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Aanwezigen 

College: Mevr. Lemesre, Mevr. Lalieux, Dhr. Ouriaghl~ Mevr. Ampe, Dhr. El Ktibi, DhrCoomans 
de Brachène, Mevr. Persoons. 
Commissaris Leduc-Politie Brosse!. 
Dhr. Evenepoel- MIVB. 
Bewoners: 6o personen. 

Voorwoord 

Ais nieuwe Schepen van Participatie van de Stad Brussel ste/ ik u met plezier de eerste lnforom 
van het jaarvoor. Deze brochure brengt verslag uit van de thema's en vragen die op de 
verschillende wijkfora terspralœ zijn gekomen. Heteerste wijkforom waarwe vers/ag van 
uitbrengen is datvan Haren. Tijdens de wijkfora kan u ais inwonervan een wijk rechtstreeks 
in gesprek gaan met hetCollege van Burgemeesteren Schepenen en concrete vragen stellen 
over het le ven in uw bu urt 
De wijkjora zijn een goede manierom burgerparticipatie te verhogen. Maarikwil nog een 

stap verder gaan. De be vol king groeit, onze samenleving verandert sne~ het gebroik van sociale 
media is snel toegenomen, er zijn nieuwe meerinformele en spontane burgerinitiatieven 
ontstaan. Daarom is het nuttig om naast de wijlifora nieuwe vormen van participatie en dialoog 
te creëren.lk denk onder meeraan participatieve budgetten, waarmee buurtbewoners zelf 
hun wijk kunnen veranderen met kleine ingrepen. Ofaan participatieve wandelingen, zodat 
bewoners ter plekke de mogelijkheden en de problemen van de wijk kunnen aanduiden. 
Niemand kent de wijkimmers beterdan de mensen die erwonen. De beste ideeën vindje op 

straat, bij de mensen. lk ben eNan overtuigd datwe via participatiede betrokkenheid van de 
Brosselaars bij hun stad kunnen vergroten. Door sam en te werken aan een betere wijk, verhogen 
we het respect van mensen vooronze straten, pleinen en infrastroctuur.ledereen verdient een 
mooie wijk om trots op te zijn. 

Ans Persoons 
Schepen van Participatie 
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· Haren binnen de 
Stad Brussel 
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Sommige bewoners 
vinden âat Haren in 
vergelijki'!9 met 
andere wljken 
stiefmoederlijk wordt 
benandeld. 

Het antwoord hierop is duidelijk. Het College 
past een absolu ut gelijkheidsprincipe toe: alle 
wijken, ofze nu verofdichtbij hetStadhuis 
liggen, worden gelijk behandeld. Het iswaar 
datsommigewijken diepgaandere problemen 
hebben dan ande re. Maar dat is geen argument 
dat hetCollegewenstte gebruiken.ln Haren 
hebben veel van de knelpunten te maken met 
overheden waarop de Stad weinig invloed kan 
uitoefenen. De nieuwe gevangenis (Federale 
overheid), Diabolo (Federale overheid en NMBS), 
Haachtsesteenweg (Brussels Gewest), 
vfiegtuiglawaai (be heer ligt bij de uitbater) van 
Brussel Nationaal en het Brusselse en Vlaamse 
Gewest) en de perikelen rond de busfrequenties 
en stelplaats (MIVB), zijn hiervoorbeelden van. 
Som mige van deze instellingen aanzien de Stad 
Brussel ais een "juniorpartner'" die niet veel in 
de papte broldœn heeft. Hetzou echtereen 
misverstand zijn te denken dat de Stad Brussel 
het hier zou bij laten. Bepaalde materies kunnen 
wettelijk enlœl door de Stad worden uitgevoerd 
en hetCollegezal indien nodig de puntjesop 
de "i" zetten. De Stad wil natuurlijk rneewerlœn 
met bovengenoemde instanties, maar dan wei 
ais een volwaardige partner. 

De inwoners hebben het recht om kritiek 
uit te oefenen, ma ar mogen niet vergeten dat 
in Haren de Stad ais enige overheid er regelmatig 
open ba re infonnatievergaderingen organiseert. 
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Meer netheid 
in de parken 
Het Netheidscomité komt op 20/03 sarnen in 
het Wijkhuis. Openbare toiletten voorde 
Petanque club liggen ter studie. 

De wandeling die van onder de brug van 
Haren-Zuid na ar Diegem loopt, is over
groeid doorwoekerplanten. Bewoners 
vragen zich af wie dit mo et onderhouden. 
Infra belis verantwoordelijk voorde netheid 
langs de spoorwegen en ook voor het (grof) 
vu il dat opzettelijk op de spoorwegen wordt 
gegooid. 

Het terre in achter de Sint-Eiisabethkerk is 
een openbaar stort. De eigenaar, een aannemer, 
gebruikt dit terre in ais depot voor steengruis 
en ander (bouw)afval. Vol gens sommige personen 
zou er zich oak gevaarlijk chemisch afval 
bevinden. De Stad zal via het kadasterde 
eigenaar opsporen en hem/haar aanmanen om 
een omheining te plaatsen en zijn boeltje op te 
kuisen.lndien dit niet (snel genoeg) ge be urt, 
kan de Stad stedenbouwkundige heffingen 
opleggen en dit tot het terre in weer in zijn 
oorspronkelijke staat is hersteld. 

De Moestuinstraat is een verzamelplaats 
geworden van blikjes en flessen allerhande, die 
uit voorbijrijdende voertuigen worden geworpen. 
Volgens een bewoner zou de oplossing eruit 
bestaan netten te plaatsen aan beide kanten 
van de straat, die de vuilnis dan zouden opvangen. 

Het vu il op het weggetje tussen de Sint
Stevens-Woluwestraat en de Arthur 
Maesstraat wordt regelmatig door vrijwilligers 
opgeruimd. Er wordt op gewezen dat deze 

"straat" zich op Diegem bevin dt en de Stad 
hier ni et kan optreden. 

Het beheervan de netheid in de parken zal 
worden overgeheveld van het departement 
Groene ruimten naar het departement Netheid. 
Zo kan er coherenter gewerkt worden, wat een 
rationeel beheervan de netheidsproblemen 
van de Stad ten goede zal komen. 

Petanqueclub 

De Stadsingenieurs hebben twee plekken 
uitgekozen voorde plaatsing van toiletten. 
Het probleem is dat het riolennetwerk niet 
tot a an de petanqueclub reikt. Het terre in 
ligt oak op een hoogte wat nog meer 
moeilijkheden metzich meebrengt. 

Bepaalde personen wijzen er op dat in de 
omliggende gemeenten de petanque clubs wei 
oversanitair beschikken. De gebrekkige infra
structuren is ook de red en waarom de Harense 
vereniging geen wedstrijden kan of mag 
organiseren. Daarom vragen de verantwoorde
lijken van de club am meer dan aileen wc's te 
installeren. Een wat uitgebreidere infrastructuur 
zou meer dan welkom zijn. 
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Huisvesting en 
woningnood 
Door de bevolkings
groei en de stijgende 
vastgoedprijzen vallen 
de economisch 
zwakkeren uit de boot. 

De oplossing voorde woningnood is de 
bouwvan meer sociale ofsociaal gerichte 
woningen. De Stad heeft projecten lopen a an 
de Harenberg en op de hoekvan de Harenberg 
en de Ganzenweide. De "Harenberg" is een 
site van acht hectare voor dertig woningen 
met vijftien garages. 

Het Gewest heeft een project lopen a an de 
Middelweg van 58 woningen waarvan 35 

Mobiliteit 

middenklasse woningen en 23 sociale huisvesting. 
Het projectvan 1000 woningen wordtterug

gebracht tot "slechts"8so. Bewoners worden 
uitgenodigd om te komen kijken naar de 
vooruitgang van dit project. De Stad koopt 
terreinen om de versnippering van gronden te
tegen te ga an, maar ook om een grondreserve 
a an te leggen. Die kunnen niet aileen voor 
woningen maarookvoorallerlei stedelijke 
infrastructuren gebruikt worden. 

Bewoners klagen de leegstand in de sociale 
woonwijk aan. Deze leegstaande appartementen 
zijn echter ni et meer geschikt om in te won en 
(vocht, huiszwam, elektrisch onveilig) ze zullen 
grondig worden gerenoveerd. De in geldnood 
verkerende huisvestingsmaatschappij wordt 
grotendeels beheerd door de Stad, maar hangt 
voor haarfinanciën afvan het BrusselsGewest. 

Doordat er meer mensen wonen in Haren, is er 
ook meer auto- en vrachtverkeer. 

De Parochiestraat is een tweerichtings
straat die oververzadigd is door bussen, 
ouders die schoolkinderen afzetten en school
bussen. Men vraagt dus om er een een
richtingsstraat van te ma ken. 

Bussen kunnen geen gebruik meer ma ken 
van de Noendellebrug omdat de voetpaden er 
te breed en te hoog zijn. Discussies met lnfrabel 
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zijn aan de gang om hier aan te 
verhelpen. Dit schijnt een weerkerend 
probleem te zijn. Ofwel zijn de voetpaden 
en voetpadoren veel te groot, ofwel 
zijn de voetpaden vrijwel onbestaande 
(zoals op delen van de Verdunstraat). 
Te brede voetpaden vormen een fies
sen hals op de rijweg en te smalle 



voetpaden dan weer geven een gevoel van 
insluiting door wagens. 

De vraag na ar meer eenrichtingsstraten 
isgegrond. Maarmen moetwel bedenken 
dat de verandering van één straat soms een 
domino-effect kan te weeg brengen. Zodat 
men in het slechtste geval, Haren binnen 
noch buiten kan rijden. 

De Ganzenweidestraat wordt heraangelegd. 
Er komt een nieuwe asfaltlaag en voetpaden 
aan beide kanten van de straat. 

De bewonersvragen naarverkeerslichten 
op de hoekvan de Haachtsesteenweg en de 
Parochiestraat. Daar de steenweg een 
Gewestweg is, zal de Stad dit ter studie 
doorgeven aan het Brussels Gewest. Ze vestigen 
ook de aandacht op problemen met de 
verkeerslichten aan de Dobbelenberg door het 
in- en uitrijden van auto's en vrachtwagens van 
en naar de Aldi. Door de diepe putten in de Ver
dunstraat dan weer verliezen rijtuigen 
schokdempers en andere onderdelen . 

Geen plannen voor 
parkeerautomaten in Haren 

Parkeerautomaten zijn erom grotever
keersdruk te kanaliseren, zoals in drukke 
winkelstraten.ln Haren valt de verkeersdrukte 
al bij al nog mee en is er geen gegronde red en 
om averai het betalend parkeren te behouden. 
Zelfs in het centrum kan men nietvan een 
verkeersoverrompeling spreken.lndien het 
nodig zou blijken, kan Haren in een Blauwe 
Zone worden omgedoopt. 

Voor vele Harenaars is de wagen een 
onmisbaarverplaatsmiddel vooral gezien de 
perifere ligging van de wijk en een, volgens de 
gebruikers, niet al te performant openbaar 
vervoersnetwerk. 

Een bewoner merkt op dat er geen 
bewonersparkeerkaarten worden afgeleverd 
voorHaren. 

De MIVB voorziet geen uitbreiding 
van het tramnetwerk naar Haren 

Een verlenging van een MIVB-tram naar 
Haren is aan de orde. De belangrijkste reden is: 
de bevolkingsdichtheid in Haren is niet hoog 
genoeg om zo'n investering te veraantwoorden. 

Zelfs indien het inwonersaantal zou 
stijgen, zal men eerst de frequentie van de 
normale bussen verhogen en daarna 
accordeonbussen inleggen. 

Een tweede reden is dat de straten in Haren 
niet breed of niet rechtlijnig genoeg zijn om 
nieuwetramsgemakkelijkte laten passeren. 

Er komt wei een verlenging van de Metro tot 
aan de halte "Bordet". 

Bewoners vinden het tegenstrijdig dat 
men accordeonbussen zou inleggen daar 
waar de hu id ige bussen al problemen hebben 
met de smallere straten en dat de tram wél 
zal ward en doorgetrokken tot a an het nieuwe 
NAVO-hoofdkwartier ma ar ni et tot het 
centrum van Haren. 

Station 11Buda" 

De NMBS wil het station "Buda'' in de richting 
van Machelen (dieper op het Vlaamse 
grondgebied) verplaatsen. De Stad Brussel is 
duidelijktegen deze verhuis gekant. Het is waar 
dat de weinig aantrekkelijke staat van het station 
hetveiligheidsgevoel niet bevordert. Maa rom 
dit probleem op te lassen hoeft er geen verhuis 
aan te pas te komen. 
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Geen extra 
scholen 
gepland in 
Haren 

~ Haren is de wijk van de 
Stad waar het minste 
kinderen wonen. 
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Het departement 
Onderwijs 
onderstreept dat in de 
scholen van het 
Nederlandstalige en 
Franstalige onderwijs 
er .'!o9 altijd plaatsen 
Vflj Zljn. 

Voor scholieren van het middelbaar is het 
gemakkelijker om scholen te vinden buiten Ha
ren, zoals de scholengemeenschappen in Neder
over-Heembeek of in Laken. Veel kinderen uit 
Haren lopen ook school in Evere blijkt. 

Op de speelplaats van de Harenheide
school vormen zich putten, da ar waar vroeger 
bomen stonden. ls het mogelijk om dit euvel 
te verhelpen? 
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Jeugdstructuren en 
omkadering 

Verveling lei dt soms tot vandalisme. ls ervol
doende aanbod voor jongeren in Haren? Ook 
al zijn er allerlei positieve activiteiten georga
niseerd door de Stad. 

Som mige bewoners ki agen dat een plaag 
van jeugddelinquentie Haren teistert. De 
Commissaris onderstreept dat het allemaal zo 
geen vaart loo pt en dat sinds 2007 de criminaliteit 
in Haren met 35% is afgenomen. 

ln het Kasteelhofparkzoudenjongeren 
amok ma ken, vuurtjes stoken, drugs gebruiken 
en dronken races houden op moto's. 

De vzw Jeunesse à Bruxelles organiseert 
tijdens de vakanties allerlei initiatiecursussen 
voor dans, aikido, judo. Deze activiteiten werden 
georganiseerd om tegemoet te komen a an de 
wensen van de ouders. 

Eind januari 2013 werd er een grote happening 
geprogrammeerd met alle personen uitde 
cultuurwereld en de jeugdsector om het over 
deze problemen te hebben. 



Ontwikkelingsplan 
voor Haren 

Het plan wil kost wat kost, het semi-landelijke 
karakter van Haren behouden en een al te grote 
bevolkingsconcentratie vermijden. 

Het plan heeft vier prioriteiten. 
~. De ontsluiting van Haren doorfiets- en 

wandelroutes uitwerken. Het sluipverkeer 
tegengaan. Een degelijkopenbaarvervoer
systeem uitdenken en parkeergelegenheid 
voor zij die het wensen of geen andere opties 
hebben. 

2. Het semi-landelijke karaktervan Haren 
behouden door een architecturale eenvormigheid 
te bewerkstelligen en de strijd aanbinden tegen 
karakterloze bouwwerken ofbombastische 
plannenmakerijen. Oprichting van een 
Witloofmuseum om erfgoed van Haren in de 
schijnwerperte zetten. 

3· Economische groeipolen ondersteunen. De 
concentratie van bedrijven aan de 
Haachtsesteenweg ondersteunen. Ontwikkeling 
van het Hightechpark "Da Vinci". De industriële 
zone Dobbelenberg promoten en het 
overblijvende industriële erfgoed beschermen. 

4· Detoekomstveiligstellen. Nauwtoezicht 
door de Stad op alles wat de gevangenis en met 
hetVormingsstation Schaarbeek te ma ken heeft. 
ln de toekomst de concentratie van grote 
wooncomplexen of nieuwe slaapsteden absolu ut 
vermijden. 
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Groene 
ruimten 
Zeven personeelsleden 
extra voor "Groene 
ruimten" voorde snoei 
en het algemeen 
onderhoud van de 
parken. 

Uit plichtsbewustzijn ruimen de tuiniers ook 
alle rommel op dat in de parken rondhangt. 
Men mag ni et vergeten dat de eerste taakvan 
deze personen het onderhoud van het groen 
is en ze ni et instaan voorde netheid. Door hun 
aanwezigheid drag en de tuiniers ook bij tot het 
veiligheidsgevoel. 

Het Park van Haren 

ln juni 2012 werden de speeltuigen in brand 
gestoken. Ditwordt nu hersteld ofvervangen. 
Som mige ouders vinden dater een (te) groot 
verschil is tussen wat ervroeger stand en wat 
er nu geplaatst is. Bewoners hadden projecten 
ingediend bij de bevoegde schepen van het 
vorige College, ma ar deze projecten schijnen 
verdwenen te zijn en er bestaan ook ge en 
duplicaten. De nieuw bevoegde schepen zal dit 
onderzoeken. De ouders zouden graag weten 
wat de projecten en de mogelijkheden zijn 
(budget, plaats, tijdsspanne). 
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Twyeninckpark 

Er zullen een a antal bomen worden geveld 
omdat deze bij stormweer dreigen om te va lien. 

Vol gens de buren van het park laat het 
onderhoud te wensen over. Er is een soort 
niemandsland tussen het park en de privé-tuinen. 
De uitzaaiing van populieren werd gesnoeid, 
ma ar de takken werden in het niemandsland 
gesmeten. De oplossing bestaat uit een goede 
afrastering tussen park en privé-tuinen. 

Kortenberg park 

Vandalisme is hier schering en inslag. Jongeren 
gebruiken de vuilnisbakmanden ais goalpalen 
en laten ze daarna liggen. De vuilnisbakken 
zonder manden zijn dan weer snel vies. 

Ziet men ongeregeldheden in het park, dan 
kan men altijd persoonlijk de Politie hiervan op 
de hoogte stellen. 

De nieuwe vuilnisbakken zullen deksels 
hebben die ekster- en kraaibestendig zijn. 

Arthur Maes-rondpunt 

De aanleg en het be heer van deze groene 
ruimte was voordien nogal onsamenhangend. 
Erwerd intussen een grasmat aangelegd, een 
hondentoilet geplaatst en er staat ook een 
Gewestelijke glascontainer. 

De groendienstwenste erook bloemen te 
planten, maardaarwas he laas geen plaats meervoor. 

Bewoners ste lien de vraag of het NAVO
personeel zich met hen zou kunnen inzetten 
voor meer green (ofhet behouden van het 
resterende groen). 
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Varia 
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V ra ag naar meer 
Franstalige cultuur 

Er bestaat een vraag van de bewoners om 
naast het Nederlandstalige cultureel centrum 
"De Linde" oak Franstalige cultuurevenementen 
aan te bieden. Het College denkt aan de 
aanstelling van een tussenpersoon die in 
samenwerking zou werken met hetWijkcentrum 
en De Linde. De bevolking heeft goede contacten 
met beide centra wat de samenwerking aileen 
maar zal vergemakkelijken. De verantwoordelijke 
van De Linde onderstreept dat iedereen welkom 
is in het cultureel centrum1 ongeacht de taal die 
gesproken wordt. 

Politie 

Som mige bewoners vragen zich afwaarom 
Politie interventies zo lang duren. De Commissaris 
antwoordt dat voor dringende zaken de Politie 
wél in aller he il toesnelt. Voor minder dringende 
zaken kan men ofwel op hetwijkcommissariaat 
terecht of moet men wat geduld uitoefenen. 
Het aantal zware misdrijven1 die een snelle 
interventie vragen1 zijn in Haren bijna nihil. 

Voorde problemen met jongeren is repressie 
niet altijd de juiste oplossing. Een goed gesprek 
kan soms tot betere oplossingen leiden dan de 
zogenaamde harde aanpak. 
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Handel 

De Stad kan handelszaken aanmoedi
gen om zich in Haren te vestigen1 maar niet 
verplichten ... 

Eén oplossing zou zijn dat de bewoners hun 
boodschappen doen in Haren enzo de plaatselijke 
handel aanmoedigen. Bewoners beweren echter 
dater slechts één winkel is en dat deze een 
machtsmonopolie uitoefent. 

Een andere oplossing is het houden van een 
markt met een goede keuze aan kwaliteits
producten. Erzal een studie komen om de noden 
en de vraag naar een markt in kaartte brengen. 



Wijkcomités 
en contactadressen 
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» CoMrrt DES HABrTANTS DE HAREN-INWONERSCOMrrt 

VAN HAREN (NF)- LAuRENT MouLIN -RuE ou PR~ ;.ux 

OtES :192, :Z:Z.30 BRUXEU.ES- HAREN@BURECH.COM 

-TEL 02 779 86 75 
» GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW(N) • 
DHR JOHAN SERKEYN (COORDINATOR) 

KORTENBitCHSTlW.T]1 1130 BRUSSEL-DEUNOE@VGC.BE 

-TEL. 02 242 3147 

»POUCE- POUTtE :10 DIV/AFD. (NF)- M. JEAN· 

J;.cauES LEotJC (COMMISSAIRE)- KoFmNBACHST1WtT 

101 :1130 8RUXEJ..LES • POI.SRU_DC12_D0:10@5KYNET.BE 

» CoMrrt "DJEGEM/SCHWEJTZER" (F)- M. MME ROBBI 

·DR. Al.BERTSCHWErTZERSIRMTl81 :1831 DIEGEM. 

~~ ~ ·~· 
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BrusselParticipatie
zendtuwopmerkingen,

vragen,klachtendoor
naardebevoegdediensten

vandeStadBrussel.




