
Synthese van de vergadering van 
29/01/2004 

Aanwezegen 
• College: Dhr. Thielemans, Mevr. Vyghen, Mevr. 
Noël, Mevr. Hariche, Dhr. Decloux. 

• Administratie : Mevr. Demanet (Afvaardiging voor de 
Ontwikkeling van de Stad). (Dhr. Rygaert, Dhr. Lazarou, 
Dhr Jacque (Huis van de Participatie). 

• Afgevaardigde NMBS – Tuc-Rail :  Dhr. Piérard en 
Dhr. Springael. 

• Bewoners: 100 personen. 

HST-fonds  

De afgevaardigde van de spoorwegen de heer Piérard, 
herhaalt in grote lijnen wat reeds in vorige 
vergaderingen werd uitgelegd en wat de werven in beide 
stations van Haren (Haren-Zuid en Haren « Linden ») 
inhouden. De lijnen worden in twee gesplitst vanaf het 
station Schaarbeek. Er wordt een boogbrug van 136 
meter voorzien alsook een uitgraving om spoorlijn 36 in 
te bedden. Waar er vroeger in Haren-Zuid 3 maal 2 
sporen waren, komen er na de heraanleg 4 maal 2. De 
perrons richting Leuven worden opgeschoven om de 
toegang tot de nieuwe brug te vergemakkelijken. Er 
komt zoals gezegd ook een nieuwe spoorwegbedding. 
In 2003 werd met de heraanleg van de sporen 
begonnen. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd 
door het bedrijvenverbond C.E.I.-De Meyer-Gallait en 
zouden eind 2006 moeten afgerond zijn. 

De projecten van het HST-fonds, uitgevoerd door de 
NMBS, moeten de milieu -en stedenbouwkundige 
maatregelen respecteren. Onder de milieumaatregelen 
vallen onder andere de Groene wandeling die reeds 
tussen het Moeraske en de Ransonstraat langs de ene 
kant en de Ransonstraat en de brug over de 
Verdunstraat werd afgewerkt. Een inwoonster vraagt 
echter de afsluiting tussen de wandeling en de 
spoorweg  te beveiligen voor spelende kinderen. De 
ruimte gelaten voor het « wild » wordt echter ook door 
mensen gebruikt. Er komt ook een uitzichtpunt op de 
Harenberg en een geluidsmuur voor lijn 36. Er komen 
ook geluidswerende schermen voor lijn 26 en een 
metalen brug die zich over de lijnen 26 en 36 zal 
strekken. De schermen komen er in de tweede semester 
van 2004 en aanplantingen van groen volgen in 2005. 
De stedenbouwkundige maatregelen kunnen als volgt 
samengevat worden : eerst komt er een aanleg van de 
overstapplaats tussen de twee stations van Haren en dit 
in 2005-2006. Ten tweede komt er een vierde spoor en 
voor de reizigers van lijn 26 en voor voetgangers en 
fietsers komt er een pad dat tot aan de kerk van Haren 
loopt. Ten derde zijn er de afwerking van de 
rioleringswerken in de Groene Zonestraat en ten laatste 
de vernieuwing van de wegenis op de « Harenbrug ».  

Er bestaan nog enkele projecten van het HST-fonds die 
door de stad Brussel worden beheerd. Daaronder vallen 
de herinrichting van het kerkplein (voor 2006), de 
ontdubbeling van de Verdunstraat achter het MIVB-

depot en de herinrichting van de dienstweg die naar het 
station Haren-Zuid leidt. 

Het Diabolo-project 

Door het stijgende aantal reizigers van en naar de 
luchthaven, van ongeveer 87 000 in 1999 tot een 
voorziene 116 000 in 2010, moet een beroep worden 
gedaan op een aanvulling van het reeds bestaande 
openbaar vervoer. Nu hebben de spoorwegen slechts 
een aandeel van 10% van het aantal reizigers, wat ze 
echter graag willen opvoeren tot 30% met behulp van 
het Diabolo-project. In 2003 werd een 
stedenbouwkundige vergunning voor dit project 
aangevraagd. De stad Brussel heeft een impactstudie 
laten uitvoeren en het Diabolo-project komt ter 
goedkeuring voor de Overlegcommissie op 3 februari 
2004.  

Welke zijn de redenen voor de aanleg van de Diabolo-
lijn ? De luchthaven is enkel bereikbaar via Brussel met 
lijn 36c, daarbij komt nog dat Brussel-Nationaal een 
doodlopend station is. De NMBS wenst directe 
treinlijnen aan te leggen zoals het hoort bij een moderne 
internationale luchthaven. Daarom wordt er aan gedacht 
het aantal sporen te vermeerderen tot vier.  

Welke zijn de bouwtechnische problemen ? Er moet een 
oplossing gevonden worden zodat de treinen uit Luik en 
Leuven, die nu via de bocht van Nossegem moeten, 
rechtstreeks de luchthaven kunnen bereiken. Er is ook 
het tracé door Haren dat enkele moeilijkheden met zich 
meebrengt. Na overleg met het Gewest en Stad zullen 
de bewoonde zones (zoveel mogelijk) vermeden 
worden. Door de grote bocht om Haren, zal dit tracé 
duurder uitvallen dan indien men een rechte lijn had 
getrokken, door bewoond gebied. Het (duurdere) tracé 
werd reeds door de Vlaamse en de Brusselse gewesten 
goedgekeurd. De treinlijn zou van Brussel-Nationaal 
ondergronds tot aan de E-19 in Machelen lopen. Vanaf 
Machelen zou het treinverkeer op de nieuw aangelegde 
sporen, op de middenberm van de E-19, rijden en dit tot 
op de hoogte van het NMBS-atelier aan het 
vormingsstation « Schaarbeek » (dat in feite op het 
grondgebied van Brussel-stad ligt). Daarna gaat het 
verder centrumwaarts. Behalve het « nadeel » van de 
omzeiling van Haren is er ook nog deze van de bouw 
van de lijn op een hoog niveau (NMBS-taal voor grote 
hoogte) die moet voltrokken worden. Voor deze brug of 
aanaarding zal men bijzondere aandacht moeten 
schenken aan de esthetiek van de architectonische 
afwerking(en).  Het einde van de werken is voorzien 
voor 2010. 

Een paar personen uit het publiek zijn echter niet 
overtuigd van de beloften van de NMBS.  Zo is er de 
vraag  hoe ver de sporen van de woningen zullen liggen. 
Het antwoord is ver, juist door het omzeilen van 
woongebied. Er doet een gerucht de ronde, dat de Stad 
gaat onteigeningen. « Geen sprake van ! ! », benadrukt 
de Burgemeester. Een persoon onderstreept dat voor de 
ogen van sommige bewoners een berg zal verrijzen 
gevormd door de nieuwe spoorlijn. Het uitzicht wordt 
daardoor (totaal) belemmerd. Wat dan weer de 
huisprijzen onderuit haalt. 
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« Illegale » activiteiten 

Dit soort dossiers wordt opgevolgd door het 
departement Stedenbouw. De procedure bestaat erin 
eerst uit te vissen of de eigenaars al dan niet een 
vergunning hebben om hun zaken (meestal schroot- 
en/of autowrakkenhandel) aldaar uit te baten. Informatie 
over sommige activiteiten zijn reeds beschikbaar maar 
kunnen niet openbaar gemaakt worden omdat er namen 
van personen worden vermeld (recht op privacy). 

Gevoel van afzondering van de 
Harenaars 

De electrische schakeldoos op het kerkplein zal 
(eindelijk) worden geïnstalleerd. Wat een markt in Haren 
betreft, werd dit door verschillende ministeries afgeremd. 
Hoewel een markt de leefbaarheidskwaliteit van de 
Harenaars zou verhogen, valt er sinds een paar jaar een 
« verarming » van de markten te bespeuren. Dit is ten 
dele te wijten aan de vele faillissementen van grote 
bedrijven in de directe omgeving, zoals SABENA en 
Renault. Indien er een markt komt, moet deze kunnen 
teren op de bewoners van Haren én haar 
buurtgemeenten.  

Een eerste impuls tot verandering zou de opendeurdag 
kunnen zijn van de keukens van de Schoolmaaltijden, 
gehouden tijdens de Paasvakantie (begin april). De 
inwoners zullen uitgenodigd worden voor een bezoek 
vergezeld van een hapje en een tapje. Ook zal op 21/7, 
onze Nationale feestdag, een volksbal worden 
georganiseerd. Dit kende, reeds de vorige jaren, een 
overdonderend succes in de wijken Laken en Neder-
Over-Heembeek. 

Kinderdagverblijf -  stages - jongeren 

Mevrouw Vyghen onderstreept dat kinderdagverblijven 
in Brussel voorrang geven aan de inwoners van de Stad. 

Het « Huis van het Kind » biedt verschillende  
opvangmogelijkheden aan. Kinderen gaan er tijdens de 
vakantie naar Neder-Over-Heembeek (Franstaligen) of 
Beersel (Nederlandstaligen). Stages worden 
georganiseerd en de informatiebrochures werden 
verdeeld in de scholen van alle netten (Gemeenschaps-
en Vrije scholen). Voor sommige kinderen uit families 
met een laag inkomen zijn deze stages gratis. De prijs 
hangt ook af van de sociale achtergrond van de 
aanvrager, aldus mevrouw Hariche. 

De jongeren die in Haren heibel maken, komen uit 
andere gemeenten waar het politietoezicht strenger is. 
Hen terug zenden naar hun gemeente van oorsprong 
lost dit probleem echter  niet op, want het is een sociaal 
probleem dat een globale aanpak vergt. De enige echte 
oplossing is hen tewerkstelling aanbieden. De reden 
waarom het politiekantoor in Haren nu en dan gesloten 
is, heeft verschillende oorzaken : de overuren en de 
weekendwerkuren van de Politie die moeten 
opgenomen worden, en de niet altijd bevredigende 
Politiehervorming waarvoor vele gemeenten een stap 
achteruit willen zetten. Waar vroeger 1 op de 6 

politiemensen op het terrein werkten, zijn er dat nu 
slechts 1 op 8. Een bewoner merkt op dat aan 
minderjarigen alcohol wordt verkocht door een 
nachtwinkel aan de Verdunstraat en vraagt zich af of de 
afwezigheid van de politie dit niet in de hand werkt. De 
burgemeester antwoordt dat de Politie een onderzoek 
zal instellen naar deze wetsovertreding. Een bewoner 
zegt dat het handig zou zijn indien er een vuilnisbak 
kwam aan het Kasteelhof zodat (hopelijk) de flessen, 
verkocht in de nachtwinkel, er hun weg in vinden.   

Varia. 

De Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad heeft 
een kaart van de stedenbouwkundige kwaliteit van 
Haren-dorp opgesteld. In de inventaris kwamen 
ongeveer 35 verlaten panden voor. Daarvan zullen er 15 
worden belast wegens leegstand. Enkele andere zijn 
onbewoonbare krotten en enkel goed voor afbraak.  

Er is nood aan meer sociale woningen in Haren. De 
reeds bestaande woningen takelen langzaam maar 
zeker af. De wachttijd voor deze sociale woningen is, 
voor sommige bewoners althans, een echte lijdensweg. 

Vele bewoners zouden graag de oude 
luchthavengebouwen geklasseerd zien omdat deze deel 
uitmaken van het Harense erfgoed. De Burgemeester en 
Schepenen stemmen daarmee in. 

Het personeel van Eurocontrol gebruikt de Arthur 
Maesstraat als uitgang voor haar voertuigen, wat in de 
straat verkeersoverlast veroorzaakt. Tijdens een lokale 
volksraadpleging waren 90% van de bewoners tegen 
deze sluipuitgang. De Stad laat begaan. Is dit de alom 
geprezen democratie ? Het College antwoordt dat ze dit 
door haar bevoegde diensten zal laten verifiëren.  

Wat is het exacte standpunt van de stad Brussel in 
verband met het vliegtuiglawaai ? Brussel wil dat het 
Koninklijke besluit strenger wordt toegepast. Het College 
denkt ook dat het overvliegen van stedelijke gebieden 
meer gevaren inhoudt (in geval van een ongeval) dan 
landelijke gebieden met een meer verspreide bevolking. 
Dus wenst het College zo min mogelijk vluchten over 
dicht bevolkt stedelijk gebied.   

Voor dit dossier wordt er aan de bewoners gevraagd 
hun krachten te bundelen eerder dan te wachten tot de 
Stad haar standpunt bepaald. De stad Brussel heeft 
paradoxaal genoeg minder slagkracht dan verenigde en 
solidaire bewoners. 
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 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. 

 
GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW (N) - MEV. FRIEDA 
MEURENS - VOORZITSTER - KORTENBACHSTRAAT 7 - 1130 HAREN - 02 
242 31 47 - TEL. : 02 242 31 47 - FAX.: 02 215 59 80. 

HAREN LEEFT (N) - MEV. JEANNE GOUBERT - DE SCHOUWER  -
 VERDUNSTRAAT 340 - 1130 BRUSSEL. 

UN COEUR POUR HAREN (F) - M. JEAN DOCHY - PRÉSIDENT - RUE DE 
L'AÉRODROME 67 - 1130 BRUXELLES - 02 705 25 24 - TEL. : 02 705 25 
24 - FAX.: 02 705 25 24. 

 

 


