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� Stad Brussel - Participatie en burgerschap

Aanwezigen
· College: De heren Burgemeester thielemans, schepen 
simons, schepen Vyghen, schepen , simons, Decloux, en 
schepen Mampaka.

· Verontschuldigd: schepen Hariche en MatthiasMampaka, 
Mevrouw Hariche.

· Administratie  :  De heer libens en het “Huis van de 
ParticipatieM”evr Coppieters afgevaardigde departement 
stedenbouw, Huis van de Participatie.. 

· MiVB: Dhr Mary

· Bewoners: 70 personen.

Staat van de wegenis
De Binnenweg is een weg in Y-vorm voor 2/3 geasfalteerd 
maar waarvan het asfalt zich in slechte staat bevind. Daarom 
komt er dus een nieuwe asfaltlaag en een nieuwe verlichting. 
omdat op het overblijvende gedeelte geen straatnaambord 
staat wordt dat deel niet erkend als vallende onder de 
bevoegdheid van de stad. Dit heeft ook te maken met de 
erfdienstbaarheid van dit gedeelte van de weg. Volgens de 
Burgemeester zijn de eigenaars die onder de regeling van 
de erfdienstbaarheid vallen, deze liever kwijt dan rijk. een 
lid van een comité merkt op dat de Binnenweg er in een 
erbarmelijke staat bijligt of het nu gaat om het geasfalteerde 
deel of niet. Modder, woekerende brandnetels, honden- en 
andere uitwerpselen, verroeste prikkeldraad en agressieve 
ganzen maken het voor scholieren en andere gebruikers een 
echte kruisweg. Dit zijn enkele “kleine” problemen waarmede 
de Harenaars dagelijks te kampen hebben en die dringend 
om een oplossing vragen. 

Wat de Wilgenroosstraat betreft is deze, volgens de stads-
diensten, in een aanvaardbare toestand. er bestaat wel een 
verlichtingsprobleem aan de kant van de spoorweg. Door 
het gebrek aan licht wordt deze plek gebruikt als een illegale 
stortplaats voor allerlei soorten afval. Door een nieuwe ver-
lichting wordt (hopelijk) aan deze problematiek verholpen. 
De Parochiestraat wordt dankzij het Hst-fonds deel van de 
groene wandeling en ook daar komt extra verlichting. 

op de terreinen van de nMBs liggen paden die door vele 
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bewoners wordt gebruikt, maar dat na de aanleg door de 
nMBs niet meer worden onderhouden. De vraag uit het 
publiek is of de stad deze voetwegels niet kan onderhou-
den. De Burgemeester antwoordt dat deze wegels onder 
de bevoegdheid van de spoorwegen vallen en dat het een 
beetje te gemakkelijk is om de verantwoordelijkheid hiervan 
op de stad te schuiven. Maar Dhr. thielemans zal over alle 
mogelijke actiemethoden nadenken (coördinatie tussen 
allen die betrokken zijn bij het onderhoud van deze paden, 
de plaatsing van verlichting en van wegbewijzering. indien 
nodig wordt een omheining opgetrokken)

een bewoner uit zijn misnoegen over het feit dat in de Bruuls-
traat (kant van de Dobbelenbergstraat) de voetpaden door 
werven onbegaanbaar zijn geworden. op sommige plaatsen 
in de boven genoemde straten liggen er zelfs helemaal geen 
voetpaden. Mede door de bevolkingsgroei in deze wijk wordt 
dit een echt probleem voor o.a. de kinderen. 

er komt een nieuwe asfaltlaag in de door het vervoer van 
vliegtuigonderdelen zwaar beschadigde Vliegveldstraat. 

Voor het ontdubbelen van de Verdunstraat werd een ste-
denbouwkundige vergunning ingediend. Bewoners kunnen 
nog altijd hun opmerkingen kwijt tijdens de komende overle-
gvergadering maar de stad heeft al heel wat opmerkingen 
opgenomen aldus Dhr. simons. Het dossier schiet op en 
krijgt de financiële ondersteuning van het HST-fonds en 
de stad Brussel. Het is wel een ingewikkeld dossier omdat 
hier verschillende overheden hun zeg hebben en omdat er 
onteigeningen moesten worden doorgevoerd. De steden-
bouwkundige verplichtingen verlopen als volgt: eerst de 
opstelling van een effectenstudie, dan het zoeken naar een 
geschikte architect, dan komt de opstelling van een plan en 
ten slotte het openbaar onderzoek. Met de geldsommen uit 
het Hst-fonds zullen o.a. de twee stations van Haren met 
elkaar worden verbonden. De Burgemeester zou het een 
goed idee vinden om, in het vervolg, dit soort informatie te 
laten verschijnen in “De Brusseleir”.

Vuilnis en sluikstorten
er zullen meer hulpagenten worden aangenomen om dit 
probleem aan te pakken. Zij kunnen administratieve boetes 
uit schrijven en personen controleren. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met de diensten van net-Brussel. Vliegende 
ploegen aangesteld door schepen Mampaka verhogen de 
druk op vervuilers. een “netheids bemiddelaar” wordt deze 
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dagen aangeworven. Deze persoon zal dienst doen als 
tussenpersoon en coördinator tussen de bevolking en de 
stadsdiensten. 

sluikstorten is ook een teken aan de wand van het groeiend 
gebrek aan burgerzin. eén van de typische problemen is het 
storten op de spoorwegberm langs de Parochiestraat. Dit zal 
bijvoorbeeld beter kunnen worden aangepakt éénmaal de 
afspraken binnen de politiezone rond zijn, zodat de lokale 
commissariaten kunnen worden aangepast aan de noden 
van de plaatselijke bevolking. 

Het probleem bestaat er misschien ook in, dat niet genoeg 
goed uitgerust personeel in dienst wordt gesteld in Haren en 
dat er coördinatieproblemen bestaan tussen de verschillende 
diensten van de stad.

Milieuoverlast 
Dhr Simons herinnert de bewoners eraan dat industriële 
vergunningen een gewestmaterie zijn. 

De asfaltfabriek “BruDA” kreeg een gewestvergunning in 
2000, maar de stad Brussel was tegen deze vergunning. er 
zal aan het Brussels instituut voor Milieubeheer gevraagd 
worden een balans op te maken van de stand van zaken. 

ook het lozen van aal is een gewestmaterie. Dhr. simons 
zegt dat de bevoegdheden van het “Ministerie van landbouw” 
én van het gewest slecht zijn omschreven. De stad zal het 
gewest hierover interpelleren. 

Het achtergrondlawaai van Ceres - dat tot in de Arthur Maess-
traat wordt waargenomen - kan worden teruggebracht tot 
de dertig jaar geldende vergunning, die het bedrijf verkreeg 
van de toenmalige (unitaire) Provincie Brabant in 1980. De 
overlast heeft waarschijnlijk te maken met slecht werkende 
ventilatoren. Het BiM wordt op pad gezonden om de geluids-
normen na te trekken. 

 De stad Brussel heeft een klacht ingediend bij de raad 
van state i.v.m. de vluchtcorridors boven de stad. Het is 
onaanvaardbaar dat vliegtuigen over een heel dicht bevolkt 
gebied vliegen, wat een ramp zou kunnen betekenen indien 
er iets mis zou gaan, zoals dat gebeurde met de el Al 
vlucht in de Bijlmermeer nabij Amsterdam. Door de lagere 
bevolkingsconcentratie in de randgemeenten rond Brussel 
zou een vliegramp daar minder schrikwekkende gevolgen 
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hebben. Deze ongevallen blijven echter catastrofaal waar 
ze ook gebeuren, besluit de Burgemeester. 

Het streven naar anima-

tie en feesten in Haren
op de nationale feestdag (21/7) werden de laatste jaren volk-
sfeesten georganiseerd. schepen Decloux wil een coherent 
beleid i.v.m. verlichting over de hele stad. Hij wil ook met 
de handelaars onderhandelen over verschillende soorten 
markten in Haren. een marktkramer heeft bijvoorbeeld een 
voorstel ingediend voor een kermis. De schepen vraagt de 
bewoners om initiatieven te nemen om de dorpsidentiteit uit 
te bouwen. 

De Burgemeester vindt dat het sympathieke “Burenfeest” 
ook in Haren zou kunnen plaatsvinden. De stad is bereid 
alle animatie-initiatieven te steunen.

in tegendeel tot wat sommige bewoners menen, beschouwt 
schepen simons Haren wel degelijk geïntegreerd in de stad 
Brussel. Zo getuige de talrijke brochures over wandelingen 
en geschiedenis van deze woonkern.

Integratie van een halte 
en eindpunt voor bus 54
op korte termijn komt er geen verandering in de busroute in 
de richting van Machelen. er komt er een halte voor beide 
richtingen in de servandoristraat (i.p.v. de kortenbachstraat) 
die beide richtingen zal bedienen. Maar de halte in het cen-
trum van bus 54 “doorstreept” wordt opgeheven. een paar 
handelaars vragen om de halte in het centrum met vijf meter 
te verplaatsen zodat de bussen voor een tuin parkeren en 
niet voor hun winkel. Dhr. Mary antwoordt dat eerst de bus-
haltepaal zal moeten worden verplaatst. De plaats van de 
halte staat nog niet vast maar gedacht wordt aan het lager 
gelegen gedeelte van de kortenbachstraat

De bewoners van de Bruulwijk vinden dat ze door de MiVB 
aan hun lot worden overgelaten. Dat er een totale afwezi-
gheid van openbaar vervoer is, van en naar een wijk met een 
bevolkingsaangroei, is onverstaanbaar. De MiVB antwoordt 
dat de slechte staat van de wegenis een hinderpaal vormt 
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om er bussen te laten rijden. De Burgemeester zal toezien 
op herstel van de wegenis. 

een paar bewoners zijn erg gekant tegen de nieuwe busroute 
omdat dit (meer) overlast met zich zal meebrengen. Voor 
sommige personen doet dit denken aan het wel ingeburgerde 
nimbysyndroom.

De buschauffeurs zijn ook wettelijk verplicht hun motoren 
uit te zetten wanneer ze stilstaan. enkel wanneer de tem-
peratuur meer dan 27 graden bedraagt word de motor als 
koelinginstallatie gebruikt. 

een bewoonster vindt dat de Zone 30 slecht is aangeduid, 
bijvoorbeeld in de Verdunstraat. De Burgemeester antwoordt 
dat dit komt door de europese verplichtingen die privé-maats-
chappijen de mogelijkheid bieden ook verkeersborden te 
plaatsen. indien de bewoners slecht geplaatste of verkeerd 
geplaatste verkeersborden opmerken kunnen ze hierover 
het Commissariaat inlichten of de Burgemeester persoonlijk 
aanschrijven.

Varia
tussen de nummers 56 en 64 van de Harenheidestraat liggen 
riooldeksels los. Door het verkeer maken ze een hels lawaai. 
Men beweert dat een oplossing voor dit probleem nabij is 
maar men wacht op de, reeds bestelde, nieuwe deksels. De 
stad zal deze vraag onderzoeken.

sommige woonwagenbewoners gebruiken de spoorweg-
bermen als openbaar toilet. er werden drie kantonniers 
aangeworven om deze vieze boel op te kuisen maar zij zijn 
niet gemotoriseerd en gezien de afstanden in Haren is dit 
een werk van lange adem. 

De tramlijn 55, die door Beliris wordt gefinancierd, zal Haren 
niet doorkruisen. De lijn wordt op de middenberm van de leo-
pold iii-laan doorgetrokken naar de nog op te trekken nAVo 
gebouwen en in de toekomst misschien tot aan de luchtha-
ven. enkele bewoners zijn niet te spreken over de weigering 
van de MiVB om een aansluiting met de reeds bestaande 
traminfrastructuur via hun stelplaats te bewerkstelligen. 

een persoon merkt op dat de openingsuren van de stede-
lijke diensten voor werkenden niet altijd even gemakkelijk 
zijn, vooral als men zich van Haren naar het Administratief 
Centrum moet begeven. Dhr thielemans en Mevr. Vyghen 
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beklemtonen dat formulieren via de internetsite van de stad 
kunnen worden opgevraagd en verzonden. 

De enkele richting in de Harenheidestraat werd, na het 
plaatsen van een elektriciteitscabine, niet hersteld. De stad 
zal die controleren.

De Hollestraat (aan de Budasteenweg) is in zeer slechte 
staat. Men weet echter niet of deze straat tot de stad Brussel 
of Machelen behoort. De stad kan dit nakijken en eventueel 
de aanpalende gemeente interpelleren.

Voorziet de stad projecten om in de ganzeweidestraat de 
straat rond de nieuwe huizen heraan te leggen?

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 !

G e m e e n s c h a p s c e n t r u m  « D e  L i n D e »  v z w  ( n )  -  m e v .  J o s 
michieLs - voorzitter - Kortenbachstraat 7 - 1130 brusseL - teL. : 02 242 31 
47 - Fax.: 02 215 59 80 - DeLinDe@vGc.be.

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.

huis van De participatie - anspachLaan 13, 1000 brusseL.

aLs uw GeGevens (zie LabeL) verKeerD ziJn Kunt u ons op 02 279 21 30 teLe-
Foneren om een verbeterinG 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



staD brusseL

huis van De participatie - anspachLaan 13, 1000 brusseL.


