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Het uitzicht van de stad wordt bepaald door haar 
verschillende wijken. Dit uitzicht wordt ook bepaald door de 
dialoog tussen de overheid en de bewoners, die het 
samenleven en de burgerzin willen stimuleren.

De Wijkfora zijn een geschikte plaats om de 
bekommernissen van de bewoners aan te snijden : mobiliteit, 
veiligheid, netheid, nutsvoorzieningen, huisvesting, kinder-
opvang en jeugdwerking.

De Fora vinden, maandelijks en om beurt, in elk van de 10 wijken 
die deel uitmaken van de stad plaats. Deze Fora bewerkstelligen 
een betere verspreiding van de informatie, een grotere transp-
arantie van de genome beslissingen en de participatie van allen die 
het welzijn van de stad in hun vaandel dragen.

De Fora zijn een echt participatief gebeuren waar de gelijkheid 
van kansen die als basis gelden voor onze democratie tot uiting 
komt. Om van Brussel een leefbare stad te maken moet men 
zich eerst vergewissen dat de stad iedereen verwelkomt.

De Harenaars wensen dat hun dorp deel blijft uitmaken van de Stad.

Ahmed El Ktibi, 
Schepen van de Participatie

Meer dan 30 

De Stad heeft een project 
van 1000 nieuwe woningen 
op stapel staan waarvan 
een dertigtal in Haren. 
Daar er een woningtekort 
bestaat wordt het aanbod 
van de openbare sector 

versterkt. De 
nadruk wordt 
gelegd op be-
taalbare 
woningen. 
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De Stad zal ook een inventaris opmaken van de bestaande 

terreinen die voor nieuwbouw in aanmerking zouden komen. Er 

bestaan 4 projecten: 2 uitgevoerd door de Grondregie (Stad 

Brussel) en 2 die door het Gewest worden beheerd. Wat Haren 

betreft komen er op de Harenberg 17 eengezinswoningen. De 

effectenstudie (met inbegrip van de wegenis) zou in juni 2008 

klaar moeten zijn. Op de hoek van de Harenberg en de 

Ganzeweidestraat zouden 6 eengezinswoningen, een gebouw 

met 12 appartementen opgetrokken worden. Er worden ook 8 

percelen verkocht voor verkavelingen. Eén van de percelen 

wordt door de Stad, via een 

omruilprocedure aan de buur 

van het terrein gegeven in ruil 

voor zijn terrein.

Het Depuis-plan voorziet 

de bouw van ongeveer 70 

woningen aan de Parochie- 

en Wilgenroosjestraat, na-

melijk op een terrein dat door het OCMW 

aan het Gewest werd gegeven. Aan de 

Middelweg komen nog eens 40 woningen 

op een terrein dat door de Grondregie aan 

het Gewest werd afgestaan. Beide 

plannen staan nog in de steigers. 

Sommige bewoners vrezen dat deze 

nieuwe woningen zullen leiden tot een 

totale opstopping van het verkeer in 

Haren. Wat, volgens hen, binnen 

afzienbare tijd toch het geval zal zijn 

indien het sluipverkeer niet wordt 

afgeremd of nog beter gestopt. Er is ook 

de vraag of de nieuwbouw aan de 

Harenberg-Ganzeweide in het verlengde 

van de Kampstraat zal komen te liggen.

De aanwezigen betreuren de af-

wezigheid van bakkers en beenhouwers. 

De meeste middenstanders houden het na 

zes maand voor bekeken en sluiten hun 

winkel. Daarom heeft de Stad de gelijkvloers 

van de nog te bouwen woningen aan de 

Middelweg gereserveerd voor handelszaken. 

Dit idee stuit echter op een algemeen 

scepticisme van de Harenaars.

Het comité dat zich verzette tegen de woningbouw dat 
deel uit maakt van het Dupuis-plan heeft de volgende 
redenen gegeven voor haar verzet: de woningen 
zouden zich onder de brug van de aan te leggen 
treinlijn 25R bevinden en tevens in de vluchtcorridors 
van opstijgende vliegtuigen. 
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Werken 

Om een beter zicht te 
krijgen op de bestaande 
situatie, heeft de Stad 
beslist om slechts één 
stedelijk mobiliteitsplan uit 
te werken i.p.v. de voor-
ziene drie of vier. Zodoen-
de worden de problemen 
niet verplaatst van wijk 
naar wijk of binnen bepaal-
de wijken. Dit jaar wordt 
een studiebureau aange-
wezen om het plan uit te 
werken.

Het bestuursplan, dat vorige 

week door het College werd 

goedgekeurd, heeft tot doel de 

ontsluiting van Haren en 

herneemt de visie uitgewerkt 

in het Gemeentelijk Ontwikke-

lingsplan (GemOp). Om de 

ontsluiting te bewerkstelligen 

wordt gedacht aan betere ver-

bindingen met het Cen-trum, 

Neder-Over-Heembeek en het 

Vlaamse ommeland. In maart 

2007 gaf het College zijn 

akkoord voor een openbaar 

vervoersknooppunt in Haren. 

Dit knooppunt geeft overstap-

mogelijkheden op de bus- 

tram- en treinlijnen. Er worden 2 treinen per uur 

voorzien van en naar het centrum. Dit zal ook de 

invalswegen naar Haren en vooral het sluip-

verkeer in Haren–centrum grotendeels ontlasten.

Om het semi-landelijke karakter van Haren te 

behouden worden de nieuwe huizen in een 

bepaalde stijl opgetrokken (stedenbouwkundige 
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integratie) en zal de reeds be-

staande dorpskern beschermd 

worden. Volgens het Gewest-

plan is de gehele oppervlakte 

van Haren bebouwbaar, maar 

dat is niet aan de orde. Groene 

zones moeten een tegen-

gewicht vormen voor de nieuw-

bouw. Fietsroutes zullen worden 

aangelegd om de mogelijkheid te geven aan de bewoners om 

zich veilig en ecologisch door Haren te verplaatsen. 

De ontwikkeling van de industriezone “Dobbelenberg” wordt 

verder uitgewerkt. De Stad houdt echter een oogje in het zeil 

omdat ze een toezicht wil blijven houden op privé-investeerders 

die het misschien niet zo nauw nemen met de stedelijke 

voorschriften en om de openbare nutsvoor-zieningen te 

garanderen. De wegenis is er echter in slechte staat door het 

zware vrachtwagenverkeer. Men moet ook afzien van het 

transitverkeer tussen de Vilvoordelaan en de Haachtsesteenweg. 

Het rangeerstation ”Schaarbeek” en de verbouwingen van de 

oude NAVO-gebouwen werden in het Gewestelijk 

Ontwikkelingsplan opgenomen. In samenwerking met de 

gemeente Evere wordt een gemengd gebruik van de oude 

NAVO-site vooropgesteld. De Leopold III-tunnel (voor de NAVO) 

wordt door de Federale overheid gefinancierd. De nieuwe NAVO-

site krijgt een in -en uitgang aan de Haachtsesteenweg. De 

vergunning hiervoor werd afgeleverd en er werden afspraken ge-

maakt met het 

Gewest. 

De eerste 

fase van de 

werken aan 

de Verduns-

traat zijn afge-

lopen. De 

tweede fase 

zou elk 
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ogenblik kunnen starten. Er is enkel een probleem met een onteigening 

die de vooruitgang belemmert. Maar alle hoop is gevestigd op een 

snelle ontwikkeling. De tweede fase bestaat uit de heraanleg van de 

wegenis en de plaatsing van nieuwe verlichting.

De vergunning voor de aanleg van de Verdunstraat-bis werd in 

februari 2007 afgeleverd. De terreinen van de MIVB stellen geen 

probleem meer. In augustus 2008 wordt een openbare aanbesteding 

uitgeschreven en in december 2008 wordt de kandidaat-aannemer 

aangewezen. De werken 

zouden dan begin 2009 van 

start gaan. De breedte van 

de Verdunstraat-bis zal 9 

meter bedragen, het fietspad 

2,2 meter, het voetpad 1,5 

meter, de busbaan 3,5 meter 

en blijft 1,8 meter voor 

parkingplaatsen. 

Op de kruispunten van de Haachtsesteenweg - Houtweg en Leopold III-
laan - Houtweg staan twee niet gesynchroniseerde verkeerslichten. Het 
gevolg is monsterfiles ’s morgens en ‘s avonds. Het is vooral betreu-
renswaardig dat de bussen van de MIVB in dit zootje terechtkomen, 
vooral daar het openbaar vervoer wordt aangeprezen als sneller dan de 
wagen. De nieuwe tramlijn naar de NAVO zou de Leopold III-laan 
kruisen wat voor de automobilisten nog meer ellende met zich zal 
meebrengen. 
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Positieve situatie 

Alle aanvragen voor de scholing van de kinderen 
in de Nederlandstalige en Franstalige stadsscho-
len in Haren werden positief beantwoord. 

De inschrijvingen in de Nederlandstalige school worden 

gespreid: in januari de zusters en broers van de reeds in de 

school aanwezige leerlingen; in maart Nederlandstalige 

scholieren en leerlingen van minderbedeelde gezinnen en in 

mei kunnen alle andere kinderen, mits plaats, ingeschreven 

worden. In de Franstalige basisschool zijn er geen 

problemen. Er zijn nog plaatsen vrij voor leerlingen die zich 

later zouden aanmelden. Het enige dat een mogelijk 

probleem zou scheppen is de plotse en belangrijke toename 

van het aantal kinderen in Haren. 

Wat de activiteiten voor de 3 tot 12 jarigen betreft, hebben 

ze tijdens de vakanties de keuze uit, al naar gelang de 

taalgroep, uit een opvangstructuur in Neder-Over-Heembeek 

(Fr) of in Beersel (Nl). Tijdens de schoolvakanties kunnen de 

kinderen naar de zee of het platteland, stages volgen of in 

verschillende vakantiecentra terecht voor allerhande 

activiteiten. Drie punten worden extra benadrukt: de 

opleiding van het personeel, een aangepaste infrastructuur 

(aparte lokalen voor platte rust, maaltijden en activiteiten 

Een bewoonster beklaagt zich over de (volgens haar) 
onhygiënische toestanden in het kinderopvang centrum 
van Beersel. De verantwoordelijke Schepen is verbaasd 
en zegt nooit ofte nimmer klachten te hebben gehad 
over de opvang te Beersel. Zij zal zorgen dat dit 
probleem zal worden onderzocht.
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evenals de mogelijkheid om binnen of buiten te spelen) en een 

kwaliteitsopvang herkend door “Kind en Gezin” en ONE. 

Voor de tieners bestaat er geen opvang in Haren. Het is wel 

mogelijk om verenigingen of clubs te ondersteunen (ter 

beschikking stellen van schoollokalen) die activiteiten voor 

tieners organiseren zoals de zelfverdediginglessen in de 

Harenheide school. 

Bus, tram, 

In het MIVB-plan 2007-2008 werden 
de busdiensten 54 en 63 vervangen. 
Lijn 63 wordt vervangen door lijn 80 
en bus 54 wordt opgesplitst. Het 
probleem dat zich stelt is dat vele 
bussen verouderd zijn en een te 
grote capaciteit hebben voor som-
mige delen van het traject. Daarom 
wordt overgeschakeld van de accor-
deonbussen op kleinere voertuigen. 
Daarbij komt nog dat bij zeer lange 
bustrajecten mogelijke vertragin-
gen in grotere mate zullen voorval-
len dan op beperktere trajecten. 

De grote investering voor 

het noorden van Brussel blijft de sneltram naar 

de NAVO en het openbare vervoersknooppunt in 

Haren. Tram, bus en metro worden comple-

mentair. De bussen zullen worden gebruikt als 

aanvoer van reizigers naar metrohaltes en 

treinstations die als spil zullen dienen. 

Bewoners klagen over de “overbevolking” op 

tram 55. De MIVB is zich van deze situatie 

terdege bewust want er zijn de laatste jaren 70% 

meer reizigers op het net. De nieuwe trams (T-

3000) die in de loop van juni 2008 ingehuldigd 

moeten worden zouden aan dit probleem 

moeten verhelpen. 
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Burgerlijke stand, 

De dienst “Demografie” is slechts twee namid-
dagen per week open en dit tijdens de werkuren. 
De bevoegde schepen verzet zich niet tegen de 

verandering van de op-
eningsuren, bijvoor-
beeld tussen 16 en 18 
uur of tussen 17 en 19 
uur. Dit moet echter 
eerst met de vakbonden 
besproken worden. De 
Schepen wil ook een 
modernisering (elektroni-
sche democratie) invoe-
ren die de verder ge- 
legen delen van de Stad 
ten goede zal komen. 

De Schepen heeft alle 

diensten die met tewerkstelling te 

maken hebben samenge-

bundeld. Een mogelijke decen-

tralisatie van deze diensten naar 

Haren moet mogelijk zijn. 

Wat cultuur betreft wordt 

een stand van zaken opgemaakt. Het is ook de vraag welke 

soort cultuur de bewoners wensen. Een cultuurfestival “Haren 

- Neder-Over-Heembeek” is een mogelijke denkpiste. En dan 

zijn er nog de feestelijkheden rond de nationale feestdag van 

21/7. De schepen wenst dit eerst allemaal met de 

belangstellende bewoners te overleggen. 
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Woonwagenbewoners : De problemen veroorzaakt door de komst 

van woonwagenbewoners geraken maar niet opgelost. Deze mensen 

overwinteren op een terrein dat daarvoor helemaal niet geschikt is. 

Het is ook moeilijk om bij hen een woordvoerder te vinden die de 

eventuele verbintenissen zou laten naleven.De gemeenteraad heeft 

beslist om een terrein gratis en voor 27 jaar ter beschikking te stellen. 

De bevoegde schepen onderstreept dat dit nog helemaal niet 

vaststaat en dat hij daarom samen met de bewoners naar een 

oplossing wil zoeken, die alle partijen tevreden stelt. 

Netheid : Ondanks de geruststellingen vanwege de Stad, ligt de 

groene zone aan de Ganzeweidestraat er nog altijd vol vuilnis en 

illegaal gedumpte rommel. De verantwoordelijke Schepen zegt dat 

binnen enkele weken een opruimactie zal plaatsvinden.
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Lijst van de comités in Haren ingeschreven bij het Huis van 

de Participatie.

Kent U een comité die niet op deze lijst voorkomt, laten het 

ons dan weten. Dank bij voorbaat. !

GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW (N) ; DHR JOS MICHIELS 
(VOORZITTER); KORTENBACHSTRAAT 7, 1130 BRUSSEL; TEL. 02 242 31 
47; FAX. 02 215 59 80.

COMITÉ D'HABITANTS DE HAREN - INWONERSCOMITE HAREN (NF) ; MME 
RENÉE LÖVI ; RUE DU CAMP 8, 1130 BRUXELLES. 

COMITÉ DES HABITANTS DE HAREN (NF) ; MME LILIANE CUYPERS 
(PRÉSIDENTE) ; RUE DE VERDUN 438, 1130 BRUXELLES ; 
HAREN@BURECH.COM.
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Si les coordonnées d’envois (voir 
étiquette) sont erronées, vous pouvez 
nous contacter au 02 279 21 30 afin 
d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à 
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail 
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION- BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.

Heeft U een e-mailadres? Dan kunnen wij in de toekomst dit rapport en andere 
informatie gemakkelijker opsturen. Zendt ons uw e-mail aan 
org.particip@brucity.be.

H U I S  V A N  D E  PARTICIPATIE - ANSPACHLAAN 13 - 1000 BRUSSEL

Als uw gegevens (zie label) verkeerd 
zijn kunt U ons op 02 279 21 30 
telefoneren om een verbetering uit te 
voeren.

Aanwezigen

* College, Schepenen: Dhr. El Ktibi, Dhr. Ceux, Dhr. 
Ouriaghli, Mevr. Hariche en Mevr. Milquet.
* Dhr. Evenepoel, afgevaardigde van de MIVB.
* Bewoners: 90 personen.


