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1. Riooleringsproblemen 
• Het gaat hier vooral over zich herhalende problemen op de Haachtsesteenweg en in de 

Harenheide-, Ranson- en Parochiestraat. Daarenboven komt nog het probleem van 
gebroken waterleidingen en  telefoonkabels en afgeknakte hoogspanningskabels. 
Sommige straten zijn nog niet aangesloten op de riolering. Een aansluiting kost ons 
ongeveer 2.500 Euro. Voor die problemen twee redenen kunnen gegeven worden : een 
erfenis van slecht onderhoud door de Stad en het toenemende vrachtwagenverkeer. 

M.-P. Mathias :  Geen enkel van de bovengenoemde nutsbedrijven hangt af van de stad 
Brussel, U moet zich dus rechtstreeks tot hen wenden. Wat de heraanleg van de water-
leidingen betreft heb ik er, in het verleden, persoonlijk bij het B.I.M. (Brussels Instituut voor 
Milieubeheer) op aangedrongen. Voor de heraanleg van de Haachtsesteenweg door het 
Gewest en de heraanleg van de rioleringen onder de steenweg door de Stad, had het 
stadsbestuur gedacht aan één en dezelfde aanneming voor de twee uit te voeren werken. Dit 
werd door het Gewest (Dhr Chabert) verworpen. Dus zijn er nu twee bestekken, één voor de 
wegeniswerken en één voor de riolering. Het bestek aangaande de Stad zou in september 
2003 worden goedgekeurd. De rioleringswerken zouden dus aanvangen, in januari 2004, dus 
vóór de wegeniswerken van het Gewest. Mensen met rioolproblemen in o.a. de Ranson-en 
Vliegveldstraat, kunnen de dienst ”Riolering” bellen op 02.513 85 87, deze zal dan tot een 
routine-onderzoek overgaan. Voor de aansluiting, op de openbare riolen, van de sociale 
woonwijk heeft schepen Simons geld uit het HST-compensatiefonds weten te verkrijgen.    

2. Groene ruimten 
• Het geld van het HST-compensatiefonds gaat veeleer naar de Vijfhoek dan naar Haren. 
R. Van De Perre : dit is niet juist. Er is de heraanleg van de Groene zonestraat, de aanleg 
van een wandelpad achter de Verdunstraat en tal van andere werken zijn geprogrammeerd.  

• Het stuk groen rond de kerk wordt gevandaliseerd, het ligt er vol met flessen, bloemen 
worden uitgetrokken, bomen beschadigd, het speeltuig is verdwenen en de poort wordt 
niet meer (door de politie) gesloten.  

M.-P. Mathias : deze heraanleg is niet vergeten. Het speeltuig werd weggenomen om 
vervangen te worden door speeltuig dat voldoet aan de EU-normen die sinds 2001 in voege 
zijn. Indien men de aanduidingen van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) zou volgen 
zouden er, in Haren, helemaal geen groene ruimten bestaan. Het Arthur Maespark, dat de 
Stad op haar kosten onderhoudt ? Dat hangt af van de Franse gemeenschap. Geen nieuws 
van hunnen twege in verband met verkoop of erfpacht.  

• Het terrein in de Tweedekkerstraat (ex-NMBS) is door de Stad aangekocht. 
Misschien kan daar een speelplein op verrijzen ? In de Ganzeweide- en 



Beemgrachtstraat zijn de verlichtingspalen bijna doorgeroest. Wordt de groene 
wandeling doorgetrokken en komen er verlichting en/of banken ? 

R. Van De Perre : de groene wandeling zou normaal gezien moeten doorlopen tot in 
Schaarbeek. Omdat de wandeling over de eigendom van de NMBS loopt en het niet tot hun 
verantwoordelijkheden behoord paden en/of banken aan te leggen voor wandelaars (sic 
NMBS) komen er noch verlichting noch banken. 

• Wie zal de groene wandeling onderhouden ? en waarom begint de omheining niet aan de 
grond maar op ongeveer 1 meter hoogte ? 

M.-P. Mathias : het zal zeker de Stad niet zijn die deze wandeling zal onderhouden. 

R. Van De Perre : de hoogte van de omheining, tussen de wandeling en de sporen, werd 
voorzien voor de doorgang van konijnen en ander “wild”. 

3. Heraanleg van de Verdunstaat 
M.-P. Mathias : Het gaat hier over de heraanleg van het stuk tussen de Twyeninck- en de 
Kortenbachstraat, dat reeds in 2001 werd goedgekeurd. Er komt een heraanleg van het 
bustraject dat, hopelijk, het aantal opstoppingen zal doen verminderen. Ik zal ook rekening 
houden met uw opmerkingen in verband met de aanwezigheid van een school en de 
afwezigheid van voetpaden op het nieuwe, nog nader te bepalen, bustraject.  

R. Van De Perre : De plannen voor de ontdubbeling van de Verdunstraat, lopende over het 
MIVB-terrein brengt interne spanningen met zich mee binnen de MIVB. De dienst 
“Eigendommen” van de MIVB zou liever een uitbreiding van hun werkplaatsen zien. In 
verband met de ontdubbeling schrijft de Stad, in elk geval, een aanbesteding uit vóór 08/03. 

Voor meer inlichtingen kan U het Cabinet van Mevrouw Mathias contacteren op 02.279 43 01 
of per E-mail op Cabinet.MP.Mathias@brucity.be  

4. Verkeersplan en verkeersborden 
C. Vyghen : Hier botsen regelmatig de bevoegdheden van het Gewest en de stad Brussel.  

M.-P. Mathias : De verkeersborden vallen onder de bevoegdheid van de politie, namelijk de 
technische dienst in de Paleizenstraat. De politie van Haren moet de klachten van de 
bewoners doorgeven aan haar eigen, bevoegde diensten.  

. 

• De politie blijkt niet op de hoogte te zijn van de bewegwijzering en verhuizing van 
bushaltes. Zoals onder andere de MIVB die haar eigen afbakeningen op de baan 
schildert.  

5. Vervuiling en Sluikstorten 
P. Decloux : Voor het melden van sluikstorten bestaat een groen nummer : 0800.90 107.    
De stadsdiensten trachten ook de sluikstorters op te sporen door hun afval uit te pluizen. 
Indien iemand de nummerplaat kan optekenen kan hij/zij deze doorgeven aan de politie, dit 
wordt niet beschouwd als verklikken. De politie doet ook aan inspecties in “burger”. 

• Op de hoek van de D’Hannetaire- en de Kasteelhofstraat bevindt zich een sluikstort op 
een terrein dat eigendom is van de Stad. 

• De sluikstorters zoeken gemakkelijkheidsoplossingen, waarom de bermen waar veel 
gedumpt wordt, niet wat verhogen om ze zo ten minste wat af te schrikken ?  

 

6. Niet toegelaten activiteiten 
• De opslagplaats (afdeling van Shell-Primagaz in Neder-Over-Heembeek) van gasflessen, 

bij de spoorweg, wordt niet vermeld op het kadaster omdat er geen straat naar toe loopt 
en zich niet aan een straat bevindt. Er zijn geen controles meer omdat naar het schijnt het 
personeel van de afdeling Inspectie van “Stedenbouw” in andere diensten werkt. Hier zijn 
ook ondernemingen gevestigd die de wetten en procedures vierkant aan hun laars 
lappen. 



C. Vyghen : U kan de gerechtelijke politie inschakelen om de “illegale” bedrijven te 
verzegelen, zoals gebeurd is met de onderneming Demets. U kan altijd een inventaris maken 
van de probleembedrijven. 

• Het is toch niet aan de bewoners om deze problemen op te lossen !! Jullie zijn de 
verkozenen des Volks. 

R. Van De Perre : De heer Dochy kan mij de lijst van inbreuken laten geworden. Een bedrijf 
zonder vergunning verzegelen vraagt geen lange procedure. 

7. Varia 
• De voetpaden worden vernield door het op-en-aan rijden van vrachtwagens die zich naar 

de HST-werf begeven. 

R. Van De Perre : Een algemene stand van zaken werd opgenomen voor de HST-werken, 
een paar weken geleden werden de vernielingen geconstateerd. De aannemer (Betonac) is 
hier voor verantwoordelijk en betaalt voor de vernielingen. 

 

De schepenen bedanken de Harenaars voor hun talrijke opkomst. 
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