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Dienst Mobiliteit 
Departement duurzame en stedelijke ontwikkeling 

Directie strategische en duurzame ontwikkeling 

 

Ontwerp van het gewestelijk mobiliteitsplan – Good Move: advies van de gemeente Schaarbeek in 

het kader van het openbaar onderzoek. 

 

1. Context 

 

Aangezien het ontwerp van gewestelijk mobiliteitsplan na de 1ste lezing werd goedgekeurd 

door de regering, wordt het onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

In dit kader is met name het advies van de Brusselse gemeenten vereist en moet de gemeente 

Schaarbeek (college en gemeenteraad) dus een standpunt innemen wat dit ontwerpplan 

betreft. 

Het openbaar onderzoek is van start gegaan op 15 juni en zal eindigen op 17 oktober.  

Na het openbaar onderzoek moet Brussel Mobiliteit kennisnemen van de opmerkingen en 

deze desgevallend integreren in dit nieuwe ontwerpplan.  

Dit ontwerpplan Good Move moet vervolgens binnen de 6 maanden na de afsluiting van het 

openbaar onderzoek ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de gewestregering.  

Zodra het plan Good Move definitief is goedgekeurd, hebben de gemeenten 24 maanden de 

tijd om de uitwerking van dit plan op gemeentelijk niveau te bestuderen en dit in 

overeenstemming met Good Move. 

 

In 2017 heeft het college een standpunt ingenomen rond 10 strategische oriëntaties voor 

Good Move. Deze strategische oriëntatienota zal in bijlage worden bijgevoegd. 

 

 

2. Algemeen 

 

In het algemeen: 

 

1. De methodologie die werd gebruikt voor de opstelling van dit nieuwe plan integreerde het 

overleg van alle Brusselse actoren en heeft dus bijgedragen tot een goede aanvaarding 

door en kennis van de Brusselse actoren met betrekking tot dit nieuwe ontwerpplan. 

De gemeente Schaarbeek prijst dan ook het creatieve en langdurige werk van het team 

Good Move Brussel Mobiliteit, in samenwerking met de externe studiebureaus. 

 

2. Globaal genomen deelt Schaarbeek de "City vision" Good Move en de grote principes die 

aan de grondslag liggen van het plan Good Move voor het Brussels Gewest. Deze grote 

principes belichamen de visie op de ideale stad met doelstellingen waarnaar men moet 

streven en die het dagelijkse werk van de mobiliteitsactoren in het BHG moeten leiden. 
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3. De gemeente Schaarbeek maakt zich echter zorgen over de planning van de uitvoering van 

dit plan, want er zijn heel wat volledige actiefiches, en een groot aantal van die fiches zijn 

nog niet erg duidelijk wat de aspecten menselijke middelen, budget en 

uitvoeringstermijnen betreft. De gemeente Schaarbeek is bezorgd en zou graag meer 

duidelijkheid krijgen over de manier waarop de gewestelijke besturen erin zullen slagen 

zich middels een optimale coördinatie te organiseren rond dit nieuwe GMP en hoe Good 

Move erin zal slagen om de bovenhand te krijgen ten opzichte van de andere gewestelijke 

visies, aangezien de meningen en actoren talrijk en soms uiteenlopend zijn (Brussel 

Mobiliteit / Urban.brussels / Perspective. Brussels / BMA / DMS / Leefmilieu Brussel / 

Parking.brussels) 

4. Om het plan Good Move in het BHG de beste kansen te geven, lijkt het ons dat Brussel 

Mobiliteit zich zou moeten reorganiseren naar het voorbeeld van de 6 grote categorieën 

van het plan Good Move (Good Neighbourhood – Good Network – Good Service – Good 

Choice – Good Knowledge – Good Partner) 

5. De gemeente Schaarbeek betreurt dan ook dat de City vision niet sterker geïntegreerd 

wordt in een “Metropolitan vision”, aangezien de mobiliteitsuitdagingen de gewone grens 

van het BHG overschrijden.  

6. Tot slot wil de gemeente Schaarbeek dat dit plan Good Move sterker geïntegreerd wordt 

in termen van doelstellingen voor luchtkwaliteit op het niveau van het klimaatplan van het 

BHG. De gemeente is immers bezig met de uitwerking van haar klimaatplan en wenst dan 

ook dat Good Move concreet beantwoordt aan de vooropgestelde doelstellingen. 

 

 

3. Het project rond verkeersluwe mazen en multimodale specialisatie van de wegen 

 

1. De gemeente Schaarbeek deelt de ambitie om de levenskwaliteit in de wijken te 

verbeteren en de openbare ruimte te laten delen door de verschillende gebruikers aan de 

hand van de verschillende projecten rond verkeersluwe mazen. 

De gemeente blijft echter bezorgd over het gebrek aan voorwaarden voor de invoering 

van deze verkeersluwe mazen die bedoeld zijn om de hoeveelheid verkeer dat Schaarbeek 

binnenkomt via de grote toegangswegen (Van Praet, E40, Leopold III, Leuvensesteenweg 

enz.) te verminderen.  

De gemeente ziet de invoering van de lokale mobiliteitscontracten als financiële steun aan 

de gemeenten (onder voorbehoud van meer concrete informatie) als iets positiefs om 

verkeersluwe mazen in te voeren. Toch lijkt het ons dat het plan Good Move zich beperkt 

tot de theoretische visie op de verkeersluwe mazen en niet echt een onderzoeks- en 

uitvoeringsmethodologie voorstelt voor deze mazen.  

Voor de uitvoering van deze verkeersluwe mazen lijkt het ons dat een bijkomende stap om 

de haalbaarheid van de voorgestelde mazen te objectiveren - op basis van objectieve 

elementen van tellingen, verkeersrapporten, verkeerssimulatie - aan de gemeenten moet 

worden voorgesteld voor alle mazen van Good Move.  

Brussel Mobiliteit financiert vandaag een maasonderzoek in het kader van het SVC. De 

gemeente Schaarbeek wil dat Brussel Mobiliteit een haalbaarheidsstudie voorziet voor de 

3 mazen die in Schaarbeek worden voorgesteld, met name met betrekking tot de impact 

van het naar een lagere categorie brengen van de interwijkwegen (tot lokale wegen), en 
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dit om de haalbaarheid ervan te bestuderen en met name wat de mogelijkheid van 

planning in de tijd betreft. 

 

We willen ook de aandacht vestigen op de noodzaak om te anticiperen op begeleidende 

maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de verkeersluwe mazen, maatregelen 

voor de aanvaarding door de bevolking, de communicatie, de begeleiding van de 

buurtbewoners, voorstellen voor alternatieve infrastructuren en diensten.  

 

De gemeente wil ook de aandacht van Brussel Mobiliteit vestigen op de 

leefomstandigheden langs de Auto Plus-assen en op de eventuele noodzaak om de 

verstedelijking langs deze assen, en zelfs de stedenbouwkundige reglementen, aan te 

passen of te herzien (kamers vermijden langs de kant van de weg, de kantoren en/of 

gemengde zones concentreren, akoestische isolatie versterken). 

 

2. Meer bepaald over de specialisatie van de wegen: 

 

Bij de analyse van de kaarten over de multimodale specialisatie van de wegen willen we wijzen 

op de punten die volgens ons in vraag gesteld moeten worden met betrekking tot de 

samenhang tussen de verschillende voorgestelde netwerken. 

 

Voetgangers Plus-netwerk 

 

Reyers toevoegen tussen Meiser en Vergote en dit om rekening te kunnen houden met de 

ontwikkeling van het Mediapark en de wens van een voetgangersverbinding naar Meiser en 

Diamant. Tot Vergote voor zover deze laan deel uitmaakt van een voetgangersnetwerk dat 

verdergaat dan Vergote, tot aan Montgomery 

 

Auto Comfort-netwerk: 

 

Bij de analyse van het voorgestelde Comfort-netwerk in de multimodale specialisatie zouden 

we willen dat de relevantie ervan opnieuw in vraag wordt gesteld op basis van de volgende 

elementen: 

 

- De Navezstraat en de Stephensonstraat werden voorgesteld als Auto Comfort-wegen. De 

toegang tot Schaarbeek om naar de wijk Brabant-Liedts te gaan, mag niet overwogen worden 

via deze twee wegen, maar eerder via de voorziene Auto Plus-weg langs het kanaal vanaf Van 

Praet. De wijk Navez-Stephenson zal in het licht van het huidige verkeersplan niet optimaal 

kunnen functioneren zonder de huidige verkeersdrukte te verminderen.  

- Dit voorstel is trouwens in tegenspraak met het Fiets Plus-netwerk dat voor deze zelfde twee 

wegen wordt voorgesteld. 

- De Haachtsesteenweg tussen het Koninginnenplein en de Rogierlaan is voorzien als Auto 

Comfort-weg. We willen dat deze weg naar een lagere categorie gebracht wordt (tot wijkweg) 

of deel gaat uitmaken van het Comfort/Plus-netwerk Openbaar Vervoer, omdat de huidige 

combinatie van bussen, trams en ander verkeer problematisch is. Dit doet dan ook de vraag 

rijzen of de Rogierlaan Auto Comfort moet blijven tot aan het kruispunt Haacht-Rogier, en dit 
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rekening houdend met het voorgestelde statuut Openbaar Vervoer Plus en ook met de 

inrichtingen van de zandlopervormige haltes Wijnheuvelen die voorzien zijn op korte termijn 

(SV in onderzoek). Zeker aangezien de Haachtsesteenweg is opgenomen als Voetganger Plus 

en Rogier ook tussen Haacht en Deschanel. 

- De twee elementen stellen globaal genomen de haalbaarheid in vraag van het maas tussen 

de Kruidtuin, het kanaal en Lambermont en van het Auto Comfort-netwerk dat dus beperkt 

zal blijven tot de koninklijke as (Koningsstraat, Paleizenstraat) en de Leuvensesteenweg en 

een deel van de Rogierlaan. We willen dat de lopende studie van Brussel Mobiliteit de 

gelegenheid biedt om de Comfort-netwerken binnen het volledige maas te herzien. 

 

Netwerk Openbaar Vervoer: 

 

De gemeente vraagt zich af hoe de Comfort- en wijknetwerken van de buslijnen geklasseerd 

werden. Sommige buslijnen bevinden zich in een Comfort-netwerk (Gilisquet, Chazal, 

Deschanel en Wauters) en andere in een wijknetwerk (58, 59).   

We vragen ons af of het nieuwe busplan van de MIVB wel degelijk werd geïntegreerd 

aangezien de nieuwe buslijn 56 vandaag niet zichtbaar is. We willen dat lijn 56 in het plan 

minstens in een Comfort-netwerk kan staan en dit aangezien deze buslijn regionale polen met 

elkaar verbindt. 

We willen ook duidelijkheid krijgen over de rol die lijn 55 nog zal spelen met het oog op het 

Metro-project. Lijn 55 komt niet meer voor in het ontwerpplan en toch moet ze nog minstens 

actief blijven tot de indienststelling van de metro Noord. 

Het blijkt ook dat de lijnen van DE LIJN niet geïntegreerd werden in het netwerk van het 

Openbaar Vervoer. We verduidelijken in dit opzicht dat de Koninklijke Sinte-Mariastraat een 

as is die DE LIJN wil versterken (cf. presentatie van DE LIJN in september 2019) en dat deze 

versterking duidelijk zou moeten zijn of indien nodig met DE LIJN moet worden verduidelijkt. 

De ontwikkeling van de site Mediapark (ontwerp van RPA goedgekeurd door de Regering) 

voorziet een performante buslijn. Daarom moet de kaart van het netwerk Openbaar Vervoer 

op de site een Buslijn Comfort identificeren. 

 

 

Vrachtwagen Comfort-netwerk: 

 

Het is de bedoeling dat het Vrachtwagen Comfort-netwerk langs de koninklijke as zal rijden 

(Koningsstraat, Koninginnenplein, Paleizenstraat, Liedtsplein en Koninginnenlaan). 

Deze optie lijkt ons niet coherent met het profiel van deze wegen. We merken ook op dat de 

Koninginnenlaan binnenkort zal worden ingericht als lokale weg met een verkeersplan dat 

doorgaand verkeer zal verhinderen.  

Bovendien wordt een parallelle route voorgesteld vanaf de kleine ring, de Albert II-laan, de 

Vooruitgangstraat, de Paleizenstraat en deze maakt het mogelijk om vanaf het centrum de 

Troozsquare te bereiken. 

De Kolonel Bourgstraat is opgenomen als Vrachtwagen Comfort-weg en dat doet de vraag 

rijzen of deze maatregel verenigbaar is met het statuut van wijkweg. 
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Fiets Comfort-netwerk:  

 

De gemeente wil dat het net van de gemeentelijke fietsroutes geïntegreerd wordt in het Fiets 

Comfort-netwerk. 

De gemeente vraagt zich af wat er moet gebeuren met de gewestelijke fietsroutes, waarvan 

sommige geïntegreerd zijn in het Plus-netwerk (bv.: Deschanel) en andere in het Comfort-

netwerk (Gilisquet, Louis Bertrand).  

Om rekening te houden met de ontwikkelingen van het Mediapark en de wens om een 

voetgangersverbinding naar Meiser en Diamant te maken, vragen we om het 

voetgangersnetwerk uit te breiden tot het Meiserplein.  

 

 

4. Maas  

 

Het project Maas, mobility as a service, zou prioritair uitgevoerd moeten worden.  

Toch willen we Brussel Mobiliteit enerzijds wijzen op de noodzaak om de coördinatie en de 

integratie van de verschillende operatoren in handen te houden en anderzijds op de noodzaak 

van vereenvoudiging. De huidige vermenigvuldiging van het aantal operatoren lijkt noch het 

begrip van het systeem voor alle burgers te vergemakkelijken, noch de uitwerking van het 

Maas-platform, dat alle mobiliteitsoperatoren in het BHG zou moeten integreren.  

Anderzijds raadt de gemeente Brussel Mobiliteit sterk aan om inclusieve, toegankelijke en 

kwaliteitsvolle diensten te ontwikkelen voor alle burgers.  

We willen dat zich te voet verplaatsen ook kan worden opgenomen als een competitieve 

verplaatsingswijze voor bepaalde verplaatsingen. 

 

 

5. Parkeerplan 

 

De gemeente Schaarbeek wil dat het gewestelijk parkeerplan kan worden geëvalueerd en 

herzien, zoals voorzien in de gewestelijke ordonnantie en dit in het licht van de nieuwe 

parkeeruitdagingen.  

We willen ook dat de organisatie van het beheer van de controle en de inning kan worden 

geëvalueerd en dit in samenwerking met parking.brussels om zo de meest geschikte en 

pragmatische oplossingen mogelijk te maken voor een adequaat en efficiënt systeem als 

beheerstool voor de openbare ruimten. 

We willen het belang benadrukken van de parkeerproblematiek voor alle 

herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte en van de hefboom die dit vormt als 

manoeuvreerruimte voor de herprofilering van de wegen. 

Oplossingen en strategieën moeten op verschillende manieren worden voorgesteld op het 

niveau van het Brussels Gewest en de strategische keuzes moeten op meer gebaseerd kunnen 

zijn dan op het principe van lokale politieke moed.  
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Opportuniteiten voor parkings buiten de openbare weg (park and ride - gedeeld gebruik – 

parking bij gebouwen – ondergrondse parkings) moeten worden overwogen in het kader van 

een wijkproject dat de openbare ruimten een nieuwe bestemming wil geven voor andere 

verplaatsingswijzen (OV – fietsen – voetgangers) door het parkeren van voertuigen te 

verplaatsen naar buiten de openbare weg (bv.: de vraag van de gemeente naar een 

ondergrondse parking ter hoogte van het Daillyplein werd niet bestudeerd vanuit een visie van 

wijkontwikkeling en werd dus niet beschouwd als een reële opportuniteit voor stedelijke 

ontwikkeling). 

 

We benadrukken ook het belang van de uitdaging van de leveringen en de noodzaak van 

nieuwe oplossingen om de leveringswijzen te herzien en te diversifiëren. 

 

 

6. Actieplan voor de 6 projectcategorieën 

 

Globaal genomen zijn de vele fiches van het actieplan ambitieus en aan de basis delen we de 

doelstellingen. 

Deze fiches omvatten echter geen precies planningsvoorstel, niet wat de operationalisering en 

de prioritering betreft, noch over het aspect menselijke middelen en budget.  

De actiefiches vertonen dus een onafgewerkt aspect waarover men zich moeilijk kan 

uitspreken. 

Zo anticiperen deze actiefiches ook onvoldoende op de behoeften aan menselijke middelen 

die dit op gemeentelijk niveau zal genereren. 

Verder zijn we van mening dat er bijkomende links moeten worden gelegd tussen de 

actiefiches. 

 

 Dit zijn niet-exhaustieve opmerkingen die rechtstreeks verband houden met de fiches: 

 

De fiche A.2 zou de link moeten leggen met het parkeerbeheer, parking.brussels toevoegen 

aan de partners. Hoe zullen deze mazen gepland of zelfs geprioriteerd worden (5 

projecten/jaar? Welke?) 

Fiche A.4 zou het verband moeten leggen met het verkeersluwe karakter van de mazen en de 

heraanleg van iconische verkeersaders.  

Zo heeft het project  Metro een mogelijkheid geïdentificeerd voor een ondergrondse parking 

ter hoogte van de Rigasquare. Dit werd geweigerd door Beliris. Deze parking had de 

gelegenheid kunnen zijn voor een nieuw wijkproject, in het bijzonder voor de 

Helmetsesteenweg. 

 

De fiche A.6 voorziet een herinrichting van het Meiserplein in 2030. Hoe werd deze termijn 

voorzien en werd er rekening gehouden met de noodzaak van een wijziging van het GBP? Ter 

herinnering: de optie om tram 7 ondergronds te maken is momenteel niet conform het GBP 

(kaart 6 van het GBP moet aangepast worden)  

Fiche B.2 voorziet de herinrichting van 18 grote assen tegen 2025. Over welke wegen gaat het? 

Is deze doelstelling realistisch? 
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Fiche B.3: In het kader van de geplande voetgangersboulevard in de Brabantstraat zouden we 

willen dat dit onderzoek kan worden bestudeerd in het kader van de werken aan de metro en 

dat dit onderzoek de link legt met het Sint-Lazarusproject (dat momenteel wordt uitgevoerd). 

Wij stellen voor dat het onderzoek naar de voetgangersboulevards prioritair wordt uitgevoerd 

in de buurt van de stations. 

Fiche B.4 omvat een planning voor de implementatie van het volledige Comfort-netwerk voor 

2025. Deze planning is weliswaar ambitieus maar niet echt realistisch.  

De fiche B.8 mag dan van essentieel belang zijn, ze lijkt ons weinig ambitieus. De gemeente 

wenst dat het onderhoud en het beheer van de gewestwegen het voorwerp uitmaken van een 

prioritaire uitdaging wat de reorganisatie van het bestuur betreft.  

Fiche B.10: We zouden willen weten welke assen en kruispunten betrokken zijn tegen 2025. 

Omvat fiche C 8 de omgeving van het station Meiser tegen 2025? 

We zouden hieraan willen toevoegen dat er geen specifieke fiche bestaat die betrekking heeft 

op de verbetering van de verkeersveiligheid. Hoewel een aantal projecten tot op zekere hoogte 

aan deze doelstelling tegemoet komt, lijkt het er toch op dat dit een belangrijke uitdaging is 

die op korte termijn met budgetten en concrete maatregelen moet worden geïntegreerd. 

De gemeente Schaarbeek zou op korte termijn haar doelstellingen inzake verkeersveiligheid in 

de omgeving van de scholen willen halen, onder andere door de invoering van schoolstraten. 

 

7. Het specifieke gedeelte 

Is dit luik met betrekking tot het plan voor de heraanleg van de wegen en met een planningsvoorstel 

echt realistisch, enerzijds wat de nodige stedenbouwkundige vergunningsprocedures betreft en 

anderzijds wat de uitdaging van de werfcoördinatie (concessiehouders enz.) betreft? 

Bovendien maken we van dit specifieke deel over de inrichting van de wegen gebruik om Brussel 

Mobiliteit op twee punten te wijzen: 

- De gemeente Schaarbeek wil haar wegen groener maken. Wij wensen dan ook dat het 

beplantingspotentieel integraal deel kan uitmaken van de herinrichtingsprojecten van de 

wegen. 

- De gemeente is gevoelig voor geluidshinder en wil dat bij de herinrichting van de wegen 

materialen worden gebruikt die lawaai en trillingen absorberen, zoals aanbevolen in het plan 

quiet.brussels. 

- In dezelfde geest moeten de grote projecten voor de herinrichting van de wegen de nieuwe 
manieren van regenwaterbeheer integreren. 
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