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Op grond van de ordonnantie van 4 september 2008 met betrekking tot het subsidiëren van de 
verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, werd de Commissie door de directie Beleid van Brussel Mobiliteit gevraagd 
een advies uit te brengen over het ontwerp van vijfjaarlijkse erkenning van zes verenigingen die 
actief zijn op het vlak van mobiliteit.  
Deze verenigingen zijn de Ateliers de la Rue Voot, het Cawab (Collectif Accessibilité Wallonie 
Bruxelles), Cyclo, Fietsersbond Brussel, Gracq en ProVelo.  
 
Na de uiteenzetting van mevrouw Sofie Walschap van de directie Beleid van Brussel Mobiliteit 
m.b.t. het kader van de subsidiëring en de basisopdrachten van de zes verenigingen tijdens de 
vergadering van de Commissie op 28 januari 2019, heeft de Commissie beraadslaagd en 
vervolgens eensluidend het volgende advies uitgebracht.  
 
De Commissie vestigt de aandacht van het Gewest op de opkomst van nieuwe vervoermiddelen, 
zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, of micromobiliteitsvoertuigen (monowheels, steps, …). 
De Commissie stelt voor deze nieuwe vervoermiddelen op te nemen in de denkoefeningen en 
projecten die met deze verenigingen gevoerd worden, in het bijzonder over de volgende thema’s:  

 het wederzijdse respect tussen de verschillende weggebruikers  

 het delen en de kwaliteit van de openbare ruimte 

 de verkeersveiligheid 

 de sensibilisering rond duurzame mobiliteit 

 de opleiding van de professionals, met name de kleinhandelaars en technici (onderhoud, 
herstel, enz.) 

 
 
De Commissie stelt op prijs dat er in de subsidiemechanismen rekening gehouden wordt met de 
indexering aangezien de paritaire comités van de sector voortaan een indexering van de lonen 
oplegt. 
De Commissie keurt het voorstel van vijfjaarlijkse erkenning van de zes voornoemde verenigingen 
goed.  
 


