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Stad Brussel - Participatie en burgerschap2

Aanwezigen
College: Freddy Thielemans, Philippe Decloux en Patrick 
Andres (Kabinetschef van Schepen Mathias).

Administratie  : Mevr. Demanet (Afvaardiging voor de 
Ontwikkeling van de Stad), Mevr Coppieters (departe-
ment Stedenbouw), Ing. Dhr. Van De Perre. (departement 
Stedenbouw).

MIVB: Mevr. Eelenam en Dhr Mary.

Bewoners: 150 personen.

Het Seveso 
veiligheidsplan
Tijdens de brand van de Marly-torens hebben de Stads-
diensten (Politie, Brandweer en scholen) bewezen 
goed voorbereid te zijn bij een eventuele ramp, aldus 
de Burgemeester. In de loop van dit jaar worden de 
organisatorische regels voor een evacuatie vastgelegd 
door de Stadssecretaris onder het toezicht van de Bur-
gemeester en twee plaatsvervangers. De Stad wacht 
dus niet op eventuele maatregelen die het Gewest zou 
willen uitvaardigen. Wat al vast staat is dat de MIVB-
stelplaats als verzamelplaats zal worden gekozen. De 
meeste ongelukken gebeuren door de lichtzinnigheid van 
bedrijven die zoals bij de Marlybrand, uit winstbejag, het 
lastenkohier niet naleven. Het bedrijf “Shell” heeft echter 
wel een uitvoerbaar plan klaarliggen in geval van hoogste 
nood. Een alarmoefening zal niet plaatsvinden omdat 
men niet weet hoe de bevolking zal reageren, en deze 
oefeningen meestal plaatsvinden als de bewoners op het 
werk vertoeven of gedurende de weekends. Het is zeer 
moeilijk om extreme noodsituaties na te bootsen. 

Groene ruimten
Eén van de troeven van Haren is zijn landelijk karakter, 
dat ten alle kosten moet bewaard blijven. Daarom wordt 
gedacht om de nog niet bebouwde gronden in een natuur-
park onder te brengen. Dit betreft terreinen van de Stad 
waar, in de toekomst, noch huizen noch straten zullen 
worden aangelegd. We spreken hier over een natuur-
park en geen natuurreservaat. Dit project zou de reeds 
bestaande groene zones zoals het Terdelst parkje en de 
groene ruimten aan de Beemdgracht, Ganzeweide- en 
Servandonistraat omvatten. De heer Andres onderlijnt 
dat de financiering gebeurt dankzij het samenwerking-
sakkoord met de Federale Staat die 620 000 Euros zal 
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ophoesten. Van dit bedrag zouden er 100 000 Euros naar 
de voorstudie gaan, 400 000 Euros naar de (her)aanleg, 
aanschaf van de aanplantingen en tuinbouwbenodigdhe-
den en 100 000 Euros naar de aanleg van de wegenis. 
Het ideaal zou zijn om ook nog een speelpleintje aan te 
leggen. De werken zouden (hopelijk) in 2006 moeten 
rond zijn. De Stad zelf komt financieel niet tussen. Het 
uiteindelijke doel is een groene wandeling te creëren van 
verstevigde wandelpaden (geen modderpaden dus) die 
van het Kasteelhof over het Castrum zou lopen en in de 
toekomst naar het vormingsstation toe. Het Kabinet van 
Mevrouw Mathias zal toezien op een betere verlichting.

Een bewoner interpelleert de Burgemeester of het mogelijk 
zou zijn het natuurpark ‘s avonds te sluiten, om vandalisme 
en veiligheidsproblemen voor de omwonenden te vermi-
jden. De heer Thielemans antwoordt dat er ongeveer een 
30 tal personen van de Gewestdiensten worden overge-
heveld naar de Stad Brussel. Niet alle 30, maar een deel 
van hen kan als parkwachter worden aangesteld. Het is 
ook de politiek van het College om jongeren uit de buurt 
in dienst te nemen voor deze bewakingsopdrachten. Het 
moet worden onderstreept dat zij zich zeer professioneel 
van hun taak kwijten. Sommigen worden daarna zelfs 
politieagent. 

Wat het “Maesbos(je) aan de Haachtsesteenweg betreft, 
dit is de eigendom van de Franse Gemeenschap. Omdat 
de gemeenschappen zich enkel bezighouden met per-
soonsgebonden materies zou de Franse Gemeenschap dit 
stuk groen van de hand willen doen. De onderhandelingen 
hierover met de Stad zijn op goede weg. Het stadsbestuur 
stuurt al 2 maal per jaar 

de groendienst uit om het bos wat in ere te houden. Ban-
ken en vuilnisbakken zijn de eerste dingen die moeten 
geplaatst worden. De geweerschoten op de ruiten van de 
Brusselse keukens zullen dankzij de 

parkwachters (zie hierboven) onmogelijk worden. Er zal 
ook streng opgetreden worden tegen sluikstorters en 
mogelijke harddruggebruikers (injectienaalden). 

Het HST-fonds 
Voor de infrastructuurwerken hebben de Stad en de NMBS 
een nieuwe partner gekregen, namelijk de MIVB. Het 
verkeer op de oost-west as van Haren naar het centrum 
verloopt slecht omdat de Verdunstraat er te smal geworden 
is voor het volume van het huidige verkeer en de noord-
zuid as, namelijk de Middelweg, wordt onderbroken door 
de treinlijnen 26 (Halle-Merode-Haren-Zuid-Vilvoorde) en 
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36 (Brussel-Leuven-Luik-Keulen). Daarenboven loopt 
de oude Middelweg dood op de Groene Zonestraat. Er 
wordt dus een nieuwe noord-zuid as voorzien van de 
Haachtsesteenweg naar het centrum van Haren toe voor 
de zwakke weggebruikers. 

Om de verkeersstroom beter te beheren, wordt ge-
dacht aan het ontdubbelen van de Verdunstraat. Deze 
Verdunstraat bis zou van de Tweedekkerstraat over 
het MIVB terrein naar de Groene zonestraat lopen. Er 
komen aftakkingen voor het autoverkeer, maar niet naar 
het centrum van Haren. Er komt een nieuwe brug over 
lijn 36, daar waar de oude brug 25 jaar geleden werd 
afgebroken. Deze nieuwe brug geeft uit op de Noendelle 
die dan verder naar de Verdunstraat loopt. Het verkeer 
zal Haren binnenkomen via de (oude) Verdunstraat en 
Haren verlaten via de Verdunstraat bis. 

Rondom de Kortenbachstraat komt een “zone 30”. Som-
mige bewoners vrezen voor het verdwijnen van parkeer-
plaatsen die gebruikt worden door bezoekers van onder 
andere “De Linde”, het Contactcentum en de kerk. De 
burgemeester onderstreept nogmaals dat dit een eerste 
ontwerp is dat, na een openbaar onderzoek, nog de 
goedkeuring van de Overlegcommissie moet krijgen.  

MIVB steltplaats
Door de groei van het aantal klanten (40 %) is er een 
noodzaak voor de aankoop van nieuwe voertuigen. Het 
complex in Haren werd gebouwd in de jaren 70 toen er 
nog sprake was van een metronet dat geheel Brussel zou 
aandoen. De steltplaats wordt tegenwoordig gebruikt voor 
bussen en trams, waaronder de nieuwe tram 3000 die op 
5 september 2005 in gebruik zal genomen worden. Voor 
deze nieuwe tramstellen werd in Haren de ideale locatie 
gevonden. Zij zullen de steltplaats bereiken via de Leo-
pold III laan. Hun route zal ook een betere bediening van 
het noorden van Brussel teweeg brengen. In de toekomst 
is er sprake van een uitbreiding van het net tot aan de 
NAVO en zelfs tot aan de luchthaven. De aanvraag voor 
de vergunning wordt in 2005 ingediend waarna er een 
effectenverslag volgt. De aanvang van de werken wordt 
voorzien voor juni 2006. Deze werken zullen geen hinder 
voor de omwonenden met zich meebrengen omdat deze 
op de terreinen van de MIVB plaatsvinden. Het einde van 
de eerste fase wordt bereikt in 2008. Het begin van de 
tramlijn via de Leopold III laan zal ook in 2008 klaar zijn. 
Een nieuwe “groene” steltplaats zal worden gebouwd 
met een bedekking van houten latten. Het nieuwe ge-
bouw komt lager te liggen dan de oude bussenstelplaats 
en zal deze betonnen structuur wat wegmoffelen. Een 
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bewoner vreest voor overlast. De heer Mary stelt de 
bewoner gerust, daar de steltplaats gebruikt wordt om ’s 
nachts de trams in onder te brengen. Daarenboven is het 
een gesloten gebouw en de bestuurders komen er rond 
5 uur ’s morgens aan om er hun werkdag te beginnen. 
Voor alles zal een effectenstudie opgesteld worden. Een 
bewoner vraagt zich af of de nieuwe tramstellen niet via 
het station Haren-“Linde” naar het depot kunnen worden 
gevoerd, daar de tramstellen op de sporen van de NMBS 
kunnen rijden, die tot in de MIVB-werkplaats lopen. De ver-
tegenwoordiger van de MIVB informeert de aanwezigen 
dat vandaag een folder over de aangekondigde werken 
in alle brievenbussen werd gepost.

Enkele Harenaars klagen over een gebrek aan openbaar 
vervoer van en naar het centrum van Brussel. Treinen 
om het uur tijdens de weekends en bussen die helle 
lange trajecten moeten afleggen. Er werd ook gevraagd 
of de haltes van de bussen en treinstations in Haren 
(Haren-Zuid/ Haren “Linde” ) niet beter op elkaar kunnen 
afgestemd worden. De Burgemeester zegt een gepaste 
oplossing te willen zoeken voor de mobiliteitsproblemen 
van de Harenaars. De afgevaardigde van de MIVB, de 
heer Mary, begrijpt de woede van de bewoners, maar kan 
enkel namens de MIVB spreken. Een afgevaardigde van 
de NMBS was niet aanwezig. 

Veranderende 
bevolkingsstructuur 
De bevolkingsaangroei door kroostrijke gezinnen en 
nieuwe verkavelingen verandert wel degelijk de socio-eco-
nomische structuur van Haren. Vandaag 17 februari vers-
cheen in het Staatsblad het nieuwe sturingsplan van de 
Stad Brussel. Het gaat hier om een globaal plan met twee 
hoofdlijnen voor Haren: heraanleg en mobiliteit. “Mensen 
die beweren dat Haren achtergesteld wordt vergeleken 
met andere delen van de Stad Brussel hebben ongelijk en 
doen aan demagogie”, zegt de Burgemeester. Alle delen 
van de Stad worden op gelijke voet behandeld. 

Het 
bewegwijzeringsplan 
De diensten van Mevrouw Demanet hebben een nieuw 
recto-verso document opgesteld die de bewegwijzering 
van Haren in kaart brengt. Op deze kaart staan de belan-
grijkste instellingen evenals alle straatnamen van Haren 
aangeduid. Dit document bestaat in twee afmetingen. 
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Een A 1 formaat (60mm x 82 mm) dat opgehangen kan 
worden en een A 2 document dat als opplooibare kaart 
kan gebruikt worden. Deze plannen zullen (op het gepaste 
tijdstip) in Haren verdeeld worden. 

Varia
Een bewoner vraagt waarom er, bijvoorbeeld in de 
Verdunstraat, geen snelheidsdrempels kunnen worden 
geplaatst. De Burgemeester antwoordt dat dit niet 
aangewezen is voor de interventiediensten (Politie, 
Brandweer, 100). Er kunnen wel meer snelheidscon-
troles plaatsvinden, maar automatische radars, zoals 
voorgesteld door een andere bewoner zijn te duur. Het 
aanslepen van de werken aan de Haachtsesteenweg 
is er de oorzaak van dat vrachtwagens zich gelijk waar 
in Haren parkeren. Hiervoor zal de heer Thielemans de 
Gewestregering aanporren tot wat haast en de Politie om 
een verslag vragen. Inwoners klagen dat de openbare 
netheid er vergeleken met de vorige jaren op achteruit 
gaat. Ook sluikstorten, zoals op de spoorwegbermen, 
tieren welig op de Harense bodem. De Burgemeester 
zal de Politie vragen om niet identificeerbare wagens te 
gebruiken om de daders, die meestal uit de omstreken 
komen, te betrappen. 

Een bewoonster stelt de vraag wanneer de riolen eindelijk 
de Ransonstraat en Krekelendries zullen bereiken. Vol-
gens de Burgemeester wordt eraan gewerkt en is dit een 
overblijfsel van de oude dorpsstructuur van Haren.

Wat het Diaboloproject (exprestrein van de Europese 
instellingen naar de luchthaven) betreft heeft de Stad 
nog geen verder nieuws ontvangen van de NMBS. Wel 
staat vast dat een zo groot mogelijke bocht rond Haren 
zal genomen worden om de bewoners van overlast en 
het vastgoed van eventuele schade te vrijwaren. 

Een afgevaardigde van een wijkcomité betreurt dat ui-
teindelijk niet alle punten op de dagorde in detail werden 
afgewerkt. De Burgemeester ervaart dit ook zo, maar re-
pliceert dat er een grens is aan het concentratievermogen 
van de genodigden én aan die van de afgevaardigden 
van de Stedelijke Overheid.
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Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons op 02 279 21 30 telefoneren om een 
verbetering uit te voeren.

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

Als U niet wenst dat we uw gegevens ter beschikking van andere diensten van de Stad 
Brussel stellen, verwittig ons dan.

Bijlage
LIJST VAN DE WIJKCOMITÉS IN HAREN INGESCHREVEN BIJ HET HUIS VAN DE PARTICIPATIE.
KENT U EEN COMITÉ DAT HIER ONTBREEKT ? LAAT HET ONS DAN WETEN. DANK BIJ VOORBAAT !

GEMEENSCHAPSCENTRUM «DE LINDE»  vzw (N) - Mev. Frieda MEURENS - Voorzitster - Korten-
bachstraat 7 - 1130 Brussel - Tél. : 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 - rue de l’Aérodrome 67 – 1130 Haren – Tél.: 
02 705 25 24 – Fax.: 02 705 25 24.

POLICE  -  POLITIE  10 DIV/AFD. (NF) - M. Jean - Jacques Leduc - Commissaire - Kortenbachs-
traat  - 1130 Bruxelles. 


