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2 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

Aanwezigen
College : Freddy Thielemans , Burgemeester ; Henri 
Simons, Carine Vyghen, Marie-Paule Mathias, Chantal 
Noël en Philippe Decloux : schepenen.

Administratie : Myriam Gigot, François Rygaert, Barbara 
Decloux ; Huis van de Participatie.

Genodigden : 85 personen.

De 
Ontwikkelingszones
De gehele noordelijke zone van Neder-Over-Heembeek, 
gelegen tegen de Ring, is een stedelijke industriezone. 
Voor de terreinen langs de Béjarlaan was er een aan-
vraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Deze 
werd echter geweigerd omdat het project geen dienste-
ninfrastructuur voorzag tussen de tien voorziene bedri-
jven en/of kantoorgebouwen én omdat het enige reeds 
opgetrokken gebouw geen gegadigden vindt. Het is een 
filiaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
Brussel (GOMB) die zich met dit dossier bezighoudt. 
De Stad stelt voor om, na het in dienst treden van de 
nieuwe GOMB-voorzitter, in het al bestaande gebouw 
een bedrijvencentrum in te richten. 

De Zone van Gewestelijk Belang aan de Van Praetbrug 
zal op korte of middellange termijn geen ontwikkeling 
kennen. Het is een ZGB dat het Gewest niet als prioritair 
beschouwt, zodat het terrein er nog een paar jaar in zijn 
huidige toestand zal blijven bijliggen.

Het Peter Benoitplein
Het heraanlegproject van het vorige College werd niet 
uitgevoerd, hoofdzakelijk door de tekortkomingen van 
de architect. De Stad heeft dus de hele procedure 
moeten overdoen en het nieuwe plan wordt vandaag 
aan de genodigden voorgesteld. Schepen Simons 
herhaalt dat na deze raadpleging, die de opmerkingen 
van de Heembeekenaars zal integreren, een openbaar 
onderzoek volgt waarbij éénieder tijdens de overlegcom-
missie zijn/haar stem zal kunnen laten horen. Eenmaal 
de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd, komen 
de uitwerkings- en openbare aanbestedingsfases. De 
gehele heraanlegprocedure zal ongeveer twee jaar in 
beslag nemen.

 Het voorgestelde plan wil een nieuw plein creëren met 
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groen zowel op het voorplein van de kerk als aan de zijs-
traten. In de Vekemansstraat komt een verkeersdrempel. 
Het geheel wordt in een terracottakleurig beton gegoten 
waarin tegelvormen worden aangebracht, zoals de nieuwe 
heraanleg van de Wetstraat. De zijstraten worden geken-
merkt door een andere kleur. De fontein wordt naar de 
voorkant van het plein verschoven, zodat ze op dezelfde 
as als de kerk komt te liggen. Aan de achterkant van het 
plein wordt niet geraakt. Het verkeer zal gedeeltelijk wor-
den bijgestuurd, door een in tegenwijzer éénrichtingsver-
keer in de zijstraten, zodat bussen er elkaar niet moeten 
kruisen. Dit houdt het ontdubbelen of verlegging van de 
huidige bushaltes in. Tijdens het debat onderstrepen de 
bewoners de wens, om één enkele halte te behouden 
voor de twee buslijnen. De oplossing zou zijn om deze 
bushalte te verhuizen naar de ingang van de Vekemanss-
traat richting Zavelput. De 40 bestaande parkeerplaatsen 
blijven behouden maar worden herverdeeld langs beide 
zijden van de kerk. Ten-slotte wordt er stadsmeubilair 
en een aangepaste verlichting voorzien in dezelfde stijl 
als deze in de Vekemansstraat, maar dan wel op hogere 
palen die de sfeer en de lichtsterkte van het plein zullen 
verbeteren. 

Gezien het zeer moeilijk blijkt zich een duidelijke mening te 
vormen tijdens een Wijkadvies-commissie werd voorzien 
dat geïnteresseerde bewonerscomités een afdruk van het 
plan kunnen krijgen. Vragen reizen ook over het onderhoud 
en de netheid, waarop de Burgemeester antwoordt dat 
een nieuw Koninklijk Besluit weldra het uitschrijven van 
administratieve boetes zal vergemakkelijken. Dit geldt ook 
voor de parkeermeters die op het plein voorzien zijn. Er 
wordt echter op gewezen dat door het nieuwe systeem 
van bewonerskaarten in meerdere straten zal kunnen 
geparkeerd worden, wat de zoektocht naar een parkeer-
plaats zal verkorten. 

De vrees bestaat dat de heraanleg van de reeds verzwakte 
handelsactiviteiten zal teniet doen. De werven kunnen in-
derdaad een probleem vormen voor de handelaars, maar 
het grootste probleem is echter de relatieve verpaupering 
van de bewoners. Juist om de klanten de weg naar de han-
delskern te doen terug vinden werd het plein omgedoopt in 
een hernieuwde, modernere en gezellige plaats, waar ook 
de wekelijkse markt zal kunnen van profiteren. Schepen 
Simons onderstreept dat dit project wordt gedragen door 
het merendeel van de bewoners, behalve de enkeling die 
een status quo nastreeft of het gehele plan te ambitieus 
vindt. Hij herhaalt dat de Stad zelf geen marktkramen kan 
beheren en dat een beter onthaal van de klanten (ver-
lichting, elektrische aansluitklem) absoluut noodzakelijk 
is om meer mensen aan te trekken.
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Een bewoner maakt kanttekeningen bij het sturingsplan 
over de bomensoort die geplant zullen worden. Er werd 
aan berken gedacht, maar deze bomen zijn potentieel 
zeer allergeen. Ten slotte werd onderlijnd dat op het ver-
nieuwde plein terrassen welkom zullen zijn gedurende de 
zomermaanden en dat de breedte van de voetpaden er 
zal verdubbeld worden om het samenleven van voetgan-
gers en de horeca-uitbaters te vergemakkelijken.

De MIVB
De MIVB maakt er geen probleem van om de halte «Peter 
Benoit» naar de Vekemansstraat te verleggen en staat open 
voor elke discussie. 

De bussen lopen soms belangrijke vertragingen op. Voor 
lijn 47 komt dit door de werken aan de Werkhuizenkaai, 
en lijn 53 loopt regelmatig vast in opstoppingen. Daaren-
boven komt nog dat deze lijnen een tekort aan bestuur-
ders hebben, wat de dienstregeling in de war brengt. Om 
deze vertragingen tegen te gaan heeft de MIVB , tot haar 
grote spijt, de theoretische tijdspanne van de trajecten 
moeten verlengen.Betreffende het buscomfort worden 
verbeteringen in het vooruitzicht gesteld door de aankoop 
van 160 nieuwe bussen voor 2005-2006 met een grotere 
gebruiks-vriendelijkheid (gemakkelijk instappen, plaats 
voor kinderwagens enz ). 

Verschillende problemen betreffende haltes en buslijnen 
werden aangeroerd. De halte «Heembeek» (richting stad) 
zal worden herzien om de afstand tram/bus te verminde-
ren. Een dubbele halte wordt voorzien en de verlichting 
wordt (vooral)aan de voetgangersoversteekplaats verbe-
terd. Andere vragen hebben te maken met het opstappen 
vooraan, de «steltplaats»bussen die leeg voorbij zoemen, 
de synchronisatie en de transittijd tussen de verschillende 
lijnen en de niet voetgangersvriendelijke tijdsspanne van 
de verkeerslichten bij de haltes. De onregelmatige uren 
van tram 52, de in Schaarbeek afgeschafte tram 56 en 
de afgeschafte gezamenlijke haltes. De afgevaardigde 
van de MIVB zal deze vragen en bemerkingen tot op de 
bodem uitspitten.

Wat de infrastructuur betreft werd een voorstudie uitge-
voerd voor een tramlijn. Dit is echter een project op lange 
termijn zonder iets concreets in de volgende jaren. Indien 
dit zich toch zou concretiseren komt er natuurlijk overleg 
met de bewoners. 

Het «Centre Culturel» 
De oude Sint-Nicolaaskerk wordt een bijhuis van het 
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«Centre Culturel Nord». Het project bestaat erin om 
de plaatselijke Heembeekse verenigingen gemakkelijk 
toegang te verschaffen. Het Centrum werd herkend door 
de Franstalige Gemeenschap en de Stad. Deze zullen 
er activiteiten in onderbrengen in samenwerking met het 
Gemeenschapscentrum «Heembeek-Mutsaard». 

Het Gewest heeft de heropbouwwerken laten stilleggen 
omdat er een geschil bestaat aangaande dit erfgoed. De 
kerk is een beschermd monument en sommige werken 
stellen problemen. Indien er stedenbouwkundige- en 
erfgoedkundige vergunningen vereist zijn, kunnen grote 
vertragingen optreden. Er werd ook onderstreept dat 
indien het aanpalende huis (ex-Utopiehuis) niet wordt 
heropgebouwd, het gebruik van de kerk onmogelijk wordt 
wegens het gebrek aan sanitaire voorzieningen.

Schepen Hariche belicht de stand van het reconstruc-
tiedossier van het ex-Utopiehuis. Zij bevestigt dat dit de 
mogelijkheid zal scheppen om, op het gelijkvloers, sanitair 
te instaleren en deze ter beschikking te stellen van het 
«Centre Culturel». Een vergunning werd afgeleverd. Deze 
voorziet in een polyvalente zaal, onthaal/cafetaria met 
sanitair en op de verdiepingen lokalen voor allerhande 
activiteiten. Op het eerste verdiep, zullen door de dienst 
Jeugd en de bibliotheken van de Stad, kinderactiviteiten 
worden georganiseerd zoals vakantiestages, een leeszaal, 
een uitleenpost voor boeken... Dit plan kan worden ge-
raadpleegd op het Departement «Openbaar onderwijs». 
De animaties zouden worden gericht op het boek, de 
verhaalkunst en de litteratuur. Samenwerking met andere 
structuren wordt zeker niet uitgesloten.

De «Kraatveld» 
verkaveling
Na een negatief advies van de Overlegcommissie werd 
het originele plan herzien. Kavel 1 tot 10 worden voorzien 
voor ééngezinswoningen van elk 14 meter hoog. Het pro-
ject voor kavel 11 integreert alle opmerkingen en voorziet 
in 2 gebouwen van elk 15 meter hoogte (gelijkvloers, 2 
verdiepingen en dak) met een bewoonbare oppervlakte 
van 1600 m². 

Dit project bewijst dat de Stad meer woningen, in het 
bijzonder voor de gemiddelde inkomensklasse, wil 
laten bouwen. De bewoners betreuren de bouw van 
woon»blokken» in plaats van individuele huizen. De 
bewoners werden niet ingelicht over de bouwplannen 
en zijn ook bezorgd over de toekomst van de bestaande 
erfdienstbaarheden op de terreinen. 
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Schepen Mampaka legt uit dat dit plan een sociaal ge-
mengd karakter tot doel heeft. Hij vraagt de bewoners 
om contact op te nemen met zijn Kabinet, indien zij 
de plannen in detail willen kennen. De erfdienstbaa-
rheid is geen oplossing om een verbinding tussen het 
Kraatveld en de Poteliersstraat te bewerkstelligen. 
Deze verbinding is echter een dwingende eis om 
een verkavelingplan op te stellen. Het belangrijkste 
is dus de toegang tot de Poteliersstraat te vrijwaren.  
De Burgemeester is van mening dat, gezien de ges-
chiedenis van dit dossier, een bijkomende vergadering 
wenselijk blijkt om de plannen bij te lichten en andere 
eventuele projecten voor te stellen. Ook omdat sommige 
bewoners argwanend zijn ten opzichte van de bedoelin-
gen van de Stad vooral wat het nog overblijvende groen 
in Neder-Over-Heembeek betreft.

Het Seveso 
rampenplan
De Stad werkte hard om haar eigen rampenplan op stel-
len, zonder daarom te wachten op eventuele bepalingen 
van de Gouverneur. Een comité werd opgericht en de 
werkregels verder uitgewerkt. De alarmtoestand(en) en 
de coördinatie vallen onder de voogdij van de Burge-
meester en de Gemeentesecretaris, elk bijgestaan door 
twee plaatsvervangers. De coördinatie betreft de Stad; 
de Politie, de Brandweer en de ziekenhuizen. Een doel-
treffend opvolgingsmechanisme werd uitgekiend waarvan 
de gezondheidszorg van de Stad ook deel uitmaakt. Alle 
verantwoordelijken hebben een alarm-, informatie-,lei-
ding-en coördinatiecascadeschakeling op punt gezet. 

Blijft het opstarten van een efficiënt alarm-en informatie-
systeem die de informatiestroom op tijd en stond naar alle 
niveaus kanaliseert. De inwoners van de Stad zullen vóór 
eind 2005 hierover een minimum aan concrete informatie 
verkrijgen via een bijlage in het nieuwe gemeentelijk in-
formatieblad «de Brusseleir». Het «Marly voorval» toont 
de kordate reacties van Politie, Brandweer en de scholen. 
Dit plan gaat echter veel verder in haar interventiemoge-
lijkheden. Aan de MIVB werd bijvoorbeeld gevraagd haar 
bekwaamheid ten dienste te stellen voor de opvang en 
het vervoer van leerlingen. 

Het grootste risico in Heembeek is dat van een ontploffing. 
Dit geeft natuurlijk geen mogelijkheid tot een alarmfase. 
Daarom liggen de prioriteiten van de Stad bij de opvang 
na een eventuele ramp. De bewoners merken op dat de 
sirenes hoorbaar zijn, maar niet de door een geluids-
versterker uitgezonden berichten. Sommige bewoners 
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betreuren het dat het ontploffingsgevaar niet kan verholpen 
worden door de simpele verhuis van de aangeklaagde 
onderneming. 

Bijlage
Lijst van wijkcomités van Neder-Over-Heembeek 
ingeschreven bij het Huis van de Participatie.

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

COMITÉ «DE WAND - DIKKE LINDE/GROS TILLEUL» (NF) - M. JOSÉ 
BAYS - PRÉSIDENT - RUE DE WAND 10 - 1020 BRUXELLES - TÉL. 
: 02 262 28 86.
COMITÉ «LOMBARTZYDE - QUARTIER DE LA PISCINE» (F) - M. MARC 
BUXANT - RUE DE LOMBARTZYDE 208 - 1120 BRUXELLES.
COMITÉ «PAGODES - BEYSEGHEM - ALBERT» (F) - M. PAUL VAN 
KESSEL - PRÉSIDENT - AV. DU ROI ALBERT 27 - 1120 BRUXELLES 
- TÉL. : 02 268 11 93.
COMITÉ «RUE DES FAÎNES» (F) - M. PATRICK DEMARET - PRÉSIDENT 
- RUE DES FAINES 218 - 1120 BRUXELLES - TÉL. : 02 242 52 08.
COMITÉ DIKKE LINDE - GROS TILLEUL/ DE WAND (NF) - DHR EMILE 
DE FILETTE - KASTEEL BEYAERDSTRAAT 94 - 1120 BRUSSEL - TÉL. 
: 02 268 73 78.
GEMEENSCHAPSCENTRUM «HEEMBEEK - MUTSAARD» (N) - M. JEAN 
- POL VAN STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDELIJKE - DE 
WANDSTRAAT 14 - 1120 BRUSSEL - TÉL. : 02 268 20 82 - FAX. : 
02 262 36 76.



H U I S  V A N  D E  PARTICIPATIE - ANSPACHLAAN 13 - 1000 BRUSSEL

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons op 02 279 21 30 telefoneren om een ver-
betering uit te voeren.

Heeft U een e-mailadres? 
Dan kunnen wij in de 
toekomst dit rapport en 
andere informatie gemak-
kelijker opsturen. Zendt 
ons uw  e-mail aan org.
particip@brucity.be.

Als U niet wenst dat we 
uw gegevens ter beschik-
king van andere diensten 
van de Stad Brussel stel-
len, verwittig ons dan.

GEZINSBOND (N) - LEO XIII STRAAT 15 - 1120 BRUSSEL - TÉL. : 02 268 39 42.
HEEMBEEK BLIJFT, HEEMBEEK RESTE (NF) - MEV. MARIE - LOUISE DE BACKER - P. BENOITPLEIN 36/7 - 1120 
BRUSSEL - TÉL.: 02 268 39 42.
HEEMBEEK - MUTSAERD DEMAIN (F) - VAL MARIA 8 - 1120 BRUXELLES - TÉL. : 02 262 00 68.
LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS. FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES PAGODES 415 - 1020 
BRUXELLES - TÉL.: 02 268 75 66.
LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - MME BRIGITTE STEVENS - REYNS - PRÉSIDENTE - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 
- 1120 BRUXELLES.
LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 - 1120 BRUXELLES.
PROMENADE VERTE DE NOH - GROENE WANDELING NOH (NF) - M. GHISLAIN DEBONGNIE - KRAATVELDSTRAAT 
133 / 10 - 1120 BRUSSEL - TÉL. : 02 268 67 90.
VERENIGING TOT BEVORDERING VAN ‘T HEEMBEEKS LEVEN (N) - DHR MARCEL KNOPS - WIMPELBERGSTRAAT 
65 - 1120 BRUSSEL - TÉL. : 02 262 02 05.
WERKGROEP LEEFMILIEU «HEEMBEEK - MUTSAARD» (N) - DHR EMILE DE FILETTE - VOORZITTER - KASTEEL 
BEYAERDSTRAAT 94 - 1120 BRUSSEL - TÉL. : 02 268 73 78.


