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Aanwezigen

• College: Dhr. Ouriaghli, Dhr. Ceux, Dhr. El
Ktibi en Dhr. De Hertog
• Brusselse Haard: Dhr.Veevaete Technisch
Directeur
• Politie: Dhr. Leduc – Commissaris 10de
divisie
• Bewoners: 60 personen

Samenvatting

Informatie : 4
Werven : 7
Woonwagenterrein : 9
Huisvesting : 10
Politie : 12
Kerstversiering / Netheid : 14
De Brusselse Haard : 15
Varia : 18
Comités : 21

« INFORUM » is een uitvloeisel van de
Fora die, georganiseerd door de Stad
Brussel, plaatsvinden in al haar wijken. «
INFORUM » bestaat uit het verslag van de
debatten en de antwoorden op de vragen
van de bewoners betreffende het beheer
van de openbare ruimte. Het is een partici-
patief werktuig, dat als verbindingsschakel
en plaatselijk informatieblad wil fungeren.
Een goed werkende plaatselijke democ-

ratie is onontbeerlijk indien men ambitieuze
stadsprojecten wil verwezenlijken waar
iedereen zich goed kan bij voelen, daar de
stad nooit mag teruggebracht worden op
een eenzame massa van bewoners. De
wijk is dus het eerste beslissingsniveau.
Door een sociale dynamiek kan Brussel
zich ontvouwen als Europese metropool en
de huidige uitdagingen aangaan.
De dialoog begint met onderlinge con-

tacten tussen buren en het « INFORUM »
wil hier aan deelnemen door de bewoners
te informeren over wat er besproken werd
tijdens de Wijkfora. In het verloop van de
tijd dient het « INFORUM » ook als baken
om jaar na jaar de stand van zaken i.v.m.
de vooruitgang van dossiers, het ontstaan
van nieuwe problemen of de invloed van
Stadsacties te kunnen evalueren en
appreciëren.
Een Wijkforum is een burgervergadering

waarvan « INFORUM » de stem is.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Informatie van
Stadswege

Sommige inwoners van Haren voelen zich door de Stad in de steek gelaten als
het op informatie over werven of andere openbare aangelegenheden aankomt. De
Stad doet nochtans het nodige om alle inwoners op haar grondgebied de nodige
voorlichting te geven. Dit gebeurt via huis-aan-huis verdelingen of via “De Brusseleir”.
Het is altijd mogelijk dat de verdelingen niet optimaal gebeuren. De bewoners
kunnen de bevoegde Schepen hiervan op de hoogte stellen.

De bewoners die klagen over het gebrek aan informatie i.v.m. stedenbouw kunnen
altijd terecht op de internetstek van de Stad. Er zijn ook nog de overlegvergaderingen
en informatie over de vergunningen ligt ook ter inzage van het publiek.
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Werven en
toekomstige
werken
Wat informatieborden betreft over de
op handen zijnde werken, die heeft
de aannemer nog niet geplaatst. Men
moet echter goed begrijpen dat, door
het aantal beslissingsniveaus, de
exacte aanvang van werken altijd
vaag is.
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Tijdens het Forum van 2009 werd het
probleem van straten zonder voetpaden
besproken namelijk de A. Maes-,
Ganzeweide-, Verdun- (zuid) en d’Han-
netairestraat. Er bestaat nog geen
project voor de aanleg, omdat elders
eerst andere projecten moeten worden
afgewerkt. De boodschap van de
bewoners is door het Schepenkabinet
van Openbare werken goed begrepen.
Werken zoals deze heraanleg kunnen
echter niet overhaast worden afgewerkt.

De onderbreking van de werken in de
Verdunstraat was te wijten aan elek-
trische kabels en gasleidingen die zich
maar op 50 centimeter onder het
wegdek bevonden. De aannemer zal de
werken op 13 januari terug heropstarten
nadat Sibelga de veiligheid van gas- en
elektriciteitsleidingen heeft gegaran-
deerd. De werken in de Verdunstraat,
tussen de Heerlijkheidsstraat en het
Kasteelhof worden uitgevoerd door de
Stad. Rekening houdend met de vorst,
wordt het einde van de werken voorzien
voor maart 2010.

Een project voor de vernieuwing van
de verlichting in de Flodorp-, Ranson- en
Sint-Elisabethstraat en de Krekelendries
ligt ter studie.

De Verdunstraat tussen de Servando-
nistraat en de spoorweg wordt van gevel
tot gevel heraangelegd. De voetpaden in
de Servandonistraat werden heraange-
legd. De werken voor het ontdubbelen
van de Verdunstraat beginnen in febru-
ari 2010 en zouden in september 2010
rond moeten zijn, met een kostenplaatje
van 1 100 000 euro.

De werken voor het Diabolo-project
(van Woluwelaan tot Schaarbeek-vor-
ming) zouden (voor Haren) in februari
2012 moeten afgelopen zijn. De lijn zou
dan in juni 2012 in gebruik kunnen
worden genomen. Maar zoals gezegd
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zijn deze data aan onvoorziene schom-
melingen onderworpen.

Sommige Harenaars zijn ontstemd
omdat de Noendellebrug af is, maar nog
niet kan gebruikt worden tenminste dan
toch voor voetgangers of fietsers. De
reden is dat de NMBS nog niet rond is
met de overdracht van de brug.

De uitbreidingswerken van de NATO
vestiging zullen in september 2010 aan-
vangen en 57 maanden duren. De noor-
delijke toegang zal er rond 2013 komen.

De heraanleg, inbegrepen de nieuwe

tunnel aan de Leopold III-laan, zal al bij
al twee jaar duren. Voor de MIVB zullen
de werken 1 jaar in beslag nemen.

Het idee van plattegronden kan en
moet verder uit gewerkt worden. De
bewonerscomités en de Afvaardiging
voor de Duurzame ontwikkeling van de
Stad kunnen hierover tot een samen-
werking komen.
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Woonwagen-
terrein
De Stad en het Gewest organiseren
samen dit nieuwe terrein in de
Waterrankonkelstraat. De College
heeft haar goedkeuring voor de
aanleg gegeven.

Om alles goed te doen verlopen, werd er een begeleidingsgroep aangesteld met
mensen uit de Politie en het OCMW.

Dit project stamt nog uit de vorige legislatuur en zal de volgende maanden
eindelijk afgewerkt kunnen worden. De totale kosten worden op 800 000 euro’s
geraamd. Hieronder vallen de sanitaire voorzieningen, een degelijke afsluiting en de
omkadering van het geheel. Er komt plaats voor een 20 tot 25 tal woonwagens.

Door deze officiële standplaats zullen er zich in het Gewest minder problemen
voordoen. De Stad Brussel neemt dus haar verantwoordelijkheid. Het is nu aan de
andere gemeenten van het Brussels Gewest (die over genoeg openbare ruimte
beschikken) om hun steentje bij te dragen voor de oplossing van dit probleem.
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Huisvestings-
plannen
Het idee van 1000 woningen over het
gans grondgebied van de Stad
Brussel blijft behouden. Het gaat hier
enkel over vier terreinen, waarvan
twee door Stad/OCMW werden
afgestaan aan het Gewest. Eén van
de projecten namelijk het “Parochie”-
project werd afgevoerd..
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Door de kritiek van de bewoners wordt
een tweede projectuitgekiend. Inder-
daad, zoals de bewoners onderstreep-
ten, zou deze nieuwbouw zich tussen
industrie, spoorweg en vliegroutes bevin-
den, wat de leefbaarheid van het project
in gedrang zou brengen. Het terrein
werd aan het OCMW terggegeven.

Het andere Gewestproject “Middel-
weg” gaat wel door en hier komen rijwo-
ningen (door een tekort aan plaats wor-
den geen alleenstaande huizen meer
opgetrokken) en de nodige ruimte voor
(klein)handel.

Deze Stadsprojecten worden uitge-
voerd door haar Grondregie. In het
eerste project “Harenberg 145-165” ko-
men 25 appartementen en een nieuwe
openbare weg. Waarvan 15% met één
slaapkamer, 60% met twee slaapkamers
en 25% met meer dan twee slaapka-
mers. De uiteindelijke beslissing valt in
maart 2010. Voor de aanvraag van de
vergunning zullen de bewoners nog hun
zegje kunnen doen..

Voor het tweede Stadsproject “Haren-
heide-Ganzeweide” moest de openbare
aanbesteding opnieuw uitgeschreven
worden omdat geen enkel van de aanne-
mers aan de vereiste normen voldeed.
Ook hier krijgen de bewoners inspraak.

De Stad had reeds twee stukken
grond verkocht. Eén in de Verdunstraat
en één op de hoek van de Sint-
Elisabeth- en de Wachttorenstraat. Het
laatste terrein werd echter niet verkocht
omdat de prijs te laag lag. De Stad
Brussel denkt nu aan een ruilpacht van
50 jaar voor dit terrein. De Stad wenst
nog eens vijf terreinen te verkopen om
aan gemiddelde lonen werkende fami-
lies de mogelijkheid te geven hun eigen
huis te kopen.
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Politie-aange-
legenheden
Statistisch gezien is Haren
waarschijnlijk de veiligste wijk van
Brussel. Overtredingen met
geweldpleging zijn hier nagenoeg
onbekend. Het overtredingsge-
middelde ligt bij de 0,6 overtredingen
per dag.
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De verkeersveiligheid van de Verdun-
straat tussen de verkeerslichten aan de
Tweedekkersstraat laat te wensen over.
MIVB-bussen zouden er de verkeers-
regels met de voeten treden en de
autospiegels afrukken. De commissaris
van Haren zegt dat hiervoor geen be-
wijzen zijn en dat er bij hem hierover
nooit klacht werd neergelegd.

Aan het “STOP”-teken aan de
Houtweg worden regelmatig boetes uit-
geschreven onterecht daar het teken te
ver van het kruispunt geplaatst is. De
commissaris stemt hiermee in en is voor
de verplaatsing van het teken.

Op de Haachtsesteenweg werden
vorig jaar op het grondgebied van Haren
10 ongevallen geregistreerd waarvan 7
met blikschade, 2 met gewonden en
spijtig genoeg één met dodelijke afloop.

Sommige bewoners klagen de
slechte werking van de Politie aan. Ande-
ren zeggen Politiemensen in uniform ge-
zien te hebben met een bierblik in hun
hand. Maar volgens het tijdschrift van
het bewonerscomité “Editorial” is de
communicatie tussen bewoners en Poli-
tie zeer goed. Dhr. Leduc vraagt de aan-
wezigen hem op de hoogte te houden

van eventueel onethische praktijken bij
de Politie in Haren. Wanneer (eventueel)
klacht wordt ingediend moeten de vra-
gen waar, wanneer en wie een duidelijk
antwoord krijgen anders gaat de gerucht-
enmolen draaien en daar is niemand bij
gebaat.

Ondanks deze aantijgingen boekt de
Politie in Haren toch successen zoals de
aanhouding van een autodief in de
tweede helft van 2009.



14 | Ville de Bruxelles - Forum de Quartier| Stad Brussel - WijkForum

Kerstversiering
en -verlichting

Sommige inwoners jammeren dat er op het kerkplein geen kerstboom werd
geplant. De reden daarvoor is eenvoudig, namelijk de werken die op het plein
werden uitgevoerd op het einde van 2009 lieten geen plaats voor welke aanplanting
ook. De Stad betreurt dit ten zeerste. Voor de kerstverlichting heeft het Kabinet
“Handel” geen enkele aanvraag binnen gekregen. Het Kabinet onderstreept dat
zolang er geen handelaarsvereniging wordt opgericht met dewelke het Kabinet kan
“onderhandelen”, er geen kerstversiering kan komen.

Netheid
Eenmaal de eigenaar van het terrein aan de Verdunstraat 314 gekend is, zal de

Politie ingrijpen. Deze lap grond wordt als sluikstort gebruikt door meestal mensen
van buiten Haren die er stiekem hun vuil achterlaten.

Op 15 mei en 24 september werden verstoken observatieposten opgesteld om
sluikstorters op heterdaad te betrappen. Verschillende overtreders werden bij de
lurven gevat en ter plaatse beboet.

Aan de Sint-Elisabethstraat werd in november 2009 een nieuw hondentoilet
geplaatst. Baasjes hebben nu geen excuus meer voor wat hun honden achterlaten.

Op de eerste maandag van de maand wordt het giftige huisafval opgehaald op het
kerkplein van 16 tot 17.30 uur.
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De Brusselse
Haard
Een budget van 2 000 000 euro ligt
klaar voor de renovatie van de
“Parochie”-tuinwijk.
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Deze werd in 1927 opgetrokken naar de
plannen van architect Paul Hamesse.
De planning voor de aanbesteding heeft
vertraging opgelopen doordat men
zekerheid wou over de stedenbouwkun-
dige heraanleg. Het geheel stevent nu
op de uitvoering af. In januari 2010 werd
de wijk bezocht door een afvaardiging
van de verantwoordelijke stadsinstan-
ties. Het voorproject en de overlegcom-
missie zouden rond november 2010
moeten afgerond zijn. De stedenbouw-
kundige aanvraag wordt dan in augustus
2011 ingediend en de werken zouden in

juni 2012 kunnen aanvangen.
Op de vraag waarom 13 van de 14

huisjes leegstaan, is het antwoord dat
volgens de nieuwe CO2 normen de
meeste woningen niet voldoen aan de
voorschriften. De Brusselse haard wenst
zo alle potentiële gevaren te bezweren.
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Varia
De werken die uitgevoerd worden

tegenover de Middelweg, maken het
moeilijk voor zwakke weggebruikers om
de Haachtsesteenweg veilig over te
steken. De omwonenden vragen naar
een beveiligde oversteekplaats.

Op het rechte gedeelte van de
Haachtsesteenweg tussen de A. Maes-
en Vliegveldstraat worden autoraces en
ghymkana’s gehouden door (naar het
schijnt) bendes uit Molenbeek. De buurt-
bewoners vragen naar een snelheids-
radar en meer Politiecontrole.

De veiligheid van het Arthur Maes-
park is niet gegarandeerd. Daarenboven
ligt het park er verlaten bij. Het gerucht
dat een deel van het park zou worden
verkaveld is volledig uit de lucht
gegrepen.

De MIVB-bussen blijven aan haltes
en aan de eindhalte op de rijweg staan
i.p.v. de hen toegewezen rij- en parkeer-
stroken te gebruiken. De aangelegde
verkeersdrempels (die men alleen in
Haren schijnt aan te treffen) schudden
de busgebruikers danig door elkaar. Als
reden wordt opgegeven dat deze drem-
pels zo zijn aangelegd om het lawaai dat
vrachtwagens veroorzaken te dempen.

In de eigendom gelegen in de Ver-
dunstraat 636-638 heeft een chemische
brand gewoed. Aan de eigenaar -een
Amerikaan, welbekend op het Sche-
penkabinet Stedenbouw - werd verschil-
lende malen gevraagd zijn eigendom
aan de stedenbouwkundige- en milieu-
normen aan te passen, zonder groot
succes. Het huis werd door de Stad
onteigend en zal op haar kosten worden
herbouwd. Deze persoon is ook eige-
naar van het nabijgelegen fabrieks-
gebouw. De buren vragen zich af wat
met deze vervallen gebouwen gaat ge-
beuren. Volgens de Schepen is er geen
aanwijzing om te denken dat deze per-
soon anders zal omspringen met deze
gebouwen dan met zijn woning. Daarom
zal de Stad binnenkort een onteigenings-
procedure opstarten voor deze
eigendom.

In de Harenheidestraat wordt in de
huizen regelmatig (tot 2 maal per week)
een kwalijke geur van terpentijn waar-
genomen. De vraag is of men hier met
illegale lozingen te doen heeft of niet. De
bevoegde Schepen zal zijn manschap-
pen hierop af sturen.

Een bewoner wijst erop dat de Politie
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wel rond de Nederlandstalige school een
oogje in het zeil houdt maar niet buiten
de Franstalige school. De Commissaris
antwoordt dat door een tekort aan
mankracht de middelen erg gespreid
worden, maar dat men hier geen
communautaire intenties moet achter
zoeken. Indien de Politie rond de Frans-
talige school aanwezig was en niet rond
de Nederlandstalige, zouden we dezelfde
klachten horen. De inwoners beamen dit.

Een inwoner vindt het spijtig dat er
geen wijkfeest wordt gehouden in Haren
en dat toen er een eindelijk een groot

evenement plaatsvond i.v.m. de Groene
Wandeling, Haren totaal werd vergeten.

Wat betreft de wildgroei van de Reu-
ze Berenklauw zal de eigenaar van het
terrein nogmaals worden herinnerd aan
zijn verantwoordelijkheid die deze giftige
planten met zich meebrengen.

Wat de bouw van een nieuwe gevan-
genis betreft, waren op dag van het
forum, nog geen beslissingen genomen.
De Burgemeester en de Schepen van
Stedenbouw hadden een afspraak met
de Minister van Justitie om de puntjes
op de “i” te zetten. Een groot probleem

wordt de mobiliteit. Voor de bezoekers
moet een grote parking worden ontwor-
pen en het aantal wagens dat Haren zal
doorkruisen zal nog toenemen. Er is ook
nog het aspect veiligheid door het ko-
men en gaan van gevangenen. Om niet
te spreken over het lawaaiaspect van
loeiende sirenes. Zal de gevangenis
eventueel voor werkgelegenheid zorgen
voor Harenaars of worden die weer
uitgesloten?

De Stad stelt voor de bibliotheek voor-
taan te openen op dinsdag van 9 tot 13
uur en op woensdag en donderdag van

14 tot 18 uur. De Stad wenst zo tege-
moet te komen aan de vraag voor lan-
gere openingsuren die uitging van het
bewonerscomité.
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Wijkcomités
en contactadressen
Kent U een comité dat niet op deze

lijst voorkomt, laat het ons dan weten.
Alle hulp is welkom. Dank U.

>> COMITÉ DES HABITANTS DE HAREN -
INWONERSCOMITÉ VAN HAREN (NF) - MME

CUYPERS (PRÉSIDENTE) - RUE DE VERDUN

438, 1130 BXL - HAREN@BURECH.COM.
>> GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW

(N) - DHR JOHAN SERKEYN (COÖRDINATOR) -
KORTENBACHSTRAAT 7, 1130 BRUSSEL -
DELINDE@VGC.BE - TEL. 02 242 31 47- FAX.
02 215 59 80.
>> POLICE - POLITIE 10 DIV/AFD. (NF) - M.
JEAN-JACQUES LEDUC (COMMISSAIRE) - RUE

KORTENBACHSTRAAT, 1130 BRUXELLES.
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Het Huis van de Participatie zendt uw opmerkingen, vragen,
klachten door naar de bevoegde diensten van de Stad
Brussel.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons
telefoneren om een verbetering uit te voeren.
Heeft U een e-mailadres? Dan kunnen wij in de toekomst dit
rapport en andere informatie gemakkelijker opsturen. Zendt
ons uw e-mail.
Huis van de Participatie - Anspachlaan 13 - 1000 Brussel www.brucity.be


