
Synthese van de vergadering van 
04/12/2003 

Aanwezigen 
• College : Philippe Decloux 

• Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad : 
Marie Demanet 

• Huis van de Participatie : François Rygaert, 
Myriam Gigot 

• Studiebureau BOA :  M. Gemoets 

• Bewoners : 45 personen. 

BBP - Helihaven 

Het studiebureau legt in grote lijnen het Bijzonder 
BestemmingsPlan « Helihaven » uit. In de hiërarchie van 
de planificatie is het BBP onderhevig aan de richtlijnen 
van het Gewestelijk BestemmingsPlan (GBP). Het 
Gemeentelijk OntwikkelingsPlan (GemOP) is geen 
wettelijk document. Het duidt alleen algemene richtlijnen 
aan voor de ontwikkeling van de Stad.  

Een BBP bestaat uit twee fases : eerst wordt het 
basisdossier aan een openbaar onderzoek onderworpen 
en wordt dan voorgelegd op de Overlegcommissie. 
Bepaalde opmerkingen, geuit op de overlegvergadering, 
worden in het tweede plan (= basisproject) opgenomen. 
Tussen de twee fases wordt een effectenstudie van het 
project opgestart. 

Het BBP Helihaven voorziet 8 hectaren groen en 
150.000 m² kantoorruimte waarvan 3 kantoorblokken 
langs het kanaal. Deze zijn niet aan een openbaar 
onderzoek onderworpen omdat het Bestemmingsplan in 
twee gedeeld werd. 

Het GemOP voorzag een kantooroppervlakte van 
150.000 m². De Stad heeft de oppervlakte echter 
moeten terugschroeven tot 137.000 m². Om deze 
kantoorgebouwen te integreren in de wijk, zullen ze 
tegenover de WTC-torens opgetrokken worden, op een 
terrein eigendom van de Stad. Twee kleinere 
kantoorzones worden voorzien, de ene naast het « Hôtel 
Président », de andere aan de Boudewijnlaan. 

Ter compensatie moet de vastgoedpromotor woningen 
optrekken. Het project voorziet in het afsluiten van 
bepaalde woonblokken, het bouwen van meer 
geïntegreerde bouwwerken en van nieuwe woonerven in 
de wijk. 

De Simonsstraat wordt afgesloten voor de heropbouw 
van de Frontispieswijk. Er wordt reeds gebouwd op het 
Redersplein en op het terrein van de oude Sarma. Het 
Wijkcontract voorziet de bouw van woningen en de 
heraanleg van de oude MIVB-stelplaats. 

De breedte van de Bolivarlaan wordt teruggebracht tot 
30 meter. Het park aan de Groendreef wordt behouden. 
Groene wandelingen en doorgangen worden voorzien 
tussen de verschillende woonerven. 

De zone van de Maximiliaanboerderij wordt uitgebreid. 
Deze informatie gaf aanleiding tot protest van één 
aanwezige in de zaal. Volgens haar is het belangrijker 
het park beter te onderhouden dan het uit te breiden. 

Gedurende de zomer, stelde ze vast dat de dieren er 
noch schaduw noch water hadden. 

Vele bewoners denken dat er in de Noordwijk een te 
grote concentratie van kantoren is. Door het aantal 
kantoren te verhogen, verhoogt men er de druk van het 
autoverkeer. Daarenboven blijft er, in het Gewest, bijna 
één millioen m² aan kantooroppervlakte ongebruikt. 
Deze vaststelling leidt tot een nog grotere weerstand 
tegen de komst van nieuwe kantoorgebouwen. 

Andere bewoners uiten hun ongenoegen over de bouw 
van woningen op het terrein (eigendom van de school) 
en voor deze van vitaal belang is. Immers een gebouw 
van 5 verdiepingen neerpoten, zou deze ruimte afsluiten 
en van het zonnelicht afschermen. 

Waarom geen woningen bouwen langs de Bolivarlaan of 
aan de rand van het park aan de Antwerpsesteenweg ? 
Men zou inderdaad kunnen gebruik maken van de 
inkrimping tot 30 meter van de Bolivarlaan om er 
gebouwen, die een gemiddelde diepte hebben van 14 
meter, neer te zetten. Bouwen langs het park zou een 
gevoel van veiligheid met zich meebrengen.  

Dhr. Gemoets van het studiebureau BOA, antwoordt dat 
het GBP 8 hectaren groene ruimte voorziet én een 
bouwverbod langs het park aan de Antwerpsesteenweg. 
Betreffende de school zou het afsluiten van het 
woningblok de sociale controle in de hand werken. Tot 
op heden ligt de plek er ‘s avonds verlaten bij. Er bestaat 
echter wel een probleem om de speelplaats te 
integreren in het geheel van de aanpalende gebouwen. 
De plannen kunnen echter aangepast worden in functie 
van de opmerkingen. Woningen zouden toch kunnen 
opgetrokken worden langs de Bolivarlaan en zó dat toch 
één kant van de speelplaats open blijft. Het openbaar 
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onderzoek eindigt op 08/12/03. De overlegcommissie 
van 16 december voorziet anderhalf uur om over dit 
project te discussiëren. Om op het openbaar onderzoek 
te reageren kan men een fax of brief zenden naar het 
College van Burgemeester en Schepenen. Om uw 
opmerkingen in detail in het rapport van de commissie te 
laten opnemen is het best om deze neer te pennen. Men 
kan ook telefoneren en vragen om aanhoord te worden 
door de schepen. 

Het studiebureau verzekert dat er geen onteigeningen 
zullen gebeuren voor dit project.  

Nadat de wijk als « woonzone » wordt goedgekeurd zal 
het wegennet worden heraangelegd, wat de toegang tot 
de wijk en het sluipverkeer zou moeten terugdringen. 

Na de overlegcommissie zal het studiebureau (rekening 
houdend met de opmerkingen van de bewoners) indien 
nodig haar plannen wijzigen. Schepen Decloux zal 
nagaan in hoeverre het nieuwe plan rekening heeft 
gehouden met de verwachtingen van de bewoners die 
tijdens de vergadering van 4 december werden geuit. 

 

Roeiersstraat : wateroverlast 
Schepen Marie-Paule Mathias vroeg de aanwezigen een 
document in te vullen om zo de situatie in te schatten. 
Eén persoon heeft dit document ingevuld. Een 
vragenlijst van 6 pagina’s zal via een huis-aan-
huisverdeling in de Roeiersstraat verspreid worden. Dit 
om de situatie in te schatten en de huidige problemen op 
te lossen. Men wordt verzocht er naar uit te kijken en 
sito-presto te reageren. 

Volgens een bewoner is er niet alleen wateroverlast in 
de Roeiersstraat maar ook aan de Antwerpsesteenweg. 

 

Leegstand en woningen 
De Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad 
(AOS) maakte een inventaris op van leegstand en 
terreinen in de Noordwijk en zoekt naar bevredigende 
oplossingen. Sommige gevallen werden opgenomen in 
het Wijkcontract, over anderen ontfermden de 
overheden (Stad-Gewest-Federaal) zich of het zijn het 
projecten van vastgoedpromotoren. Soms gaan de 
dingen de mist in en moet alles herbegonnen worden. 
Het programma wil wel zoveel mogelijk woningen 
bouwen. De AOS houdt zich bezig met bijna alle nog 
beschikbare oppervlakten in de wijk. Bepaalde gevallen 
zijn opgelost, over andere wordt nog intensief 
onderhandeld. 

In de verlaten woonblok op de hoek van de 
Antwerpsesteenweg, de Boudewijnlaan en de 
Hoekstraat bevindt zich een oude apotheek. De 
bouwpromotor heeft een vergunning gekregen om er 
een ambassadegebouw te bouwen. De 
geïnteresseerden hebben zich echter teruggetrokken en 
de promotor zoekt nu een ander land voor deze 
ambassade om zijn financiële montage recht te houden. 
De AOS heeft reeds de promotor ontmoet en tracht het 
project te laten slagen. Als de bestemming als 
ambassade niet haalbaar is, bestaat de mogelijkheid de 
vergunning in twee te splitsen en zich toe te spitsen op 
het luik « woningbouw». Indien dit echter allemaal praat 
voor de vaat is moet het gebouw afgeboken worden. 

De hoek van de Boudewijnlaan, de Frontispiesstraat  en 
de Hoekstraat werd door een andere 
immobiliënpromotor aangekocht. 

Er bestaat een afbraakverordening voor de latere 
heropbouw (na aanvaarding door het BBP) voor het 
woningblok die zich aan de Boudewijnlaan – 
Helihavenlaan bevindt. De werken voldoen echter niet 
aan de huidige bestemming (een probleem van 
opsplitsing van het terrein). 

 

In het Wijkcontract zijn verschillende renovatieprojecten 
opgenomen. Een vijftigtal woningen zijn voorzien, die 
binnen 2 jaar klaar zullen zijn. Andere projecten van het 
Wijkcontract worden uitgevoerd via andere wegen. Het 
verwaarloosde terrein van de Stad wordt onderhanden 
genomen. Een project voor 18 woningen wordt 
uitgekiend, men wacht op de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning. Eén huizenblok zal alle 
kantoortorens concentreren. De rest van de kantoren zal 
zich aan het Kanaal bevinden. 

De vraag van de bewoners is vooral naar betaalbare 
woningen voor iedereen.  

Schepen Philippe Decloux onderstreept de wil van het 
College om de woningbouw te stimuleren. Het GBP 
bepaalt echter het minimum aantal m² 
kantooroppervlakte per wijk. De Stad wenst echter meer 
woningen en geen kantoren. In deze geest worden de 
stedenbouwkundige lasten gebruikt voor de bouw van 
sociale woningen of voor de restauratie van verlaten 
panden. Actie wordt eveneens ondernomen om de 
leegstand boven handelszaken terug te dringen. Telkens 
een subsidie wordt toegekend aan een handelaar, wordt 
in de overeenkomst afgesproken dat de handelaar zijn 
hulp zal verlenen bij het wegwerken van deze leegstand. 
De handelaars hebben het belang van het naleven van 
deze afspraak ingezien. Dit vermijdt degradatie en het 
betalen van de belasting op leegstaande panden. De 
aanwezigheid van bewoners verhoogt ook het gevoel 
van veiligheid. De Stad heeft ook onbewoonbare panden 
aangekocht om er woningen van te maken. Enerzijds 
voert de Stad een prijzenpolitiek, zodat deze woningen 
ook betaalbaar zijn voor de minder gegoede burgers. 
Anderzijds ontwikkelt ze ook woningen voor de 
middenklasse. Zodoende kan de Stad over een fonds 
beschikken om werken uit te voeren die het 
wooncomfort van de bewoners verbeteren.  

Marie Demanet legt uit dat haar dienst met het Sociaal 
Immobiliën Kantoor (SIK), een promotiecampagne voert 
om verlaten panden tot woningen om te vormen. Een 
nieuw project start op de A. Maxlaan en er komen 11 
woningen in de Nieuwstraat. De woningsituatie zal vanaf 
juli 2004 verbeteren dankzij de toepassing van de 
nieuwe wooncode. Controles zullen in de eerste plaats 
gebeuren daar waar zich in het verleden reeds 
problemen hebben voorgedaan.  

Huisjesmelkers. 
In zulke gevallen heeft de overheid de plicht op te treden 
zelfs indien dit een gewetensprobleem met zich 
meebrengt. Daarbij komt nog dat de huurder het 
slachtoffer is. De Stad heeft interventies uitgevoerd in 
verschillende wijken en de Politie heeft nota genomen 
van de gebouwen en hun eigenaars. Zij kunnen echter 
niet op de hoogte zijn van alles. Er wordt dan ook aan 
de bewoners gevraagd ongeregeldheden zoals de 
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vermenigvuldiging van deurbellen of de wijzigingen van 
het woninggebruik zonder vergunning bij de Politie te 
melden. Dit laatste leidt tot verontwaardiging van het 
publiek die dit beschouwen als een judaskus. 

 

Stads- en gewestwegen. 
Schepen Ph. Decloux wijst erop dat het onderhoud van 
stadswegen door andere diensten wordt uitgevoerd dan 
deze van de gewestwegen. Dit verklaart het verschil in 
onderhoud. De heer Georges Dallemagne, Schepen van 
Openbare Netheid, probeert samen met de diensten van 
het Gewest om straatvegen en de vuilnisophalingen 
beter te coördineren. Het gebeurt soms dat 
vuilnisophalingen door Net Brussel plaatshebben nadat 
een straat werd schoon geveegd.   

 

Varia. 
De polyvalente zaal, voorzien in het kader van het 
Wijkcontract, zal klaar zijn begin 2005 en toegankelijk 
zijn voor iedereen. Feesten, sportactiviteiten en allerlei 
vertoningen kunnen er georganiseerd worden. Op het 
ogenblik wordt nagedacht over de modaliteiten van het 
beheer van de zaal. Er is de vraag van de bewoners 
nauw betrokken te worden bij het beheer van de zaal. 

Mevrouw Demanet  laat weten dat de Stad gekand is 
tegen de bouw van de « Bolivarbrug ». Omdat de oevers 
van het Kanaal er lager zijn dan onder de Redersbrug 
zou men echter om op die plaats een brug zonder 
trappen te bouwen, een zeer lange helling nodig 
hebben. Het idee om de tram langs dit traject te laten 
rijden heeft men laten varen. De voorkeur gaat uit naar 
het doortrekken van de lijn via de Redersbrug tot aan 
Thurn en Taxis. 

Schepen Ph. Decloux beweert dat er ook een streven is 
om er via een beroepsopleiding jongeren tot 
onafhankelijke volwassenen om te vormen. De 
Kanaalzone kent een industriële ontwikkeling. Men zou 
er arbeidsplaatsen kunnen vinden voor laaggeschoolde 
jongeren.  

Ten slotte onderstreept de Schepen dat er, vooral in de 
jaren 60 als gevolg van speculatie, grote delen van de 
Stad, o.a. de Noordwijk, van de kaart geveegd werden. 
Sinds enkele jaren heeft de Stad de wil om wat verwoest 
werd herop te bouwen, terug een ziel aan Brussel te 
geven en de vitaliteit van de stad te stimuleren. Dit is 
werk op lange termijn. De stedelijke overheid weerstaat 
aan de druk van de bouwpromotoren om van Brussel 
een stad op mensenmaat maken.  

Bijlage 

Lijst van wijkcomités van Haren ingeschreven bij het 
Huis van de Participatie.  Kent 

U een comité die niet op deze lijst voorkomt ? Laat het 
ons dan weten. Dank U. 

 
BEWONERSCOMITÉ "HARMONIE" (NF) - DHR DAVID VAN VOOREN -
 OPBOUWWERKER - ANTWERPSESTEENWEG 60 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 
02 201 62 72 - FAX. : 02 203 29 15. 

BEWONERSCOMITÉ "OUDE NOORDWIJK" / COMITÉ "VIEUX QUARTIER 
NORD" (NF) - MEV. CAROLINE VAN MALDEREN - ANTWERPSESTEENWEG 
344 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02 203 17 16 - FAX. : 02 203 56 27. 

COMITÉ "QUARTIER NORD" (NF) - ALLÉE VERTE 60 - 1000 BRUXELLES. 

DE WAKKERE BURGER (N) - DHR EDDY VAN POTTELBERGHE -
 CONTACT - LIEDTSSTRAAT 27 - 1030 BRUSSEL - TEL. : 02 240 95 25 -
 FAX. : 02 242 26 10. 

RISO - OPBOUWWERK NOORDWIJK (NF) - MEV. TINEKE VAN 
HEESVELDE - CONTACT - ANTWERPSESTEENWEG 344 - 1000 BRUSSEL -
 TEL. : 02 203 30 74 - FAX. : 02 203 56 27. 

 

Wenst U meer inlichtingen ? Contacteer dan het volgende adres: Huis van de Participatie en 
Burgerschap 

Anspachlaan 13 

1000 Brussel 

✆✆✆✆ 02.279.21.30 – Fax 02.279.21.39. 
org.particip@brucity.be 

www.brussel.be 

 


