de verbetering van de fietsbaarheid van de gemeente door het vergemakkelijken 

Figuur 15 : Gemengd verkeer met het openbaar vervoer en wagens, 

problematisch op een rechtstreekse en vlakke as 

Figuur 16 : Fietsinfrastructuur. Bron : Studie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Transitec-

Cooparch RU, 2008 
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van de fietsverplaatsingen in de hele gemeente. De vermindering van doorgaand verkeer is een 

hefboommaatregel voor een toekomstige verbetering. Het aanbieden van meer kortparkeren 

(fietsbeugels) en langparkeren (fietsboxen, enz.) faciliteert ook het fietsgebruik in de gemeente. 

Vorige gemeentelijke studies benadrukken het belang van maatregelen die de fietsbaarheid van de 

gemeente willen verbeteren. Het te creëren gemeentelijke fietsnetwerk moet aansluiten op het 

Gewestelijke fietsnetwerk (GFR) en op fietsinrichtingen op de gewestelijke assen, alsook op de 

complementaire routes die de verschillende attractiepolen verbinden en grote hoogteverschillen 

vermijden (als het mogelijk is). 

 

 

Figuur 17 : Geplaand fietsnetwerk in het kader van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Bron: Transitec-Cooparch 

RU, 2010 

Sinds 2008 : 

- Een gemarkeerd fietspad werd ingericht op de laatste weggedeelte van Fonsnylaan voor de 

Kleine Ring; 

- Een gemarkeerd fietspad werd ingericht op Jean Volderslaan ; 

- Een gemarkeerd fietspad werd ingericht op Argonnestraat (op de weggedeelte onder de 

noord-zuid verbinding); 

- De GFR A en de GFR 9 werden bewegwijzerd ; 

- De vrije trambaan op Dejaerlaan werd heringericht en geopend voor fietsers; 

- De vrije busbaan voor de bussen 48 en 29 is open voor fietsers op Hallepoort; 
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- Een gemarkeerd fietspad werd ingericht langs de hele Henri Jasparlaan en een vrijliggend 

fietspad (maar gedeeld met voetgangers) bergaf. 

 

Meerdere inrichtingsprojecten worden gedragen door de gemeente met als doelstelling de 

vermindering van het parkeerdruk of het doorgaande verkeer ten gunste van actief pendelen: 

- Herinrichting van het Sint-Gillisvoorplein; 

- Herinrichting van de Jacques Francksquare. 

Van haar kant voorziet het Gewest : 

- De inrichting van kwalitatieve tweerichtingsfietspaden op beide zijden van de Kleine Ring 

tegen 2020 (project van een netwerk van 80 km van vrijliggende fietspaden en GEN-

fietsroutes). Dit infrastructuurproject wordt bestudeerd binnen Brussel-Mobiliteit en in 

overleg met de betrokkene gemeenten (zoals Sint-Gillis). 

- Inrichten en bewegwijzeren de GFR SZ en 8 tussen 2016 en 2019; 

- Iets doen aan de ingang van Jean Volderslaan om het doorgaand verkeer te ontmoedigen; 

- Inrichten van een vrijliggend fietspad op Fonsnylaan en Louizalaan tegen 2020 (project 

van een netwerk van 80 km van vrijliggende fietspaden en GEN-fietsroutes). 
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C. Beperkt eenrichtingsverkeer 

Bijna alle eenrichtingsstraten zijn nu open voor fietsers in beide richtingen (beperkt 

eenrichtingsverkeer), behalve enkele gevallen: Afrikastraat, Hallepoortlaan richting Emile 

Féronstraat, Félix Delhassestraat, Antoine Delporteplein, Eugène Verheggenstraat, Vorstse 

Steenweg, Sint-Gilliskerkstraat richting Hallepoortlaan, Loixplein, Metaalstraat, Morisstraat. Deze 

straten zijn strikt eenrichtingsstraten vanwege beheerproblematieken van kruispunten met 

verkeerslichten ofwel de verdubbeling van de assen in het geval van Afrikastraat en Loixplein. 

 

 

 

 

 

Figuur 18 : Fiets-GEN project. Bron : studie Timenco & Pro Velo, 2014. 
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Figuur 19 : Bijgewerkte inventaris van (beperkt) eenrichtingsverkeer, 2016, Gemeente Sint-Gillis 

Tot nu toe werd de invoering van (beperkt) eenrichtingsverkeer, gekoppeld met een verandering 

van de verkeerrichting, systematisch voorgesteld om de straten verkeersluwer te maken en het 

doorgaand verkeer in de wijken van Sint-Gillis te beperken. De uitvoering van deze voorstellen is 

in het bijzonder interessant voor fietsverplaatsingen aangezien dat ze vaak Gewestelijke 

Fietsroutes of natuurlijke fietsroutes (die rekening houden met het reliëf en de attractiepolen) 

betreffen. 
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D. Fietsenstallingen 

 

 

Op vlak van fietsenstallingen heeft de gemeente Sint-Gillis niet op een specifiek actieplan gewacht 

om een aanbod van fietsbeugels te ontwikkelen. Deze zijn regelmatig geplaatst in de openbare 

ruimte. Ruim 481 fietsbeugels met een capaciteit van 962 fietsparkeerplaatsen zijn verspreid over 

ongeveer 150 plekken in de gemeente Sint-Gillis. Het minimum quota van 150 m voetpad zonder 

fietsbeugel in een stedelijke zone is vrijwel bereikt in het hele grondgebied van Sint-Gillis. De 

zones waar er nog inspanningen moeten gebeuren liggen in het noordwesten van de gemeente 

(lage gedeelte van Sint-Gillis) en noordoosten (vlakbij bottleneck Louiza). 

Het Gewestelijk Parkeeragentschap telde 9753 autoparkeerplaatsen in 2014. Het ratio is dus 1 

fietsbeugel voor 20,44 autoparkeerplaatsen, wat aan de vereisten van het GPBP voldoet op vlak 

van het aantal fietsbeugels. Het minimum quota van 2 fietsparkeerplaatsen voor 20 

autoparkeerplaatsen (dus 1 fietsbeugel voor 20 plaatsen) is bereikt op gemeentelijke schaal met 

momenteel 962 fietsparkeerplaatsen voor 9313 parkeerplaatsen voor voertuigen. Een analyse van 

de ligging van deze fietsbeugels laat nochtans zien dat bepaalde zones ervan verstoken zijn en dat 

bepaalde attractiepolen niet genoeg uitgerust zijn. 

Op vlak van fietsenstallingen buiten de openbare weg zet de gemeente voort met de ontwikkeling 

van fietsboxen (16 fietsboxen geïnstalleerd sinds 2011) en een project van wijkparking ter hoogte 

van het pre-metrostation Horta wordt bestudeerd in het kader van het wijkcontract Morichar-

Voortplein. 

 

Fietsparkeren is omnipresent in Sint-Gillis en relatief goed verspreid over het hele grondgebied. 

Het terreinbezoek liet nochtans zien dat vele plekken sterk verzadigd zijn. 
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Figuur 20 : Inventaris van bestaande fietsenstallingen, Gemeente Sint-Gillis, 2015 
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E. Zones 30 

 

Tot nu toe werden de zones 30 gedeeltelijk ingevoerd via diverse inrichtingen, vooral om de 

snelheid rond scholen te verminderen: smalle straten, verkeersdrempels, schuin parkeren, 

Berlijnse kussens. Nog niet alle wijkstraten zijn zones 30 maar de gemeente streeft naar deze 

doelstelling, met zones 30 op 71% van de gemeentelijke wegen op de dag van vandaag. Om dit te 

doen moeten vele wegen zones 30 worden en zo ingericht worden, wat noodzakelijk is om echte 

verkeersluwe zones te creëren. 

 

 

Figuur 21 : Inventaris van zones 30 (rood) en projecten van verkeersluwe wijken (op de figuur geel omlijnd) 

alsook voetgangersstraten (lichtpaars).  
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F. Fietsbaarheid 

 

Sommige kruispunten werden recent aangepast maar de meeste kruispunten op de grote assen 

zijn problematisch en gevaarlijk voor fietsers. Het kruispunt van de Bareel van Sint-Gillis is 

bijzonder gevaarlijk en oncomfortabel voor fietsers. Door zijn strategische ligging, is men bijna 

verplicht om dit kruispunt te passeren. En een fietser die een andere fietsroute kiest (om deze 

kruising te vermijden) moet andere grote assen kruisen via kruispunten die niet beter uitgerust 

zijn. 

 

 

 

Enkele wegen werden ingericht als verkeersluwe straten en verbeteren zo de algemene 

fietsbaarheid van de volledige wijk. Sommige van deze maatregelen kunnen verbeterd worden om 

het doorkruisen van fietsers gemakkelijk te maken. 



 

Sint-Gilles - BYPAD audit en fietsactieplan    Mei 2017    32 

  

De wijk van het station Zuid is een knelpunt voor fietsers om verschillende redenen: geen 

infrastructuur, gebrek aan continuïteit en leesbaarheid, gevaarlijke en oncomfortabele tunnels, 

ontmoedigende obstakels, enz. 
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Er zijn weinig kasseien in Sint-Gillis en bijna nooit op straten met sterke hoogteverschillen. De 

toestand van sommige wegen vraagt nochtans voor een vernieuwing, wat bijzonder belangrijk is 

voor fietsers. 

 

 
 

 
G. Sensibilisatie en educatie 

Punctuele fietspromotieacties worden georganiseerd : 

- Ter beschikking stellen van dienstfietsen (inclusief sommige elektrische fietsen) bij het 

gemeentebestuur) waarvoor een specifieke communicatie onder de diensten momenteel in 

voorbereiding is ;  

- Sensibilisatieacties tijdens de autoloze dag ; 

- Het project Vollenbike (publiek : kinderen en families) wordt voor de tweede keer 

georganiseerd 

De Voorpleinschool heeft een oproep gedaan bij de fiets-opleiders van Pro Velo in 2015-2016 zodat 

de kinderen uit de zesde schooljaar (twee klassen) het fietsbrevet afleggen. De gewestelijke 

doelstelling van 15% gebrevetteerde leerlingen wordt nog niet bereikt op gemeentelijke schaal. 

Sommige scholen organiseren fietsreizen en fietsopleidingsdagen in samenwerking met Pro Velo. 

 

H. Het fietsgebruik in sint-Gillis 

 

De gemeente heeft geen fietstellingen uitgevoerd sinds 2008 en het gewestelijke 

Fietsobservatorium beschikt enkel over telpunten aan de grens van het gemeentelijke grondgebied 

(Munthof, Albert en Stephanie). De resultaten van deze drie telpunten liggen bij het gewestelijke 

gemiddelde (214 fietsers/uur). Het fietsgebruik in Sint-Gillis lijkt dus gemiddeld te zijn. De 

inrichting van fietspaden op Albertlaan heeft voor een grote verhoging van het aantal fietsers 

gezorgd op deze as (+43% binnen één jaar, dus het telpunt met de grootste stijging van 2015). 

De gemeente beschikt niet over cijfers om het totale aantal fietsers op haar grondgebied te 

berekenen. 

Wat betreft het gebruik van Villo!-fietsen, blijkt het gemiddelde aantal van verplaatsingen 49 per 

dag te zijn, dus iets minder dan het gewestelijke gemiddelde (55), dat al laag is (in vergelijking 



 

Sint-Gilles - BYPAD audit en fietsactieplan    Mei 2017    34 

met andere soortgelijke steden). Het is geen verrassing dat de stations vlakbij het Zuidstation veel 

meer verplaatsingen registreren.  

 

In het kader van het Brusselse Fietsobservatorium heeft Pro Velo de fietsers gevraagd hun 

dagelijkse trajecten aan te geven. Op basis van deze informatie werd een kaart met de meest 

gebruikte fietsroutes gemaakt in 2014.  

 

Drie elementen vallen op bij Sint-Gillis: 

- Enerzijds gebruiken fietsers alle straten van Sint-Gillis. Dit benadrukt het feit dat de 

fietsbaarheid van alle wegen moet verbeterd worden en niet enkel de fietsroutes ; 

- Anderzijds, hoewel ze niet uitgerust of weinig comfortabel zijn, worden de grote assen 

(logisch) meer gebruikt door de fietsers ; 

- Tot slot blijkt het dat fietsers de wegen met hoogteverschillen niet vermijden ; 

Borne
Nombre de 

prises

Nombre de 

déposes

Nombre de 

mouvements
Balance

Nombre 

moyen de 

prises 

semaine 

(mois 

précédent)

Nombre 

moyen de 

déposes 

semaine 

(mois 

précédent)

Balance 

moyenne 

semaine 

(mois 

précédent)

Nombre 

moyen de 

prises week-

end (mois 

précédent)

Nombre 

moyen de 

déposes week-

end (mois 

précédent)

Balance 

moyenne 

week-end 

(mois 

précédent)

051 - MIDI FONSNY/ZUID FONSNY 45 66 111 21 31,43 52,76 21,33 22,00 27,40 5,40

053 - GARE DU MIDI / ZUIDSTATION 37 54 91 17 48,76 62,19 13,43 30,90 36,80 5,90

053 - GARE DU MIDI / ZUIDSTATION 37 54 91 17 48,76 62,19 13,43 30,90 36,80 5,90

065 - PARVIS DE ST GILLES 22 41 63 19 30,10 42,95 12,86 38,10 40,70 2,60

078 - DUC PETIAUX 24 29 53 5 41,62 27,29 -14,33 23,20 20,10 -3,10

077 - PAUL JANSON 27 25 52 -2 31,57 15,14 -16,43 17,00 13,00 -4,00

074 - PLACE LOIX/LOIXPLEIN 27 16 43 -11 19,71 19,19 -0,52 15,30 15,90 0,60

076 - PLACE VAN MEENEN/VAN MEENENPLEIN 13 17 30 4 0,14 0,48 0,33

075 - GENERAL BARON/GENERAAL BARON 16 12 28 -4 22,76 15,00 -7,76 14,90 12,80 -2,10

019 - PLACE MORICHAR/MORICHARPLEIN 12 15 27 3 17,48 16,95 -0,52 12,10 12,20 0,10

349 - FONSNY 10 14 24 4 8,29 19,00 10,71 5,40 10,10 4,70

064 - VETERINAIRES / VEEARTSEN 8 12 20 4 7,29 11,71 4,43 1,80 6,00 4,20

344 - BETHLEEM 8 8 16 0 9,48 14,52 5,05 9,30 11,50 2,20
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In het algemeen blijkt het fietsgebruik in Sint-Gillis al goed ontwikkeld te zijn in de dagelijkse 

verplaatsingen van de inwoners. Het aantal fietsers (waaronder vele kinderen) op de straten 

tijdens het terreinbezoek en het aantal geparkeerde fietsen in de openbare ruimte (in sommige 

gevallen buiten omdat het niet mogelijk is ze binnen te parkeren vanwege een gebrek aan ruimte) 

bevestigen dit.  

 

  Figuur 22 : meest gebruikte fietsroutes op basis van een enquête onder de leiding van Pro Velo in 2014 
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1.3 De BYPAD methode 

BYPAD werd door specialisten van de internationale werkgroep van BYPAD ontwikkeld tussen 1999 

en 2001 in het kader van een Europees project. BYPAD is gebaseerd op de beste Europese 

praktijkvoorbeelden, wat wil zeggen dat de maatregelen en acties die aanbevolen worden door 

BYPAD reeds succesvol werden geïmplementeerd in andere Europese steden. 

BYPAD is de afkorting van BicYcle Policy AuDit en is gebaseerd op de methodes van “integrale 

kwaliteitszorg” (“total quality management”). Het fietsbeleid wordt beschouwd als een dynamisch 

proces waarbij zowel de sterke en zwakke schakels worden onderzocht. Dit wil zeggen dat er niet 

enkel gekeken wordt naar de resultaten op terrein, maar dat er ook specifieke aandacht gaat naar 

de manier waarop het fietsbeleid geïntegreerd is binnen de politieke en administratieve 

besluitvorming. Op die manier worden de probleempunten gedetecteerd en worden nieuwe 

verbeterstappen voorgesteld. 

De BYPAD methodiek gebruikt een gestandaardiseerde vragenlijst, die opgebouwd is volgens 9 

modules, die al de aspecten van een geïntegreerd fietsbeleid dekken. Een evaluatiegroep 

bestaande uit lokale actoren gebruikt deze vragenlijst om het huidige fietsbeleid te evalueren. 

Deze evaluatiegroep bestaat uit gebruikers (vb. fietsersbond), bestuurders (politici) en mensen 

van de administratie (beleidsvoorbereiding). Samen bepalen ze de sterkten en zwakten van het 

huidige fietsbeleid en leggen ze de prioriteiten voor de toekomst fietsbeleid vast. 

Voor elke van de 9 modules geeft de evaluatiegroep een beoordeling op een schaal van 4 

ontwikkelingsniveaus : 

- Niveau 1 – ad hoc aanpak. Problemen worden aangepakt wanneer er zich problemen voordoen 

volgens het principe van brandjes blussen.  

- Niveau 2 – geïsoleerde aanpak. Één iemand of één dienst werkt het fietsbeleid uit en zorgt dat 

dit zo goed mogelijk wordt geïmplementeerd. Er is echter geen samenwerking met de andere 

diensten of geen afstemming met andere projecten. Hij of zij werkt op zijn/haar eentje volgens 

het principe van ‘Robinson Crusoe’.  

- Niveau 3 – systematische aanpak. Fietsbeleid is allesomvattend en transversaal ingebed in het 

mobiliteitsbeleid op lang termijn. Een team van verschillende actoren en diensten werkt samen 

om het fietsbeleid uit te voeren. Hier wordt het principe gevolgd dat fietsbeleid iedereen 

aanbelangt (volgens het principe ‘de zaak van iedereen’).  

- Niveau 4 – geïntegreerde aanpak. Het fietsbeleid wordt gezien als en voorbeeld voor andere 

steden en er is een voortdurende drang naar verbetering en uitwisseling van nieuwe kennis 

rond fietsbeleid. Het fietsbeleid geniet van structurele middelen en wordt versterkt door 

complementaire maatregelen die allen in functie staan van meer fietsgebruik. 

Kwaliteitsverbetering is een permanente bezorgdheid. 
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Figuur 23 – BYPAD modules 

 

Figuur 24 – BYPAD ontwikkelingsniveaus 

 

De toegevoegde waarde van BYPAD is de bijdrage in de slaagkansen om fietsbeleid werkelijk 

uit te voeren : 

 Een integraal fietsbeleid, dankzij een gezamenlijke analyse door de evaluatiegroep aan de 

hand van een vragenlijst die bijkomende inzichten geeft in fietsbeleid.  

 Een draagvlak voor fietsbeleid, dankzij de discussies en het zoeken naar een consensus bij 

al actoren. Dit garandeert een draagvlak voor de fietsmaatregelen.  

 Opstart van een dynamiek op lange termijn, door het opvolgen van de verbeteringen in 

fietsbeleid via BYPAD.  

 Kwaliteitslabel en Europese uitwisseling door deel uit te maken van het netwerk van BYPAD- 

steden en gemeenten (http://www.bypad.org).   

Al de gemeenten die BYPAD implementeren ontvangen een BYPAD certificaat. Dit is de officiële 

erkenning van gezamenlijk inspanningen voor een integraal fietsbeleid. 

 

http://www.bypad.org/
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 Tabel 1 – Compositie van de BYPAD werkgroep 

Typ Naam-voornaam Functie / Dienst e-mail 

Bestuurder Carlo Luyckx Schepen van mobiliteit c.luyckx@stgilles.irisnet.be  

Bestuurder Cathy Marcus Schepen van Openbare Ruimtes cmarcus@stgilles.irisnet.be  

Bestuurder Willem stevens Schepen van Durzame Ontwikkeling wstevens@stgilles.irisnet.be 

Ambtenaar Pauline Journieux Dienst Mobiliteit pjournieux@stgilles.irisnet.be 

Ambtenaar Fabio Dore Dienst Stedenbouw FDore@stgilles.irisnet.be 

Ambtenaar Sandrine Snyers Dienst Duurzame Ontwikkeling ssnyers@stgilles.irisnet.be 

Fietser Julien Nivol Dyoxyde de gambettes jnivol@gmail.com 

Fietser Patrick Frenay  pfrenay@skynet.be 

Fietser Arnaud Matthews  matthews.arnaud@gmail.com 

Fietser Mikaël Vaneeckhoudt Directeur van Fietsersbond Mikael.vaneeckhoudt@fietsersbond.be 

Fietser Pierre Fernandez L’Heureux nouveau info@lheureuxnouveau.be 

 

 

Tabel 2 – BYPAD agenda 

Startdag  

Werkoverleg met CEMA 28/04/2016 

WERKGROEP 1 : opstartvergadering 22/06/2016 

Terreinbezoek 06/09/2016 

WERKGROEP 2 : consensusmeeting 19/09/2016 

Tussentijds rapport BYPAD AUDIT Octobre 2016 

WERKGROEP 3 : vergadering actieplan 17/10/2016 

Werkoverleg met schepen en CEMA 09/11/2016 

WERKGROEP 4 : vergadering goedkeuring van de actieplan 25/01/2017 

Eindrapport BYPAD AUDIT + ACTIEPLAN 20/05/2017 

 

 

mailto:c.luyckx@stgilles.irisnet.be
mailto:cmarcus@stgilles.irisnet.be
mailto:wstevens@stgilles.irisnet.be
mailto:pjournieux@stgilles.irisnet.be
mailto:FDore@stgilles.irisnet.be
mailto:ssnyers@stgilles.irisnet.be
mailto:jnivol@gmail.com
mailto:pfrenay@skynet.be
mailto:matthews.arnaud@gmail.com
mailto:Mikael.vaneeckhoudt@fietsersbond.be
mailto:info@lheureuxnouveau.be
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1.4 BYPAD diagnose in een oogopslag 

 

Figuur 25 – BYPAD diagnose per vraag 
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Figuur 26  - BYPAD diagnose per module 
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1.5 Diagnose per module 

1. Gebruikersbehoeftes – score 1,5 

Vraag 1: Op welke manier gaat de gemeente de gebruikersbehoeften na? – score 1 

Een goed fietsbeleid is gebaseerd op een goede kennis van de verkeersstromen, 

verkeersgedrag, behoeftes en tevredenheid van de fietsers. 

De gemeente organiseert geen regelmatige tellingen of in het kader van een 

inrichtingsproject. Als het noodzakelijk is, gebeurt er soms een summiere terreinbezoek.   

 

Vraag 2: Welke mogelijkheden hebben de fietsers om actief deel te nemen in het 

beslissingsproces van het mobiliteitsbeleid? – score 2 

Een goed fietsbeleid is gebaseerd op dialoogkanalen en -toestellen voor fietsers 

(gebruikers) zodat informatie verzameld kan worden over hun dagelijks gebruik en om 

acties en de infrastructuur te verbeteren en zo aan de echte behoeftes te voldoen. 

Er bestaat een samenwerking « mobiliteit » binnen het bestuur tussen de verschillende 

diensten en de politie maar geen formele samenwerking met de fietsers (vooral omdat het 

problematisch is fietsers te vinden die de tijd en de motivatie hebben om in dit soort 

samenwerking op lange termijn mee te werken). De gemeente luistert naar de vragen van 

de fietsers wanneer ze spontaan naar haar komen en de klachten en aanvragen worden 

opgevolgd. De fietsers zijn niet op de hoogte van de samenwerkingsmogelijkheden met de 

Gemeente. 

 

2. Leiderschap en coördinatie – score 1,8 

Vraag 3 : Op welke manier wordt het fietsbeleid voorbereid en uitgevoerd op het niveau 

van de administratie ? – score 2,5 

Een goed fietsbeleid moet wel gecoördineerd worden en een transversale bezorgdheid in 

verschillende domeinen zijn. 

De diensten Mobiliteit, Stedenbouw en Duurzame Ontwikkeling werken regelmatig samen 

en op een efficiënte manier. Deze drie diensten wensen een proactief beleid te leiden, wat 

nog niet gedragen wordt door alle gemeentelijke diensten. De functie van een 

mobiliteitsambtenaar werd begin 2016 gecreëerd om onder andere aan het fietsbeleid te 

werken  

Vraag 4: Welke impact heeft het College van Burgemeester en Schepen op het vlak van 

fietsbeleid? – score 2,5  

Een goed fietsbeleid is gebaseerd op een sterke politieke steun die een duidelijke ambitie 

en wil heeft de noodzakelijke maatregelen te realiseren. 

Meerdere schepenen zijn overtuigd van het belang van het ontwikkelen van het fietsbeleid 

en een gezamenlijke visie ontwikkelen is de moeite waard. De gemeentelijke visie op vlak 

van mobiliteit is beter geworden in de loop van de laatste jaren maar de gehechtheid aan 

de auto en het autoparkeren blijft nog belangrijk (zowel onder bestuurder als onder 

burgers). De acties die de fietsvriendelijke visie zouden realiseren, werden voor het 

merendeel nog niet uitgevoerd (behalve problematische situaties die een snelle oplossing 

vereisten). Daardoor zijn de fietsers niet op de hoogte van de visie en fietsbeleid van het 

College.  
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De nieuwe inrichtingen proberen nochtans de situatie voor de fietsers te verbeteren en in 

sommige gevallen, het autoparkeren kan verminderd worden (vooral om fietsenstallingen 

toe te voegen). 

Vraag 5: Hoe vlot gebeurt de samenwerking met externe organisaties? (buurgemeenten, 

Gewest, BIVV, MIVB, NMBS, BIM, ...) ? – score 1  

Voor een goed fietsbeleid is het strikt noodzakelijk samen met de vele autoriteiten en 

actoren in BHG te werken en te overleggen, om voor coherentie in de realisaties te 

verzorgen en een gezamenlijke visie hebben op vlak van de integratie van het fietsen in de 

stedelijke mobiliteit. 

Werkgroepen met externe actoren (buurgemeenten, gewestelijke besturen, BIVV, MIVB, 

NMBS, BIM) worden af en toe ingericht maar enkel als een specifiek project dat vereist en 

dus niet op een structurele en permanente manier. De buurt rond het Zuidstation is 

problematisch omdat het op de grens ligt tussen meerdere gemeenten en omdat vele 

actoren betrokken worden. 

Vraag 6: Wat is de impact van de politie op het vlak van fietsbeleid? – score 1  

Voor een goed fietsbeleid is het strikt noodzakelijk de actieve steun van de politie te 

hebben om respect te garanderen voor de fietser, fietsinfrastructuur en zijn plaats in het 

verkeer zoals zijn veiligheid. 

De politie neemt deel aan de vergaderingen van de werkgroep “mobiliteit” maar blijkt geen 

prioriteit te maken van de fiets (geen aandacht aan fietsers die overtredingen plegen, geen 

belang voor sensibilisatieacties, geen fijne kennis van de verkeersregels die fietsers 

betrokken). Er is geen fietsbrigade hoewel ze en cruciale rol speelt in de zones waar ze 

bestaat.  

3. Fietsbeleid op papier – score 2 

Vraag 7: Op welke manier wordt het fietsbeleid gepland?  – score 2 

Een goed fietsbeleid moet duidelijk zijn, met concrete doestellingen en haalbare en 

geprogrammeerde acties op een efficiënte en realistische manier. 

In het Brusselse context is een actieplan op gemeentelijk niveau een noodzakelijke 

aanvulling voor het gewestelijke fietsbeleid en kan van acties van gewestelijke actoren 

benutten op vlak van inrichtingen, parkeer, promotie en sensibilisatie alsook subsidies. 

Hoewel de gemeente gedeeltelijk afhankelijk is van het Gewest (vooral voor inrichtingen 

op gewest wegen en hun oversteekplaatsen), ze heeft genoeg hefboomaatregelen om haar 

lokaal beleid te plannen. 

Er is geen actieplan verbonden met concrete doelstellingen maar maatregelen die al 

uitgevoerd werden beginnen vruchten af te werpen (fietsbox, fietspad Jean Volderslaan en 

langs de gemeentehuis, fietsgarages in de nieuwe projecten, jaarlijkse programmatie van 

fietsbeugels). Dit zal worden versterkt met de recentelijke toevoeging van de functie van 

mobiliteitsambtenaar. 

4. Personeel en middelen – score 1,5 

Vraag 8: Hoe wordt de financiering van het fietsbeleid gewaarborgd? – score 1,5 

Een goed fietsbeleid is gebaseerd op een structurele en regelmatige financiering van het 

fietsbeleid (niet afhankelijk van de politieke en financiële onzekere voorvallen) die de 

geplante acties laat realiseren in een realistische planning. Een specifiek fietsbudget is ook 

een engagement tegenover de burgers en fietsers. 
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Technisch gezien is er geen budgetartikel specifiek voor de mobiliteit en dus voor de fiets 

omdat inrichtingen ten gunste van de fietsers opgenomen worden in het “budget wegen”. 

De gemeente is zeer afhankelijk van de gewestelijke subsidies, die het ook gemakkelijker 

maken meer ambitieuze projecten uit te voeren. Sommige projecten worden nochtans door 

de gemeente zelf geïnitieerd met eigen middelen (Vollenbike, fietsbox, fietsbeugels) en 

getuigen van haar wil op deze vlak. 

Opmerking van de auditor. Het voorbeeld van het Gewest is leerzaam.  Vele 

fietsinrichtingen zijn geïntegreerd in inrichtingsbudgets en worden hierdoor dus financieel 

‘onzichtbaar’. Daarnaast wordt een budget van ongeveer 12M € per jaar voorzien tijdens 

de vorige en huidige legislaturen voor de realisatie van fietsinfrastructuur: de realisatie van 

vrijliggende fietspaden langs grote gewestelijke assen (werk in uitvoering); de realisatie en 

de bewegwijzering van de GFR (budget van 10M € per jaar tijdens de vorige legislatuur), 

wat inrichtingen type zones 30 financierde (verkeerdrempels, voetpadverbreding, 

heraanleg van hele kruispunten). 

 

Vraag 9: Wat wordt er gedaan om de vakkennis en vaardigheden van het personeel en de 

verantwoordelijke mandatarissen te verbeteren? – score 1,5 

Voor een goed fietsbeleid moeten de verantwoordelijke agenten de mogelijkheid hebben 

om constant te kunnen leren en kennis te kunnen opbouwen en kritisch leren denken ten 

opzichte van de evoluties in dit domein. 

Ambtenaren kunnen deel nemen aan opleidingen (aanvragen worden meestal 

geaccepteerd) maar ze zouden nog meer kunnen worden aangemoedigd om hun expertise 

te versterken door opleidingen. 

5. Infrastructuur en veiligheid – score 1.8 

Vraag 10: Hoe uitgebreid is het fietsnetwerk en wat is het kwaliteitsniveau? – score 1 

Een goed fietsbeleid biedt een dicht netwerk van fietsroutes ingericht volgens standaard 

kwaliteitsnormen en een algemeen veilig en aantrekkelijk fietsbaarheidsniveau, ook voor 

aarzelende en niet-ervaren fietsers.  

De Gewestelijke Fietsroutes (voor een deel gerealiseerd/bewegwijzerd) dienen te worden 

aangevuld met lokale verbindingen om zo een volledig fietsnetwerk in Sint-Gillis te 

inrichten. Een kwaliteitssprong is essentieel om, bijvoorbeeld, kinderen op een autonome, 

comfortabele en veilige manier te laten fietsen in de gemeente. 

Niettegenstaande is de invoering van zones 30 op vele wegen relatief goed gevorderd en 

beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) veralgemeend, wat gunstige verkeerscondities voor  

fietsers biedt.  

Opmerking van de auditor. De analyse van de ongevallen in BEV laat zien dat dit 

instrument globaal minder risico op ongevallen inhoudt dan in andere straten en benadrukt 

dat de gevallen heel specifiek en zeer zelden zijn waarin het BEV niet raadzaam is7. 

 

 

 

                                                

7
 Veiligheid van fietsers en beperkt eenrichtingsverkeer, Fietsvademecum van het BHG, katern 3, ontworpen 

door het BIVV, 2014: 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/2014_S%EF%BF%BDrit%EF%BF%BDyclist

es_SUL_web_.pdf  

 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/2014_S%EF%BF%BDrit%EF%BF%BDyclistes_SUL_web_.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/2014_S%EF%BF%BDrit%EF%BF%BDyclistes_SUL_web_.pdf


 

Sint-Gilles - BYPAD audit en fietsactieplan    Mei 2017    43 

 

Vraag 11: Op welke manier wordt het onderhoud van de fietsinfrastructuur georganiseerd? 

– score 2 

Een goed fietsbeleid betekent dat de fietsers constant op kwaliteitsinrichtingen kunnen 

rekenen. 

Fix My Street wordt gebruikt als kanaal om kleine problemen op de weg te signaleren, die 

de gemeentelijke diensten kunnen oplossen (zonder een openbare aanbesteding). De 

informatie verzameld door terreinbezoeken en contacten met de bevolking geven ook en 

idee van de problemen die men ondervindt. Sinds 2011 telt een planning alle 

wegeninterventies. Een planning voor de volgende drie jaren (tot 2019) bevat opnieuw de 

interventies van de vergunninghouders, de gemeentelijke inrichtingen (met een specifiek 

aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimtes), de MIVB, het Gewest, etc. maar 

zonder de acties te prioriteren volgens de behoeftes van fietsers. 

 

Vraag 12: Hoe ver staat het met het fietsparkeeraanbod? – score 2,5 

Voor een goed fietsbeleid moet er een volledig aanbod van fietsstallingen, die een 

belangrijk lokeffect hebben: fietsbeugels overal dichtbij op straat, bedekte en veilige 

fietsparkings aan bestemmingen, bewonersparking (lokaal in nieuwe woongebouwen; 

oplossingen vinden voor woongebouwen waar het niet mogelijk is binnen de fiets te 

stallen). 

De bestaande fietsparkeerplaatsen zijn vaak verzadigd en er is een gebrek aan 

fietsenstallingen rond bepaalde attractiepolen zoals het Sint-Gillis Voorplein en de 

handelszones in het algemeen. Er is noch een plan noch een evaluatie van de vraag. De 

ontwikkeling van de fietsboxen daarentegen gebeurde wel op deze wijze. De fietsboxen 

hebben veel succes (hun beheer werd overdragen aan CyCLO) en het oprichten van een 

wijkfietsparking op hoogte van het station Horta wordt overwogen. De verplichting van een 

fietslokaal in herinrichtingsprojecten van kleine wooneenheden wordt niet altijd goed 

ervaren door burgers die zich per fiets verplaatsen, aangezien dat het de 

verantwoordelijkheid op vlak van het parkeren bij hun legt (in een context van hoge 

bouwkundige belasting en stedelijke dichtheid). 

6. Communicatie en promotie – score 1 

Vraag 13: Hoe worden de inwoners geïnformeerd en gesensibiliseerd rond fietsbeleid? – 

score 0.5 

Voor een goed fietsbeleid moeten de doelstellingen, de projecten en de realisaties gekend 

maken bij het publiek als bewijs van het engagement en de wil om het fietsgebruik te 

aanmoedigen. De fietsverenigingen zijn belangrijke communicatiepartners. 

Een nieuwsbrief van de dienst Duurzame Ontwikkeling heeft het regelmatig over de fiets 

maar raakt niet bij de volledige bevolking en niet per se aan alle fietsers. Er is geen 

informatie over de fiets en fietsbeleid of een fietspagina op de website van de Gemeente. 

Het gemeentelijke nieuwsbulletin wordt niet gebruikt om de bevolking van het fietsbeleid 

te informeren. De fietsers weten dus niet wat de gemeente doet op dit gebied. 

Vraag 14: Welke initiatieven worden genomen om fietsgebruik bij specifieke doelgroepen 

te stimuleren? – score 1.5 

Voor een goed fietsbeleid moet de latente vraag voor het fietsen geactiveerd worden door 

een sensibilisatie eerst van de doelgroepen met een hoog potentieel. 

Meerdere scholen hebben een schoolvervoerplan uitgevoerd, sommige projecten hebben 

een specifieke doelgroep (leerlingen, jongeren, vrouwen), het project Vollenbike werd een 
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eerste keer met de steun van de gemeente georganiseerd en er was al een tweede editie, 

en een fietsatelier is actief in een jeugdcentrum, maar dit gaat om individuele projecten. 

7. Educatie – score 2.5 

Vraag 15: Wat wordt er gedaan op vlak van fietseducatie en fietsvaardigheden? – score 2,5 

Voor een goed fietsbeleid moet er een fietsopleiding bestaan die vooreerst kinderen als 

doelgroep heeft alsook andere groepen die een begeleiding nodig hebben om beginnen te 

fietsen. 

In meerdere scholen leggen de leerlingen hun fietsbrevet af maar de gemeente 

sensibiliseert de scholen niet om allemaal dit project te doen. Gracq heeft al opleidingen 

“fiets-verkeer” georganiseerd en opleidingen worden soms aan groepen van volwassenen 

aangeboden maar enkel occasioneel. 

8. Complementaire maatregelen – score 1,75 

Vraag 16: Wat wordt er gedaan om autogebruik te ontmoedigen? – score 1,75 

Een goed fietsbeleid gaat samen met een beheersingsbeleid van het autoverkeer: de 

snelheden en verkeersstromen beheersen om geruststellende wijken te creëren, de ruimte 

voor het rijdende of geparkeerde wagen verminderen ten gunste van de fiets (alsook voor 

de voetgangers en het openbare vervoer), het parkeren reglementeren om het autogebruik 

te ontmoedigen. 

In inrichtingen wordt er systematisch rekening gehouden met het openbaar vervoer, de 

voetgangers en de fietsers alsook met autodeelsystemen met, als noodzakelijk, een 

vermindering van parkeerplaatsen op de weg. Maar dit is heel geleidelijk, straat per straat. 

Het parkeren is gereglementeerd en geeft voorrang aan de bewoners. 

Het parkeren en autoverkeer blijven omnipresent op het gemeentelijke grondgebied en het 

autogebruik en autobezit worden weinig ontmoedigd. Het parkeren is gereglementeerd op 

het hele gemeentelijke grondgebied (rode zone in het centrum, grijze zone op de grote 

assen en groene zone overal elders).  

9. Evaluatie en impact - score 1 

Vraag 17: Op welke manier wordt fietsbeleid geëvalueerd? – score 1 

Een goed fietsbeleid wordt geëvalueerd ten opzichte van haar uitvoering en haar impact op 

het fietsgebruik zodat ze aangepast en versterkt kan worden. 

Er worden geen specifieke tellingen georganiseerd om het gebruik van de 

fietsinfrastructuur of fietsenstallingen te evalueren. 
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10.  Samenvatting van sterktes en zwaktes 

 

Sterktes Zwaktes 

  

Beperkte afstanden binnen de gemeente 
 
Groei van de politieke wil op vlak van fietsbeleid 
 

Mobiliteitsambtenaar verantwoordelijk voor het 
fietsbeleid en samenwerking tussen de diensten 
 
Goede verspreiding van het parkeren 
 

Complementariteit met het openbaar vervoer 
 

Jonge bevolking die om fietsinfrastructuren en 
fietsparkeeroplossingen vraagt 
 
De inrichting en bewegwijzering van de GFR 
alsook de inrichting van vrijliggende fietspaden 
op de grote assen als opportuniteit 

 
Projecten van verkeersluwe gemeentelijke 
wegen als opportuniteiten 
 
 

Reliëf (fiets weinig geschikt voor de heel korte 
afstanden) 
 
Moeilijkheid om het fietsbeleid als prioriteit aan 

te wijzen 
 
Achterstand op vlak van de ontwikkeling van 
fietsinfrastructuren vanwege het gebrek aan een 
gecoördineerd en specifiek beleid in het 

verleden 
 

Verzadiging van de fietsenstallingen in bepaalde 
zones van de gemeente 
 
Problematische oversteekplaatsen wat betreft 
de grote assen en gebrek aan infrastructuur 
(verplicht gemengd verkeer met het openbaar 

vervoer) 
 
Alomtegenwoordigheid van het doorgaande 
verkeer (vooral op het interwijk netwerk) en het 
parkeren 
 
Communicatieacties en sensibilisatieacties 

weinig ontwikkeld 

 
Financiering bijna volledig afhankelijk van het 
Gewest  
 
Educatie en sensibilisatie rond fietsgebruik 
weinig ontwikkeld in de scholen  

 
Slechte fietsbaarheid van de Zuidwijk 
 
Moeilijke onderhoud van vele wegen 
 
Gebrek aan betrokkenheid van de politie 
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2. HET FIETSPLAN: DE FIETS VAN MORGEN 

De visie en ambities voor het fietsbeleid 

In dit tweede deel worden de conclusies van het BYPAD-audit en aanbevelingen vertaald in een 

concreet actieplan. 

 

Samenvatting 

 

Het fietsactieplan streeft het ondersteunen van de groei van het 

fietsgebruik na en moedigt de inwoners van 8 tot 88 jaar oud aan de 

fiets te gebruiken voor dagelijkse verplaatsingen van minder dan 5 km.  

Deze hefboomacties op verschillende werkdomeinen vormen een 

integraal fietsbeleid, dat progressief ingevoerd kan worden. 
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1. Algemene doelstellingen 

De algemene doelstellingen van het fietsactieplan worden in onderstaande tabel weergegeven en 

het actieplan is opgebouwd volgens de onderstaande structuur :  

- Het FIETSACTIEPLAN streeft ernaar het dagelijks fietsgebruik te stimuleren, d.w.z. 

fietsgebruik als functioneel en volwaardig vervoersmiddel. Recreatieve elementen kunnen 

hier wanneer ze relevant zijn deel van uitmaken, maar staan niet in het centrum van deze 

aanpak.  

- Het FIETSACTIEPLAN streeft vooral naar de realisatie van een kwaliteitssprong van 

de algemene fietsbaarheid, zijnde het verbeteren van de terreincondities. Hierdoor 

wordt de verplaatsing met de fiets van A naar B veilig en comfortabel.  

- Het FIETSACTIEPLAN streeft naar het sensibiliseren en versterken van de fiets als 

dagelijks vervoersmiddel, dat door het grote publiek als normaal wordt aanzien. 

En dit voor alle doelgroepen: volwassenen en kinderen, mannen en vrouwen, ouderen en 

werkers, ervaren fietsers en twijfelde fietsers, enz. 

Deze doelstellingen zijn vertaald in 4 actieterreinen zoals in onderstaande tabel verduidelijkt. 

 

Algemene doelstellingen 

fietsbeleid  

Het dagelijkse fietsgebruik 

mogelijk, veilig en normaal maken voor iedereen 

A. DE RIJDENDE FIETS  
Fietsinfrastructuur en het 

fietsnetwerk  

Ontwikkeling van een fietsnetwerk dat voldoet aan 5 criteria 

(veilig, snel, continu, comfortabel, aantrekkelijk) 

B. DE STILSTAANDE 
FIETS  
Fietsparkeren  

Mogelijk maken om de fiets veilig te parkeren (korte termijn) en 

stallen (lange termijn ) zonder de publieke ruimte te zwaar te 

belasten 

C. STIMULEREN VAN 
FIETSGEBRUIK  
Informatie, sensibilisatie, 

educatie  

Belonen van fietsers, motiveren van prille fietsers, overtuigen 

van potentiële fietsers 

D. VERANKEREN VAN 

FIETSBELEID  

Verankeren binnen de organisatie, financiële middelen, 

personeel op opvolging/evaluatie 
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De relatie met de 9 BYPAD-modules en de 4 werkdomeinen van het fietsactieplan is de volgende: 

WERKDOMEIN Link met BYPAD MODULES 

A. DE RIJDENDE FIETS 

Infrastructuur en fietsnetwerk 

5. Infrastructuur en veiligheid – fietsnetwerk 

8. Complementaire maatregelen – verkeerscirculatie en parkeerbeleid 

B. DE STILSTAANDE FIETS 

Fietsparkeren 
5. Infrastructuur en veiligheid – fietsparkeren 

C. STIMULEREN VAN FIETSGEBRUIK  

Informatie, sensibilisatie, educatie 

6. Communicatie en promotie 

7. Educatie 

D. VERANKEREN VAN FIETSBELEID 

 

1. Gebruikersbehoeften 

2. Leiderschap en coördinatie 

3. Fietsbeleid op papier 

4. Personeel en middelen 

9. Evaluatie en impact 
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2. Werkdomein A : De rijdende fiets 

Werkvelden: infrastructuur en netwerk 

1. Kwaliteitseisen fietsnetwerk 

Het volledig netwerk moet van goede kwaliteit zijn, net zoals het netwerk van GFR, en beginners 

van elke leeftijd (8-88 jaar oud) aantrekken. In het algemeen moet het gemotoriseerd verkeer zo 

veel  mogelijk beperkt worden alsook de snelheid. Dit kan op drie verschillende manieren: 

- Het verkeer (gedeeltelijk) omleiden: eenrichtingsverkeer invoeren, beperkt 

eenrichtingsverkeer, het autoverkeer onderbreken met doorsteken voor fietsers. 

- Beheersing van de snelheid, in de straten en op kruispunten: wegen minder breed maken, 

inrichtingen om snelheden te beheersen (asverspringing, verkeersdrempel, 

voetpadverbreding) die de fietsers minimaal storen (bypass etc.) 

- Het parkeren (gedeeltelijk) verminderen als het nodig is, om meer ruimte te krijgen voor 

kwalitatieve inrichtingen.  

Men moet altijd voor de beste mogelijke inrichting kiezen. De keuzetabel (zie hieronder) kan hier 

helpen. Wat betreft het aanleggen of het onderhoud van fietsinfrastructuur moet er aan de 

volgende punten gedacht worden: 

- Markeringen : Hoewel te veel markering slecht is voor de leesbaarheid van de fietser, is het 

belangrijk het te doen tussen kruispunten als de weggedeelten te lang zijn. 

- Wegwijzers: Fietsroutes (GFR en GemFR) moeten wel bewegwijzerd zijn als ze elkaar 

kruisen. De hoogte en positie van de borden moeten geschikt zijn. 

- Wegoppervlakte : Het moet een vlakke rijloper zijn. De voorkeur moet zo veel mogelijk aan 

het asfalt worden gegeven tegenover andere soorten van wegbedekking (klinkers, kasseien 

enz.). Als andere materialen gebruikt worden, moet de voorkeur geven worden materialen die 

goed tijd, slecht weer en gebruik kunnen doorstaan (gezaagde natuursteen). 

- Comfort : Om fietspaden comfortabel te houden moeten stoepranden en veranderingen van 

wegoppervlakte zo veel mogelijk vermeden worden (soms kunnen enkele centimeters al fataal 

zijn), net zoals goten op fietspaden en geen loodrechte kruisingen met de tramsporen. 

- Direct : aanbieden van de kortste en snelste route; 

- Continu : aanbieden van doorlopende routes die verschillende attractiepolen op een zo 

continu mogelijk manier met een keuze tussen verschillende routes (rustig verkeer of niet, 

steile hellingen of niet); 

- Aantrekkelijk : doorheen een aangename en sociaal veilige omgeving, met beperkte 

geluidshinder, goede luchtkwaliteit, stress) 

Hierbij benadrukken we dat het basisnetwerk het volledige stratennet omvat, dat overal 

fietsbaar moet zijn (doelstelling IRIS II). Het hoofdfietsnetwerk is de combinatie van het 

gewestelijk en gemeentelijk fietsnetwerk (ICR + ICC routes) dat bestaat uit de 

belangrijkste fietsverbindingen. 

Het Fietsvademecum bestaat al uit 7 afzonderlijke richtlijnenbundels: fietspaden en 

fietsmarkeringen, BEV, fietsinfrastructuur op rotondes, busbanen + fiets, verharding, verlichting 

en fietsparkeren. Een fundamenteel principe is de keuze van fietsvoorzieningen afhankelijk 

van de snelheid en de intensiteit van het autoverkeer, conform internationaal gekende 

richtlijnen (zie ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Op basis van de summiere tabel in het 

fietsvademecum (gemarkeerde fietspaden) is een meer gedetailleerde keuzetabel uitgewerkt die 

vooral de lokale en communale straten verder uitwerkt. 
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Keuzetabel gewenste fietsvoorzieningen 

Belangrijke toelichting 

- Uitgangspunt: auto-intensiteit x fietsintensiteit = aantal potentiële conflicten = behoefte aan scheiding bij veel conflicten 

- Basisnet fiets = alle straten moeten fietsbaar zijn 

- Intensiteit fietsverkeer= huidig aantal fietsers + toekomstig aantal (raming) 

- Intensiteit voertuigen = vte/dag (voertuigequivalent per dag) = zwaar vervoer/bus telt dubbel door, dus bij veel busverkeer of zwaar 

vervoer sneller overgaan naar gescheiden fietsvoorzieningen.  

- V85 = feitelijke maximumsnelheid (85% van de voertuigen) – een niet gerespecteerde zone 30 wordt behandeld zoals een 50 km – of 

wordt verkeersluw gemaakt 

Aandachtspunt: fietsroutes (GFR, LFR) door lokale straten worden best verkeersluw gemaakt, om de 

parameters intensiteit / snelheid / ruimte te wijzigen: 

- De verkeersintensiteit verlagen = het verkeer (deels) omleggen (invoering van eenrichting, tegengesteld eenrichtingsverkeer, 

wegvakken of doorgangen voorbehouden aan fietsers, voetgangers, mogelijk OV en taxi) 

- De effectieve snelheid verlagen = fysieke maatregelen om de snelheid te matigen in straten (rijwegversmalling, asverschuiving, 

Berlijnse kussens) et aan kruispunten (trottoirverbredingen, plateau) met minimale hinder voor fietsers (bypass) 

- Ruimte vrijmaken voor de nodige fietskwaliteit – parkeren (deels) wegnemen 

 Wegcategorie auto Fietsnetwerkcategorie 

 
 

Snelheid auto 

(V85) 

Intensiteit voertuigen 

(vte/dag) 

Basisnet  

(Ifiets < 200/d) 

GFR – LFR  

(Ifiets 200 – 2.000/d) 

Fiets-GEN 

(Ifiets > 2.000/d) 

B
O

V
EN

LO
K

A
LE

 W
EG

EN
 

Grootstedelijke weg 70, 50 Niet relevant 
Vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden  

of afzonderlijke ventwegen 

Hoofdwegen 

70 Niet relevant 

Vrijliggende fietspaden (ER of DR) 

50 

> 5.000 

(2 x 2, 2x1) 

< 5.000 

(2 x 1) 
   

Interwijkenwegen 50 

> 4.000 
Vrijliggende fietspaden (voorkeur)  

of aanliggende verhoogde fietspaden 

< 4.000  

 

LO
K

A
LE

 W
EG

EN
 

Verzamelwegen 30 

> 4.000 
Gemarkeerde fietspaden (voorkeur) 

of busbaan met fiets 

< 4.000    

Lokale straten 30 

> 2.000 

Fietssuggestie-stroken 

(Bij sterke helling – gemarkeerde 

fietspaden) 

 

< 2.000 Menging / woonerf  Fietsstraat 

De gemeente zal deze tabel gebruiken als referentiedocument voor de kwaliteit van fietsvoorzieningen. Deze 
werd ontworpen door Timenco bvba in het kader van de BYPAD-evaluaties van de Brusselse gemeenten, 

opgesteld op basis van studies en bestaande modellen, aangepast aan de Brusselse realiteit. Deze tabel werd 
aan de gemeenten voorgesteld zonder dat deze formeel gevalideerd werd. 
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2. De zones 30km/u op lokale straten veralgemenen en 

communiceren 

 

 Een project per bouwblik, wijk per wijk, zal uitgevoerd worden om de doelstelling van 

zones 30 op 100% van de lokale straten (53% van de huidige gemeentelijke wegen zijn 

zones 30, met een stijging van 26% in 2016); 

 Communicatie en sensibilisatie zullen uitgevoerd worden over het feit dat de volledige 

gemeente een zone 30 is (behalve uitzonderingen) en niet andersom (voorbeeld van 

Brussel-Stad die een zone 30 op de volledige Vijfhoek ingevoerd heeft, samen met 

specifieke communicaties et acties) 

 Grootstedelijke wegen, hoofdwegen en interwijkwegen blijven a priori zones 50 maar de 

invoering van een zone 30 moet overwogen worden voor sommige assen of delen van 

assen (via een reglementering en inrichtingen): Waterloosesteenweg van de kleine ring tot 

de bareel, Jean Volderslaan, Ducpétiauxlaan, bijvoorbeeld. 

3. De fietsbaarheid van de GFR en GmFR garanderen die 

alternatieven aanbieden voor de grote assen 

 

Gelet dat de gemeente geen ruimte weg af wil nemen van de verkeersruimte of 

autoparkeerplaatsen om fietspaden op de grote assen te inrichten (wat beter zou zijn voor 

continue fietsroutes), is het strikt noodzakelijk om comfortabele en veilige alternatieven in 

grotendeels lokale straten aan fietsers bieden. Voor dit actieplan baseren we ons op het 

netwerk van Gewestelijke Fietsroutes (GFR) die gedeeltelijk ingericht en bewegwijzerd 

werden door Brussel mobiliteit alsook op de Gemeentelijke Fietsroutes (GmFR) die 

voorgesteld werden in het kader van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. 

Dit netwerk van routes is gestructureerd om de grote assen (automobiel verkeer, 

openbaar vervoer met spoorwegen) en de problematische kruisingen te vermijden. Op dit 

netwerk wordt de prioriteit aan de fiets gegeven door een combinatie van maatregelen: 

omleiding van het doorgaande verkeer, enkelrichtingsverkeer (eventueel 

eenrichtingsstraten in tegengestelde richtingen), auto-knippen, fietsstraten. 

De fietsers moeten rekening houden met het sterke reliëf in Sint-Gilles en dus in de 

valleien of op de toppen fietsen. In het geval van sterke hoogteverschillen moet een 

optimale fietsbaarheid gegarandeerd worden. Men moet ook de voorkeur geven aan de 

fietsbereikbaarheid van gemengde handelskernen, scholen, het openbaar vervoer en 

voorzieningen, en het garanderen van de continuïteit met buurgemeenten. 

Dit netwerk vereist ook prioritaire verbeteringen wat betreft de verharding op bepaalde 

weggedeelten van fietsroutes. De systematische inspectie van alle wegen van de 

gemeente (die al bestaat) zou een preventief onderhoud kunnen bevatten van de wegen 

die deel maken van het fietsnetwerk. De uitvoering van dit netwerk van fietsroutes moet 

geprioriteerd en geprogrammeerd worden (inclusief de bewegwijzering die progressief kan 

geïnstalleerd worden iedere keer een fietsroute uitgevoerd werd). 
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Op het hele netwerk van GFR-GmFR zorgt de gemeente Sint-Gillis voor kleine verbeteringen 

op alle gemeentelijke wegen om het fietsverkeer te vergemakkelijken en beveiligen: 

veralgemenen van beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) door een inventaris van de ontbrekende 

borden (momenteel in uitvoering) en de invoering van dit instrument op de wegen die het nog 

niet zijn maar kunnen worden ; borden B22-B23; herinrichting en beveiliging van de 

kruisingen; fietssluizen voor kruisingen en fietslogos. 

In het kader van het Actieplan werd er besloten op basis van een geschematiseerde situatie te 

werken. Het schematische netwerk (zie de kaart hierboven) werd getekend en bevat 

verbindingen tussen de verschillende bestaande of geplande infrastructuren, of infrastructuren 

die gecreëerd moeten worden. Naast de bestaande Gewestelijke Fietsroutes 5GFR) worden 6 

gemeentelijke fietsroutes (GmFR) voorgesteld. Sommige van deze fietsroutes zouden op heel 

korte termijn operationeel kunnen worden door middel van beperkte inrichtingen, terwijl 

andere fietsroutes afhankelijk zijn van grotere werken. De kaart hierboven is dus bedoeld als 

een leidraad voor de gemeente Sint-Gillis voor de komende de jaren wat betreft 

fietsinfrastructuur. Om dit netwerk uit te kunnen voeren, zijn inspanningen noodzakelijk op 

gewestelijk niveau alsook op gemeentelijk niveau. 

 

 

 

 

 

 

Netwerk van gemeentelijke en gewestelijke fietsroutes op in het grondgebied van Sint-Gillis 
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GFR A 

 

 Rekening houden met de noodzaak de straat van het Zuidstation te bedekken 

(verlenging van Engelandstraat) in het kader van het project van herinrichting. 

 Gebruik maken van de inrichting van de fietspaden op beide zijden van de 

kleine ring om een beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren  in het korte 

gedeelte van de Engelandstraat die al in eenrichtingsverkeer is. 

 In dezelfde geest de verbinding met de park op hoogte van de kleine ring 

verbeteren (stoeprand verlagen) ; 

 De GFR (in fine) omleiden naar de kleine ring na de oprichting van vrijliggende 

tweerichtingsfietspaden tussen Engelandstraat en Berckmansstraat (om zo dit 

gedeelte van de GFR – die niet zeer attractief voor de fietsers is vanwege hun 

vele bochten– te vergemakkelijken). 

GFR 8 

 Een fietspad bergop inrichten in Arthur Diderichstraat ; 

 De GFR (in fine) omleiden via Savoiestraat en dan via Sint-Bernardusstraat 

door volledig een beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren, om zo de 

fietsbaarheid van deze as te verbeteren (een fietsstraat zou een optie kunnen 

zijn). De kruising met de Charleroise Steenweg moet ook verbeterd worden. 

Deze optie is beter dan de huidige route (via beperkte eenrichtingsstraten die 

heel smal en verzadigd zijn tijdens de spitsen en geen leesbaar en rechtstreeks 

route aanbieden) omdat ze een rechtstreeks en vlakke verbinding biedt dat al 

door vele fietsers gebruikt wordt. Deze omleiding kan niet gebeuren totdat de 

weggedeelte van Charleroise Steenweg tot Stephanie niet meer fietsbaar 

gemaakt wordt. 

 Het auto-knip verbeteren op Dejonckerstraat en Bosquetstraat ; 

 Het verkeer aan de ingang van Spinnerijstraat verbeteren (stoeprand, 

draaicirkel, breedte).  

 

 

GFR SZ 

Principes voor de definitie van een lokaal structureel netwerk 

 Directe verbindingen creëren tussen de wijken, lokale kernen (gemeentelijke administratie, 
middelbare scholen, ziekenhuizen) en de knopen van het openbaar vervoer (station, 
metrohalte). Dit werd in een diagram gegoten. 

 Creëren van een netwerk als een raster met mazen van 500 meter 

 Alternatieve routes voor de grote verkeersaders voor het gemotoriseerd en openbaar vervoer 
voortrekken 

 Integreren van de GFR in het structureel lokaal netwerk. De twee GFR zijn niet te beschouwen 
als een hoger routeniveau maar als deel van het lokale netwerk 

 Zorgen voor goede verbindingen met het lokale netwerk van buurgemeenten 

 Goede verbinding met de routes op de grote assen 
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 Beveiligingsopties bestuderen voor de kruising tussen Koningslaan en De 

Merodestraat. De breedte van deze kruising en de voorrangsregeling maken 

het onveilig voor de fietser. 

 

GmFR A  

 

 Aan het Gewest vragen om vrijliggende en kwalitatieve fietspaden in te richten 

(verlichting, bewegwijzering, markeringen, stoepranden, kruising) in de tunnel 

van Veeartsenstraat met de beveiliging van de kruising met Fonsnylaan. De 

tunnel voor voetgangers en fietsers kan een optie zijn. In zijn huidige vorm 

biedt hij nochtans geen veilige uitgang van de tunnel (op beide zijden van de 

spoorwegen). 

 Een alternatieve route (via Denemarkenstraat) is mogelijk  door aan het begin 

van Theodore Verhaegenstraat in te slaan (gevolgd door De Merodestraat en 

uiteindelijk Denemarkenstraat) om de complexe en momentele onbeveiligde 

bewegingen op Fonsnylaan te vermijden. 

 Het oversteken van het Bethlehemplein verbeteren door middel van kleine 

interventies alsook de terrasbezetting van het plein beter controleren. 

 Bij het Gewest aandringen om een oplossing te vinden voor de 

verkeerslichtenfasen van de kruising Janson zodat Morisstraat, een 

eenrichtingsstraat, wordt geopend voor fietsers. 

GmFR B 

 Vervanging van de kasseien door asfalt op de Waterleidingsstraat en invoering 

van eenrichtingsverkeer: voorzien in het kader van de vervanging van de 

sporen door de MIVB in 2017-2018. 

GmFr C 

 In het kader van de herinrichting van Jacques Francksquare door Beliris, het 

parkeren schuin herorganiseren op de Vorstse Steenweg en de mogelijkheid 

van een gemarkeerd fietspad bestuderen om de breedte van de weg te 

compenseren. 

 

GmFR D 

 

 Kans bekijken om bij het stadsvernieuwingscontract « Koning » om 

fietsinfrastructuur in het project toe te voegen, ten minste bergop. Dit zou een 

continuïteit met een GmFR van Vorst creëren. Bovendien kan een 

oversteekplaats voor fietsers ingericht worden op hoogte van Emile 

Féronstraat. 

 

GmFR E 

 

 Verbeteringscenarios bestuderen van de situatie voor de fietser aan het einde 

van de Waterloosesteenweg, vooral wat betreft de trajecten bergop tussen 

Hallepoort en het Sint-Gillis Voorplein, alsook de oversteekplaats van de 

Hallepoortlaan om de park te bereiken;  

 Een gemarkeerd fietspad over de volledige lengte van Ducpétiauxlaan inrichten 

; 
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GmFR F 

 

 Een fietspad bergop in Waterloosesteenweg oprichten tussen de bareel en 

Elsene om een verbinding te creëren met een GmFR van Elsene ; 

 Deze GMFR zou verlengd kunnen worden via Parklaan en zo een verbinding 

met een GmFR van Vorst creëren die ook via Parklaan gaat. Dit vereist 

nochtans de verbetering van de fietsbaarheid op Parklaan (de opening van de 

tram- en buslaan voor fietsers is een optie maar blijkt niet optimaal te zijn op 

vlak van de veiligheid en het comfort van de fietsers), die het schrappen van 

vele autoparkeerplaatsen zou vereisen. 

 

GmFR G 

 

 Verbeteringscenarios bestuderen van de fietsbaarheid op Jean Volderslaan ; 

 Het GFR van Jourdanstraat door het Sint-Gillis Voorplein verlengen. 

 

4. Steun aan gewestelijke acties 

 

Hoewel bijna alle grootstedelijke wegen, hoofdwegen en interwijkwegen van Sint-Gillis door 

het Gewest worden beheerd, kan de gemeente natuurlijk acties bij het Gewest ondernemen 

om fietsinfrastructuur op gewestelijke wegen te creëren: 

 De projecten van kwalitatieve fietsinfrastructuur steunen op de Kleine Ring ; 

 Vrijliggende fietspaden en beveiligde oversteekplaatsen vragen op de hoofdwegen 

(Fonsnylaan – inclusief de kruising met Veeartsen en Verhaegen – Defacq, Jamar) 

zoals voorzien in het kader van het fiets-GEN project en het plan van 80km van 

vrijliggende fietspaden) ;  

 Een gemarkeerd fietspad oprichten op de gehele lengte van Ducpétiauxlaan ; 

 Het Gewest vragen om een scenario te testen om het doorgaande verkeer ter hoogte 

van de Bareel van Sint-Gillis te ontmoedigen. Dit is een kruising die zowel verplicht als 

problematisch voor de fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer is. Voor fietsers 

is dit de meest gebruikte kruising van Sint-Gillis volgens het Gemeentelijk 

Mobiliteitsplan. De doelstelling van het scenario zou moeten zijn om de bereikbaarheid 

met de auto van alle wijken en assen te garanderen maar het doorgaande verkeer 

door verkeersmaatregelen (auto-knip en eenrichtingsverkeer) te ontmoedigen en 

ervoor te zorgen dat zachte mobiliteit overal kan. Hierdoor zou ook de ruimte rond de 

gemeentehuis opgewaardeerd kunnen worden.  

 De rol van de fiets in het Masterplan van het Zuidstation versterken (parkeren, 

fietsroutes, obstakels, tunnels) in het kader van een samenwerking met het Gewest en 

de buurgemeenten. 

 

5. Signalisatie 

 

Het structurerend netwerk kan aangevuld worden door een bewegwijzering van de lokale 

bestemmingen en de afstanden. Men moet tegelijk waakzaam blijven wat betreft de 

problematiek van de verzadiging van de openbare ruimte door het verhogen van bewegwijzering. 

Deze signalisatie zou de beginnende fietser gidsen naar de beste fietsroutes. Het is een instrument 

om voor de korte verplaatsingen en voor sensibilisering van het fietsgebruik.   



 

Sint-Gilles - BYPAD audit en fietsactieplan    Mei 2017    56 

- Deze bewegwijzering zal ontworpen worden op basis van het gedefinieerde netwerk. Haar 

impact is optimaal wanneer de netwerk volledig is, maar kan geleidelijk ingevoerd worden op 

de reeds fietsbare fietsroutes ; 

- De gemeente zal gebruik maken van de grafisch verticaal charter ontwikkeld voor de GemFR 

door het Gewest. Deze is coherent met de GFR bewegwijzering die fietsers op langere 

afstanden op gewestelijke schaal gidst. Het is wenselijk ook de gemiddelde reistijd ook te 

signaleren: spreekt meer aan, meer aanmoedigend, beter om de waarde van de snelheid te 

verhogen. 

 

 
Bron: Gemeente Anderlecht, foto : Espaces-Mobilités 

6. Beheer van de zwarte punten 

Om het dagelijkse of recreatieve fietsgebruik te faciliteren, is het essentieel dat de gemeente een 

lijst van “zwarte punten” wat de inrichtingen en de infrastructuur betreft opstelt en regelmatig 

bijwerkt. In dit verslag worden sommige zwarte punten benadrukt die geobserveerd werden 

tijdens het terreinbezoek. Niettegenstaande zullen zwarte punten blijven bestaan en nieuwe ook 

opkomen als gevolg van ontwikkelingen, de herinrichtingen en de groei van het aantal van 

fietsers. Deze lijst kan intern worden opgesteld door het bestuur of door de gemeentelijke 

werkers, maar ze zou nog beter zijn als lokale fietsverenigingen hiertoe bijdragen (een voorbeeld 

is het vélopinion van september 2016 van de GRACQ lokale Vorst-Sint-Gillis). Om informatie met 

de gemeente te kunnen delen, is het noodzakelijk dat ze een online formulier opzet met 

visualisatie van de plekken (cf. werkdomein C: website) 

 

7. Onderhoud en schoonmaak 

 

De technische diensten zullen speciale aandacht besteden aan het onderhoud en schoonmaken van 

het fietsinfrastructuur en fietsmarkeringen. De gemeente zal zo vlug mogelijk op de meldingen 

reageren, en dit volgens de prioriteiten De gemeente zal in samenwerking met het Gewest een 

efficiënte manier bepalen om vrijliggende fietspaden (op gewestelijke en lokale wegen) te 

onderhouden. 
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3. Werkdomein B : Het stilstaande fiets 

Veldwerk : fietsparkeren 

1. Het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP) 

De gemeente Sint-Gillis is momenteel bezig met het finaliseren van haar GPAP. Deze geeft 

gewestelijke normen voor het fietsparkeren aan alsook een hele boel maatregelen waarmee de 

gemeente rekening moet houden in haar parkeerbeleid. Zoals hierachter geschreven moet het 

parkeeraanbod divers zijn volgens het gebruik. De figuren hieronder geeft het type, comfortniveau 

en mate van toezicht weer naargelang de parkeerduur.  
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2. Doelstellingen fietsparkeren 

Fietsparkeren is om twee redenen een grote uitdaging in het fietsbeleid: 

- Diefstalpreventie: Fietsers moeten hun fiets veilig en comfortabel kunnen achterlaten, 
zowel op hun bestemming als ’s nachts ; 

- Vermijden van overbezetting: nabij de grote attractiepolen en in het stadscentrum 

moeten fietsers een groot aantal fietsen praktisch en geordend kwijt kunnen om fietsers 

aan te trekken en de andere weggebruikers niet te storen. 

3. Parkeren in de openbaar ruimte 

Met de volgende elementen dient rekening gehouden worden: 

- Een aanbod voorzien dat evenredig is met de reële vraag die door de bestemming wordt 
gecreëerd 

- Ingaan op de verschillende noden van kortparkeren (vb. een snelle boodschap) en 

langparkeren (vb. aan het station) wat betreft de inplanting, het bewakingsniveau en 
comfortniveau. 

- Oplossingen voorzien voor het residentieel stallen, vooral in de stedelijke omgeving  

- Effectieve technische (stevig, makkelijk in gebruik, mogelijkheid om het kader vast te maken 

zonder de fiets te beschadigen) en geschikte (de ‘nietjes’, het fietsenrek, bewaakt parkeren) 

oplossingen vinden.  

4. Tellingen 

De gemeente heeft momenteel geen idee van de bezettingsgraad van het fietsparkeren. Jaarlijkse 

tellingen programmeren (rond september en/of mei) zou een manier zijn om deze gedeeltelijk te 

evalueren. Tellingen zouden de bezettingsgraad van de beschikbare voorzieningen meten en zones 

waar veel « wildparkeerders » staan te ontdekken. Deze tonen een te laag aanbod aan of een 

slechte ligging ten opzichte van de behoeftes. 

5. Uitrusting van de attractiepolen 

De gemeente zal het fietsparkeeraanbod op het hele gemeentelijke gebied blijven ontwikkelen 

door middel van de geplaande fietsbeugels in het kader van het Gemeentelijk Parkeeractieplan 

(GPAP). De doelstelling is 40 extra fietsbeugels per jaar toe te voegen bij de 500 bestaande 

fietsbeugels. 

De bezoekersparking van de gemeentehuis zal worden verbeterd. Een comfortabele, zichtbare en 

beveiligde weg zal ingericht worden en de parking zal meer kwalitatief worden. De parking van het 

gemeentelijke personeel is niet verzadigd maar is te weinig bekend en zichtbaar. Hij zal worden 

gepromoot worden bij het personeel en zijn toegang gefaciliteerd. 

Fietsenstallingen zullen ook voorzien worden vlakbij openbare voorzieningen, scholen en andere 

publieksaantrekkende functies. 

Vele fietsbeugels zijn geprogrammeerd in het herinrichtingsprioject van het Sint-Gillis Voorplein. 

Een meer globale analyse op schaal van de wijk zal uitgevoerd worden om hun aantal nog te 

vergroten, waar het mogelijk en interessant is (het bestaand aanbod is al verzadigd). Bovendien 

zou men moeten overwegen om « Carré de Moscou » te uitrusten met een overdekte parking. 

Om intermodaliteit te bevorderen zullen fietsenstallingen aan OV-haltes (in samenwerking met de 

NMBS, MIVB, Gewestelijke Parkeeragentschap) de prioriteit krijgen, in het bijzonder de 

metrostations, pre-metrostations en het Zuidstation. 

Het parkeeraanbod zal verbeterd worden rond de handelskernen in samenwerking met de 

handelaars die voor fietsenstallingen vragen, handelsverenigingen en Atrium, en gepromoot 

worden onder de klanten en de bewoners door sensibilisatieacties (uitgevoerd samen met de 

handelaars). 
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6. Bewonersparkeren 

Het vertrekpunt voor veel verplaatsingen met welk verkeersmiddel dan ook is de woonplaats. In 

veel woningen is het niet mogelijk om de fiets comfortabel binnen te parkeren (garage, 

fietsberging). De fiets ’s nachts op de openbare weg stallen is een risico en de angst voor diefstal 

of vandalisme zijn een gekende rem voor het fietsgebruik. Villo is daar een antwoord op, maar ook 

minder soepel in gebruik: vaste stations i.p.v. deur-tot-deur. Niettegenstaande is het persoonlijke 

fietsbezit aan te moedigen om het dagelijks gebruik te stimuleren o.a. door kwalitatieve 

parkeeroplossing. 

De gemeente is van plan het fietsboxenaanbod te blijven uitbreiden (er zijn reeds 20 fietsboxen) 

en rekening te houden met de aanvragen die ze krijgt. De doelstelling van de gemeente is een 

minimum van 25 parkeerplaatsen te creëren per jaar (zowel in fietsboxen als in wijkparkings). Het 

beheer van deze boxen werd al overgedragen aan de vzw Cyclo, die het fietsboxenbeheer 

coördineert voor het Gewestelijk Parkeeragentschap. 

De fietsboxen zullen op de plekken worden geplaatst waar de vraag het grootst is (in een radius 

van ongeveer 100 m), in principe op een autoparkeerplaats of eventueel op het voetpad als dit 

niet stoort of geen risico’s veroorzaakt voor voetgangers en fietsers en als dit aan de vereisten van 

een kwalitatieve openbare ruimte voldoet. 

Aangezien de zware belasting van de openbare ruimte door fietsboxen, zullen opportuniteiten 

gezocht worden om buurtfietsenstallingen buiten de openbare weg te creëren, zoals het project 

van fietsparking rond het metrostation Horta, gepland in het kader van het Duurzame Wijkcontract 

Voorplein-Morichar. De gemeente Sint-Gillis is momenteel op zoek naar andere plekken die goed 

zouden zijn voor bewonersparkeren (vooral leegstaande handelspanden in samenwerking met 

Atrium). Het Gewestelijk Parkeeragentschap zou deze buurtfietsenstallingen kunnen beheren. Ze 

kan zich laten inspireren door het voorbeeld van fietsparkings opgericht in Frankrijk. Meerdere 

Franse steden hebben projectoproepen gedaan om ongebruikte lokalen om te vormen tot lokale 

fietsparkings. Deze aanpak laat toe om bestaande bebouwing te renoveren en in korte tijd en met 

beperkte budgetten een netwerk van buurtparkings uit te bouwen 

In Bordeaux werd een oude parkeergarage in een woongebouw omgevormd tot collectieve 

fietsparking, la Bicycletterie. Fietsen wordt er efficiënt gestald dank zij een systeem met twee 

verdiepingen. De parking 24/24 open en beveiligd met een badge voor abonnees, à rato van 5€ 

per maand. 

 

Bron : Bordeaux - La Bicycletterie (bron : CERTU - InCité) 
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De dienst Stedenbouw waakt over de strikte naleving van titel VIII, artikel 17 van het GSV voor de 

integratie van fiets/kinderwagenbergingen in de woningbouw. Er zal op dit vlak geen enkele 

toegeving worden gedaan, noch op het aantal plaatsen en oppervlakte, noch op de gemakkelijke 

toegang tot de openbare weg en de aanvrager wordt aangemoedigd om per nieuwe woning 

minstens 1 fietsparkeerplaats te voorzien (het Zwitserse systeem). Tegelijkertijd worden 

bouwaanvragen voor kantoor- en handelsgebouwen door de dienst Stedenbouw op de naleving 

van Titel VIII, artikel 13 en 17 van het GSV gecontroleerd en spoort de aanvrager aan een betere 

beveiligde stalling aan te bieden dan het wettelijk minimum.  

 

Bij gemeentelijke bouwprojecten zal steeds een esthetische en praktische, hoogkwalitatieve 

fietsenstalling geïntegreerd worden. 

Buurtfietsenstalling (Antwerpen) Fietslokaal geïntegreerd in nieuwe woningen of renovaties8 

   

 

 

                                                
8 Bron: Mobiel 21 – Fiets Suite 

Uittreksel uit het GSV: 

ARTIKEL 13 : HET AANTAL IN TE RICHTEN PLAATSEN VOOR FIETSEN 

Elk gebouw, nieuw gebouwd of heropgebouwd, bevat minstens één parkeerplaats voor fietsen per 200 

m² vloeroppervlakte, met een minimum van twee parkeerplaatsen voor fietsen per gebouw. 

Deze plaatsen voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° ze zijn beveiligd; 

2° ze zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf de openbare weg; 

3° ze zijn overdekt; 

4° ze zijn uitgerust met een geschikte voorziening om de fiets vast te maken. 

ARTIKEL 17 : HET AANTAL IN TE RICHTEN PLAATSEN VOOR FIETSEN 

Bij bouw of heropbouw wordt het aantal parkeerplaatsen voor fietsen vastgelegd op basis van een 

gemotiveerd voorstel van de aanvrager, met een minimum van twee parkeerplaatsen voor fietsen per 

gebouw. 

Deze plaatsen voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1° ze zijn beveiligd; 

2° ze zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf de openbare weg; 

3° ze zijn overdekt; 

4° ze zijn uitgerust met een geschikte voorziening om de fiets vast te maken. 
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7. Parkeren rond scholen 

De gemeente wenst fietsenstallingen rond scholen plaatsen in het kader van 

herinrichtingsprojecten van de omgeving van scholen met als doelstelling de vergroting en 

beveiliging van de voetpaden en het vermijden van autoparkeren heel dichtbij de schoolingang. De 

gemeente zal in nauwe samenwerking met de scholen werken en deze veranderingen 

ondersteunen door sensibilisatie- en aanmoedigingsmaatregelen voor een andere mobiliteit. 



 

Sint-Gilles - BYPAD audit en fietsactieplan    Mei 2017    63 

4. Werkdomein C : Stimuleren van fietsgebruik 

Veldwerken : informatie, sensibilisatie, educatie 

1. Doelstellingen fietspromotie 

Naast de investeringen in de fietsbaarheid (fietsnetwerk, infrastructuur, fietsparkeeraanbod), is er 

ook nood aan de promotie van fietsgebruik om meer mensen op de fiets te krijgen. Het is niet 

genoeg een goed fietsnetwerk te hebben, het moet wel gebruikt en dus bekend zijn. Onder 

fietspromotie vallen acties rond informatieverspreiding, sensibilisatie en educatie die zowel gericht 

zijn naar het grote publiek als naar zeer gerichte doelgroepen. 

De promotiemaatregelen de bedoeling om:  

- Bestaande fietsers te belonen (incentives, imago, …)  

- De prille fietsers te motiveren : overtuigen van recreatieve fietsers of mensen die zich 
slechts af en toe met de fiets verplaatsen.  

- Potentiële fietsers te overtuigen: rationele argumenten geven, incentives… 

De budgettaire situatie van de gemeente Sint-Gillis, haar personeel en middelen op vlak van 

communicatie en mobiliteit zijn beperkt. De doelstelling is zich dus (eerst) te concentreren op de 

acties die het meest efficiënt en simpel zijn uit te voeren.  

2. Communicatie 

 

Gemeentekrant 

De eerste communicatiekanaal is de gemeentekrant, die potentieel de hele bevolking bereikt. Men 

moet hierbij de journalistieke gedragslijn volgen: : de voorkeur geven aan evenementberichten. 

De dienst mobiliteit en openbare werken moet, in overleg met de redactie, de potentiële 

fietsthema’s bepalen, en met een zekere regelmaat inlassen. 

- Uitvoerige voorstelling van het Fietsplan, met aankondiging van acties in de volgende 

jaren; 

- Daarna korte artikeltjes om realisaties aan te kondigen, een binnenkort aan te vatten of 

te beëindigen actie, de inhuldiging van fietsinfrastructuur of een fietsenstalling, de 

uitreiking van fietsbrevetten enz; 

- Aankondiging van initiatieven door de verenigingen, minstens 2 maanden vooraf te 

melden ; 

- Het fietsgebruik door de bewoners voor kleine verplaatsingen binnen de gemeente of 

naar de handels/OV-polen promoteren. Als noodzakelijk, beginnen met de hobby 

dimensie en daarna de functionele dimensie ; 

- Artikels over bewoners die dagelijks de fiets gebruiken of die getuigen hoe ze zijn 

beginnen fietsen, als inspirerende aanmoediging voor potentiële fietsers; 

- Systematisch gebruik van het fietslogo van het BHG (I bike Bru) ofwel een te ontwikkelen 

gemeentelijk fietslogo; 

In de algemene communicatie: foto’s van fietsers integreren => promotie van een levensstijl ; 

bv.: foto van de markt met fietsers. 
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Website 

De website van de gemeente Sint-Gillis bevat momenteel heel weinig informatie over 

fietsmobiliteit. Om het leven van de burgers, (toekomstige) gebruikers, te faciliteren, het is 

noodzakelijk een webpagina specifiek voor de fiets te creëren met al de nuttige informatie 

gerelateerd met het fietsgebruik. De gemeente is van plan dit te verbeteren. Bijvoorbeeld, de 

gemeentelijke websites van Jette en Sint-Lambrechts-Woluwe bieden interessante rubrieken.  

Nuttige informatie: 

- Informatie over de fietsvoorzieningen in de gemeente, zowel over weginfrastructuur 

(onderhoud, nieuwe voorzieningen, enz.) als over parkeren (nieuwe fietsboxen, enz.). De 

webpagina kan bewoners ook toelaten om zich te informeren en te reageren bij openbare 

onderzoeken ;  

- De publicatie van een kaart met de fietsroutes (GFR en ICC) om hun gebruik te stimuleren 

alsook alle fietsvriendelijke assen. Deze kaart zou over de attractiepolen en OV-polen 

informeren alsook over de gemiddelde reistijden ;  

- De publicatie van het Actieplan zodat de mensen kennis kunnen nemen van de acties die 

uit de Bypad Audit zijn voortgevloeid en zodat de gemeente ook een beter geïnformeerde 

feedback kan krijgen ; 

- Burgers de mogelijkheid geven om problemen te signaleren met onaangepaste 

weginfrastructuur of de slechte staat van de voorzieningen via een online formulier en 

deze initiatief promoteren (via fietsverenigingen). Deze formulier laat de gemeente toe 

haar lijst van zwarte punten bij te werken om haar interventies beter te richten. Het 

gebruik van FixMyStreet kan ook aangemoedigd worden. 

- Een online formulier voorzien waar burgers een aanvraag voor een fietsbox kunnen doen ; 

- Informatie over de gewestelijke initiatieven geven om deze aan de bewoners van Sint-

Gillis kenbaar te maken ; 

- Een specifieke fietsmailadres creëren bovenop diegene voor mobiliteit (bestaat al). De 

sociale netwerken van de gemeente kunnen ook gebruikt worden. 

Voorbeeldfunctie 

Om geloofwaardig over te komen bij de burger, moet de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen. 

Daartoe moet ze haar personeel informeren en het fietsgebruik promoten (volgens het 

Bedrijfsvervoerplan (BVP) komen 24% van de gemeentelijke ambtenaren met het wagen). Dit wil 

zeggen dat deze worden gestimuleerd, door specifieke acties (premies, fietsvergoeding, 

doucheruimte, evenementen, parkeren), om zich veeleer per fiets dan per auto te verplaatsen 

(zowel voor woon-werk verplaatsingen als aan werk verbonden verplaatsingen). Dienstfietsen 

staan ter beschikking van het personeel maar worden weinig gebruikt. Er moet dus meer 

gecommuniceerd worden over deze mogelijkheid, en dus als bedrijf aan Bike Project 2017 deel 

nemen. Bovendien overweegt de gemeente de mogelijkheid te analyseren van sommige diensten 

voor het gebruik van bakfietsen i.p.v. bedrijfsvoertuigen. Met het logo van de gemeente zouden 

deze bakfietsen deze initiatief zichtbaarder kunnen maken en tot interacties met de bevolking 

aanmoedigen. Meerdere andere Brusselse gemeenten hebben dit gedaan. Dit is ook het geval van 

de Nederlandstalige bibliotheek van Sint-Gillis. 

Sensibilisatie 

Evenementen zoals Vollenbike zullen regelmatig georganiseerd worden in de openbare ruimte van 

verschillende buurten. De grote bedrijven of organisaties aanwezig op het gemeentelijke 
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grondgebied en grote attractiepolen vormen, zullen gesensibiliseerd en aangemoedigd worden om 

aan projecten zoals Bike To Work en Bike Project deel te nemen. 

 

3. Educatie 

 

Opleidingen en brevetten 

De school vervult een cruciale rol in de sensibilisering rond fietsgebruik bij jongeren. In Sint-Gillis 

neemt echter één school deel aan het fietsbrevet. Om het fietsgebruik onder jongeren te doen 

groeien en hen bij te brengen hoe veilig te fietsen, is het strikt noodzakelijk een concrete opleiding 

te institutionaliseren binnen het lager onderwijs. De gemeente moet de verschillende scholen (alle 

netwerken) die op haar grondgebied zijn aanmoedigen om in dit domein te investeren en hun 

klassen het Fietsbrevet te laten afleggen (ideaal de 5de klasse in het lager onderwijs) en in het 

algemeen aan opleidingen deel te nemen in het kader van de school. De gemeente kan ook een 

jaarlijkse diplomaceremonie voor gebrevetteerde leerlingen organiseren en zo dit initiatief in het 

kader van een “fiets” evenement naar voren te brengen. 

De gemeente overweegt ook de bewoners die al kunnen fietsen maar zich niet op hun gemak 

voelen in het verkeer te fietsen om een opleiding Fiets-Verkeer te laten volgen. 

Tot slot is er de denkpiste over een project van een beveiligde fietsparking met een vloot van 

fietsen die ter beschikking staan voor alle school- en sociaal-culturele actoren in het kader van het 

wijkcontract Morichar. Deze zou de fietsopleidingen voor aanzienlijk vergemakkelijken. 

Samenwerking met de scholen 

De gemeente wil met de scholen op een meer intense manier samenwerken (bestuur, leraars, 

ouders en leerlingen) en zo een effectieve impact te hebben op de verplaatsingsgewoonten van 

het woon-school verkeer (voetgangerspool, fietspool, fietsroutes, ambassadeurs, workshops, week 

van de mobiliteit, etc…). 

Ontdekking van de gemeente 

Het zou ook interessant zijn aan de bewoners en in het bijzonder nieuwe bewoners een dag te 

bieden om de fietsroutes en fietsinrichtingen gemeente te ontdekken. De focus zal op het 

ontdekken van het patrimonium liggen en niet zozeer op het fietsen. In het geval dat vele 

potentiële geïnteresseerde personen zich niet op hun gemak voelen om in het verkeer te fietsen, 

kunnen “verkeer” opleidingen gegeven worden. 

Elektrische fiets (e-fiets) 

Tot slot is het ook onontbeerlijk om de nieuwe technologische ontwikkelingen mee te nemen, 

vooral de fiets met elektrische ondersteuning (e-fiets). De groei is spectaculair: vandaag is één 

verkochte fiets op 8 een elektrische fiets. Gezien het reliëf van de gemeente, is het potentieel van 

de e-fiets bijzonder groot in Sint-Gillis. De e-fiets is een niet te verwaarlozen alternatief voor 

burgers die terugschrikken voor de klassieke fiets omwille van comfort of fysieke inspanning 

(vooral senioren). De gemeente moet overwegen om informatie- en opleidingssessies te 

organiseren voor deze fietsen (die risico’s inhouden vanwege de snelheid), eventueel in combinatie 

met ontdekkingstochten in gemeente of in de buurt. 
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5. Werkdomein D : Fietsbeleid verankeren 

Veldwerken: organisatie, middelen en personeel, evaluatie 

1. Doelstelling voor organisatie 

 

Om het fietsbeleid te laten slagen is het absoluut nodig dat deze goed in de geesten en structuren 

verankerd is, dat de financiële en personele middelen ter beschikking staan en een effectieve 

opvolging verzekerd is. Daartoe behoort: 

- Het fietsbeleid integreren in de algemene mobiliteitspolitiek en de gemeentelijke 

ontwikkelingsvisie; In de toekomst is het essentieel om het prioriteitsprincipe STOP9 (stappen, 

trappen, openbaar vervoer en privévervoer) in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid te 

integreren ; 

- De financiële en personele middelen voor de coördinatie en opvolging van de uitvoering en 

voor de coördinatie tussen alle diensten te zorgen (ongeacht of ze betrokken zijn of niet in het 

fietsbeleid). 

- Instrumenten en procedures waarmee de gebruikers worden geconsulteerd, de transversale 

coördinatie binnen de administratie en het zoeken van partners.  

2. Fietsersbehoeftes 

De gemeente Sint-Gillis mist vandaag informatie over de gebruikers en het gebruik van de 

fietsinfrastructuren. Meerdere acties moeten worden uitgevoerd om dit te oplossen.  

Commissie en werkgroep 

Om een constructieve samenwerking uit te bouwen tussen gebruikers en de Gemeente, zal de 

Mobiliteitscommissie geopend worden voor fietsverenigingen en individuele fietsers. De focus zal 

regelmatig op de fiets zijn (eisen, acties in uitvoering, projecten). De uitvoering van een actieplan 

in het kader van de BYPAD kan een opportuniteit zijn om deze commissie voor de eerste keer te 

organiseren om het inhoud van dit plan te presenteren. Deze commissie moet een plek zijn die de 

coördinatie tussen alle mobiliteitsactoren alsook met de buurgemeenten. 

Burgerparticipatie 

Naast een commissie is het ook essentieel om de gewone burger ertoe aan te moedigen feedback 

te geven over gebrekkige fietsinfrastructuur en te reageren op openbare onderzoeken. Nu weten 

noch te weinig mensen dat ze hun visie en suggesties aan de gemeente mogen melden. Hiertoe is 

uiteraard de website een krachtig instrument (bv. door een online formulier). Maar de gemeente 

kan ook een enquête verspreiden via de gemeentekrant. Deze tevredenheidsenquête onder 

fietsers kan ook uitgevoerd worden op het terrein (tijdens de avondspits zodat de fietsers tijd 

hebben om te stoppen).  

Evolutie van het fietsgebruik 

Regelmatig cijfermateriaal over rijdende en stilstaande (geparkeerde) fietsen laat toe de resultaten 

van het Fietsactieplan te meten, niet alleen de globale evolutie van het fietsgebruik maar ook de 

lokale impact van een interventie : “Zijn er meer fietsers sinds de aanleg van het fietspad ?”. 

 

De gemeente moet enkele extra telpunten definiëren en aan de volgende criteria voldoen: 

                                                
9 Het « STOP » principe geeft een rangorde van de vervoersmiddelen. De voetgangers zijn prioritair (Stappen), boven fietsers 

(Trappen), vervolgens het openbaar vervoer (Openbaar vervoer) en tot slotte, de privévoertuigen (Privévervoer). Bron: Gracq  
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- Strategische plekken kiezen, op fietsroutes (gewestelijk of lokaal), bij voorkeur de 

verplichte doorlaatposten ; 

- Tellingen onmiddellijk beginnen (voordat een herinrichting werd gedaan, om voor en na te 

vergelijken) en ten minste twee keer per jaar uitvoeren (lente, herfst) ; 

- De methode van het fietsobservatorium gebruiken, eventueel verfijnd volgens de plekken ; 

- Beroep maken op het gemeentepersoneel of vrijwilligers of beide. 

Politieke actoren 

Om ervoor te zorgen dat de fiets systematisch een plaats vindt in het denken over infrastructuur 

van de politieke actoren van de Gemeente, zou de gemeente een fietstocht kunnen organiseren 

voor de leden van het College. De doelstelling van deze fietstocht is de kwaliteit van de 

fietsinfrastructuur van de gemeente op het terrein vast te stellen en inspiratie te vinden bij de 

voorbeeldrealisaties op het grondgebied van buurgemeenten. Andere gemeenten doen dit soort 

bezoeken geregeld en ervaren hoe doeltreffend die zijn. 

Voor de goedkeuring van de BYPAD zal een terreinbezoek georganiseerd worden met alle leden 

van het College van Burgemeester en Schepenen. De fietsers van Sint-Gillis  en fietsverenigingen 

zullen uitgenodigd worden. 

Fietsmanager 

De mobiliteitsambtenaar word Fietsmanager (contactpersoon, specifiek emailadres, coördinatie) 

van de Gemeente. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van 

het Actieplan ontworpen in het kader van dit BYPAD. In iedere dienst die direct of indirect te 

maken heeft met het fietsbeleid, zal een “fiets” contactpersoon geïdentificeerd voor de interne 

werk van de gemeente op vlak van het fietsen. Een jaarlijks verslag “stand van zaken fietsplan” 

zal gepresenteerd worden in de Mobiliteitscommissie. Ze zal ook een monitoring van de 

infrastructuren oprichten met het oog op hun onderhoud.   

De Politie 

De politie moet worden gemobiliseerd binnen het kader van haar taken. De gemeente moet de 

politie aanmoedigen om : 

- Sensibilisatiecampagnes te voeren voor het eerbiedigen van fietsers (fietsinfrastructuur, 

overdreven snelheid…) 

- Een of meer fietsbrigades in te zetten. Een fietsbrigade staat in de eerste plaats dichter bij de 

fietsende burger. Vervolgens is het een niet te versmaden promotiemiddel bij de bevolking. 

Op basis van ervaringen in andere Brusselse politiezones zal Sint-Gillis stappen ondernemen 

voor de oprichting van een fietsbrigade bij de lokale politie de vragen ; 

- Deel te nemen een de gemeentelijke fietscommissie  

Structurele financiering 

Een structurele financiering van het fietsbeleid organiseren. De manier waarop het  financieel 

beleid wordt gevoerd, maakt het moeilijk een specifiek fietsbudget te definiëren. Sommige 

budgetlijnen kunnen nochtans duidelijk geïdentificeerd worden: promotie, parkeren, markeringen, 

uitvoering van de voorstellingen van het Fietsplan. Deze begrotingsposten zouden jaarlijks 

berekend en vergroten worden. Gezien de meeste infrastructuren gefinancierd worden op basis 

van gewestelijke subsidies (op hoogte van 80%), zal de gemeente voor hun volle gebruik zorgen. 
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6. Actieplan 

 

 

 

ACTIES TIMING PARTNERS HEFBOOMMAATREGELEN

Veralgemenen van de zones 30 km/u:  100% lokale wegen in zone 30 Middellange termijn

Communicatie en sensibilisatie over "Sint-Gillis zone 30" Middellange termijn Brussel-Mobiliteit

Uitvoering van de zones 30 op interwijkwegen (onder andere: 

Waterloosesteenweg vanaf de kleine ring tot de bareel, Jean Volderslaan, 

Ducpétiauxlaan)

Middellange termijn

GFR A

De ingang van Engelandstraat toegankelijk maken voor fietsers vanaf de 

kleine ring

Korte termijn Brussel-Mobiliteit Inrichtingen fietspaden kleine ring

De bewegwijzering van de GFR A vanaf de Engelandstraat tot Berckmans 

na de inrichtingen van de kleine ring herdenken

Middellange termijn Brussel-Mobiliteit Inrichtingen fietspaden kleine ring

GFR 8

Fietspad bergop A. Diderich Korte termijn Brussel-Mobiliteit Heraanleg kruising Albert

De heraanleg van de kruising Sint-Bernardus/Charleroi bestuderen alsook 

de verkeersrichting op Sint-Bernardusstraat met als doel de verbetering 

van de fietsbaarheid van de zone

Middellange termijn Brussel-Mobiliteit, MIVB Gewestelijke subsidies voor fietsstraten en GFR's, 

belangrijk fietsstromen die toenemen.

Probleem van doorgaand verkeer in lokale wegen 

geïdentificeerd in het kader van het GMP

Maatregelen bedenken voor de vermindering van het doorgaand verkeer 

op gewestelijke fietsroutes

Korte termijn Probleem van doorgaand verkeer in lokale wegen 

geïdentificeerd in het kader van het GMP

Verbetering van de auto-knip De Jonckerstraat en Bosquetstraat Korte termijn Brussel-Mobiliteit

Verbetering van hf de ingang van Spinnerijstraat (stoeprand, draaicirkel, 

breedte)

Korte termijn Brussel-Mobiliteit

GFR SZ

Studie met beveiligingsopties van de kruising Koning/De Merode Middellange termijn Brussel-Mobiliteit

GmFR A

Aan het Gewest vrijliggende fietspaden vragen in de tunnel 

Veeartsenstraat te inrichten + beveiliging kruising Fonsny

Lange termijn Brussel-Mobiliteit, MIVB

Oversteekplaats Bethleemplein verbeteren Korte termijn

Bij het Gewest erop aandringen een oplossing te vinden voor 

verkeerslichten kruising Janson en BEV op Morisstraat

Brussel-Mobiliteit

GmFR B

Kasseien vervangen Waterleidingsstraat Korte termijn Brussel-Mobiliteit, MIVB

GmFR C

Fietspad begin van Vorstse Steenweg Korte termijn Brussel-Mobiliteit Heraanleg project van Jacques Francksquare en 

Vorstse Steenweg

GmFR D

Studie van fietsinrichtingen (ten minste bergop) op Koningsstraat + 

verbetering van oversteekplaats Emile Féron

Lange termijn Brussel-Mobiliteit, Gemeente Vorst Stadsverniewingscontract Koning en Vorstse 

fietsroutes

GmFR E

Studie van verbeteringsopties van de fietsbaarheid in het lage deel van 

Waterloosesteenweg

Middellange termijn Brussel-Mobiliteit

GmFR F

Fietspad bergop Waterloosesteenweg tussen Bareel en Elsene Korte termijn Brussel-Mobiliteit, Elsene Verlenging op een coherente manier van de 

bestaande infrastructuur in Elsene. Verbinding met 

een GmFR in Elsene en een GmFR in Vorst

GmFR G

Studie van verbeteringsopties van de fietsbaarheid Jean Volderslaan Middellange termijn

Punctuele interventies op het gehele netwerk GFR-GmFR Permanent

De kwalitieve infrastructuurprojecten op de Kleine Ring ondersteunen Korte termijn Brussel-Mobiliteit, kabinet minister 

Mobiliteit

Project in uitvoering

Kwalitatieve infrastructuur en beveiligde oversteekplaatsen op 

hoofdwegen vragen (Fonsnylaan inclusief kruising met Veeartsen en 

Verhaegen, Defacqz, Jamar)

Korte termijn Brussel-Mobiliteit, kabinet minister 

Mobiliteit

Fiets-GEN project en plan van 80km vrijliggende 

fietspaden

Inrichting van fietspaden Ducpétiauxlaan aanvragen Korte termijn Brussel-Mobiliteit Bestaande fietspaden op beide zijden van de laan

Aan het Gewest vragen om over een ontmoedigingscenario van het 

doorgaande verkeer ter hoogte van de Bareel te bestuderen

Korte termijn Brussel-Mobiliteit, MIVB

De rol van de fiets in het Masterplan van het Zuidstation versterken 

(parkeren, routes, obstakels, tunnels).

Korte termijn Brussel-Mobiliteit, gemeenten 

Vorst, Stad-Brussel en Vorst, MIVB, 

NMBS, INFRABEL, ATO, BSO

De zichtbarheid van de Gemeentelijke Fietsroutes verbeteren Middellange termijn Brussel-Mobiliteit Geleidelijke opbouwen van het GmFR netwerk, 

gewestelijke subsidies

De zwarte punten van de gemeente identificeren en daar de veiligheid 

van de fietsers verbeteren

Permanent Brussel-Mobiliteit

de bestaande infrastructuur goed onderhouden, wat noodzakelijk is voor 

het gebruik

Permanent

Management van de zwarte punten

Werkdomein A: de rijdende fiets

Onderhoud en schoonmaak van de infrastructuur

Veralgemenen van de zones 30 km/u oplokale wegen en communiceren

De fietsbaarheid van de GFR's en GmFR's die alternatieven aanbieden voor de grote assen garanderen

Steun voor de gewestelijke acties

Signalisation van de GmFR's
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Permanent

Inrichting van een weg naar de bezoekersfietsparking van de 

gemeentehuis + verbetering van de kwaliteit en zichtbaarheid

Korte termijn

Promotie parking gemeentepersoneel gemeentehuis Korte termijn

Globale analyse behoeftes Voorpleinwijk om het fietsbeugelsaanbod te 

verhogen en onderzoek vaneen project van beveiligde parking

Middellange termijn Heraanleg van het Voorplein

Analyse behoeftes en verbetering/vergroting parkeren aan OV-

haltes/stations, in het bijzonder metrostations, premetrostations en 

Zuidstation

Permanent MIVB, NMBS, INFRABEL, Brussel -

Mobiliteit

Analyse behoeftes en verbetering/vergroting parkeren aan 

handelskernen

Permanent Handelarenverenigingen, ATRIUM, 

fietsverenigingen

Beveiligde fietsparkeerplaatsen blijven ontwikkelen via fietsboxen of 

beveiligde buurtfietsenstallingen

Permanent Gewestelijk Parkeeragentschap

Fietsvereningen, onder andere 

Cyclo

Burgerlijke aanvragen, project parking Horta

Een inventaris maken en het aanbod van fietsenstallingen rond scholen 

verbeteren

Middellange termijn Scholen

Regelmatig een artikel over het fietsen schrijven in de gemeentekrant Permanent Dienst Communicatie

Fotos van fietsers integreren in alle gemeentelijke communicaties Permanent Dienst Communicatie

Het inhoud van de website verrijken wat betreft fietsmobiliteit Korte termijn

Gebruik van dienstfietsen en aankoop van bakfietsen Korte termijn Eventuele deelname aan Bike Project

Sensibilisatieacties Permanent Ervaring gewonnen onder andere met het project 

Vollenbike

Het aantal opleidingen en brevetten verhogen Middellange termijn Lager onderwijs

Betrokkenheid van de scholen Korte termijn Kleuterscholen, lager en 

middelbaar onderwijs

Week van de Mobilititeit

Organisatie van ontdekkingsfietstochten van de gemeente Korte termijn Fietsvereningen

Informatie- en opleidingssessies organiseren om e-fietsen te leren 

gebruiken

Korte termijn Fietsvereningen Week van de Mobilititeit

Oprichting van een commissie waar verschillende actoren hun visie 

kunnen horen (gebruikers, vereningingen) over het fietsbeleid

Korte termijn Fietsvereningen, Brussel-

Mobiliteit,  Politie, Dienst 

Stedenbouw...

De gewone burger ertoe aanmoedigen feedback te geven Korte termijn Fietsvereningen Website, gemeentekrant

Terreinbezoek van het College van  Burgemeester en Schepenen Korte termijn Fietsvereningen en burgers Einde van de BYPAD

Oprichting van de functie van Fietsmanager Korte termijn Einde van de BYPAD is een goed moment om deze 

functie te creëren

Mobilisatie en betrokkenheid van de Politie Middellange termijn Politie Fietsbrigade

Monitoring en vergroting van de financiering van het fietsbeleid Korte termijn

Uitvoeren van telpunten om de evolutie van het fietsgebruik te evalueren Middellange termijn Fietsverenigingen

Werkdomein D : Fietsbeleid verankeren

Fietsersbehoeften

Werkdomein B : de stilstaande fiets

Jaarlijkse tellingen en vergroten van het fietsbeugelsaanbod

Uitrusting van de attractiepolen

Werkdomein C : Stimuleren van fietsgebruik

Communicatie

Bewonersparkeren

Fietsparkeren rond scholen

Educatie


