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De Wijkfora zijn rechtstreekse
ontmoetingen van de Stad en haar in-
woners. De uitwisseling van ideeën is
soms scherp daar bewoners er hun
grieven en opmerkingen uiten. Wij
willen met deze openbare verga-
deringen het debat aangaan en een
opbouwende dialoog betreffende de
ontwikkelingen in uw wijk beginnen.
In plaats van het debat uit de weg te

gaan, moedigt de Stad dit eerder aan.
Hierdoor kan de Stad haar projecten
belichten, naar alternatieve oplos-
singen van de wijkcomités luisteren en
misverstanden uit de weg ruimen.
Alles in één keer oplossen is onmog-

elijk. Het gegronde ongeduld van de
bewoners moet regelmatig worden
gemilderd, daar de tijdspanne van
planning en uitvoering van werken niet
dezelfde is als in het dagelijkse leven.
De Stad wordt ook verrijkt door de

stedelijke cultuur van haar inwoners
die een intense gehechtheid aan hun
woonomgeving vertonen. De plaatse-
lijke democratie wordt tijdens deze ont-
moetingen uitgediept en het “Inforum”
brengt er het verslag over uit. De
verslagen worden verzonden naar alle
personen ingeschreven bij de dienst
“Participatie”.
De Wijkfora moedigen een actief

burgerschap van alle Brusselaars aan.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Mobiliteitsplan binnen 2 jaar

De problemen i.v.m. mobiliteit zijn altijd ingewikkeld door
de verschillende overheden die bij de werken betrokken
zijn en die op elkaar moeten afgesteld worden.

Het College heeft laat een studie maken voor de uitvoering
van een Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Er werd maar voor één stu-
diebureau gekozen, omdat zo de stedenbouwkundige samen-
hang op het grondgebied van de stad Brussel verzekerd is. Het
uitvoeren van het plan zal twee jaar in beslag nemen en wordt
door de stedelijke en gewestelijke overheden gefinancierd.

De MIVB behoudt het eindpunt van lijn 64 aan de Naamse
Poort, daar één lijn van Haren tot Vorst niet de nodige passagiers-
quota behaalt. De MIVB herinnert eraan dat, om het overstappen
te vergemakkelijken, er gemeenschappelijke haltes van lijnen 54
en 64 bestaan tussen het Luxemburgstation en de Naamse
Poort. Door het opsplitsen van lijnen en overstapplaatsen wil de
MIVB een betere stiptheid van het openbaar vervoer aanbieden.
Zoals de nieuwe lijn 55 die als eindpunt het Rogierstation heeft
en van waar kan overgestapt worden op de centrale (metro-)
lijnen. Voor tramreizigers is er ook een aansluiting met de lijnen 3
en 4 in het Noordstation. Voor de bushalte in de Parochiestraat
werd nog niets besloten.
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Komende heraanleg van
het centrum van Haren en de
Verdun-bisstraat

De voogdijoverheid heeft begin februari haar akkoord gegeven
voor het begin van de werken in het centrum van Haren. Deze
werken zouden in de loop van de lente 2009 kunnen beginnen.

Het project van de Verdun-bisstraat komt nog dit jaar voor het
College, de Raad en de voogdijoverheid. Een aanbesteding voor de x
werken zal tussen nu en eind 2009 worden uitgeschreven. Deze wer-
ken zouden, indien alles goed verloopt eind 2009 - begin 2010 aanvan-
gen. Blijft nog het probleem van de aansluiting op het stadswater, dat
het bedrijf Vivaqua weigert te financieren.

Bewoners morren omdat juist na de heraanleg van eerste gedeelte van
de Verdunstraat de straat weer werd opengegooid, deze keer door Sibelga.
Dit was echter een noodzakelijk kwaad aangezien er schade werd
vastgesteld aan de gasleidingen. Deze leidingen bevinden zich slechts op
40 cm diepte onder het wegdek en worden blootgesteld aan de zware
belasting van het (vrachtwagen)verkeer. Normaal moet men echter 2 jaar
wachten op een interventie. Nu de straat open ligt zou het een goed idee zijn
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de ondergrondse kabels en leidingen goed te checken. Het moet ook
gezegd worden dat een betere coördinatie moet plaatsvinden tussen
de openbare nutsbedrijven (Sibelga, Belgacom..) over hun werken en
niet bijvoorbeeld na de heraanleg van nieuwe voetpaden. Er zal
worden op toe gekeken dat bijvoorbeeld de voetpaden of het wegdek
in goede staat worden achtergelaten. De bewoners moeten het
Kabinet informeren indien de afwerking van werven te wensen
overlaat. In andere wijken zoals de Noord-Oostwijk volgen de
verenigingen en comités het doen
en laten van het verantwoordelijke
Kabinet met argusogen.

In het tweede gedeelte van de
Verdunstraat tussen de Servando-
nistraat en de spoorwegbrug wor-
den, na een procedureslag, een
paar eigendommen onteigend.
De werken zouden eind maart
2009 moeten aanvangen en eindi-
gen rond eind augustus 2009. In
de Servandonistraat is de heraan-
leg van de voetpaden bijna afgelo-
pen. Alleen moeten de verkeer-
sdrempels nog worden aange-
past. Dit zou ongeveer twee we-
ken in beslag nemen.

De verkeersbrug ter hoogte
van de Noendelle zou dit jaar
moeten worden gebouwd door
Infrabel. Voor de aanleg van
een fietsers- en voetganger-
sloopbrug over lijn 26, wenst Infrabel echter te wachten tot de
heraanleg van de Middelweg is afgelopen. Bij de heraanleg van
de Middelweg is men op een probleem gestoten ter hoogte van
het nummer 212. Tijdens het eerste openbare onderzoek dat van
28/8/08 tot 26/9/08 liep werden door de bewoners bezwaren geuit
betreffende de rooilijn. Het tweede aangepaste openbaar onder-
zoek loopt van 22/09 tot 15/2/09. Voor de bouw van sociale wonin-
gen aan de Middelweg werd bij de Stad Brussel nog geen
aanvraag ingediend.

Voor kleine werken (paaltjes, specifieke heraanleg voor zwakke
weggebruikers) stelt de Stad voor twee ingenieurs op pad te stu-
ren, die met de comités de “Ronde van Haren” der probleem-
plekken kunnen uitstippelen. De cel Mobiliteit zal de beveiligde
oversteekplaats aan de Parochie- en Wilgenroosstraat als
prioritair behandelen.
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Studieproject voor het
Vormingsstation van Schaarbeek

Wat het vormingsstation van Schaarbeek betreft, heeft het Brussels
Gewest het studiebureau IDEA Consult gevraagd een studie te starten
over de mogelijke inplanting van een nationaal stadium. Het terrein
wordt door het Gewest als een strategisch gebied of Gebied van
Gewestelijk Belang met Uitgestelde Aanleg (GGBUA) erkent. Dit sta-
dium zou eventueel de wereldbeker voetbal 2018 kunnen onderbren-
gen. Dit blijkt echter allemaal wat hypothetisch omdat (totnogtoe) de
geldmiddelen ontbreken en door het tijdsbestek dat de administratieve
papiermolen oplegt.
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Het dossier
“Renaitre”

De goedkeuring i.v.m. dit dossier
kwam tijdens de tweede zitting van
overlegcommissie. De aanvrager is
de Belgische Staat die er een maga-
zijn van aangeslagen goederen wil
onderbrengen. Er zou tweemaal per
maand een openbare verkoop plaats-
vinden. Het project voorziet het be-
houd van de 60 parkeerplaatsen en
plant 15 plaatsen voor bezoekers op
de reeds bestaande berijdbare weg.
Deze 15 plaatsen zouden hooguit
twee voormiddagen per maand wor-
den gebruikt. Het Brussels Instituut
voor Milieubeheer (BIM) heeft geen
grondvervuiling vastgesteld. Wel moe-
ten de tanken die er nog staan weg-
gevoerd worden. Er worden geen
stedenbouwkundige verplichtingen
opgelegd omdat het hier niet over
buitenmatige gebouwen gaat.

Voor informatie i.v.m.openbare on-
derzoeken kan men op de webstek
van de Stad terecht.
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Huisvestingplan en sociale
huisvesting

Het plan “1000 woningen” voorziet een veertigtal woningen op
de Harenberg en op het kruispunt Harenberg-Ganzeweide.

Tussen de nummers 145 en 165 van de Harenberg (tegenover de
Kampstraat) komen 17 eengezinswoningen. De stedenbouwkundige vergun-
ning zal rond maart 2010 worden afgeleverd. De werken zouden in januari
2011 aanvangen en afgewerkt zijn rond april 2012. Er bestaat een project
voor de bouw van woningen op de hoek van de Harenberg en Ganzeweide-
straat. Deze bestaat uit 10 kavels waarvan 9 voor eengezinswoningen en
één voor een appartementengebouw. De Grondregie zal er 18 woningen
bouwen en verhuren, waarvan 6 eengezinswoningen en 12 appartementen.
De 6 overblijvende kavels (voor de bouw van eengezinswoningen) zullen
worden verkocht tijdens een openbare verkoop. De laatste kavel zal worden
voorbehouden voor de huidige eigenaar van de terreinen, die in een
omruilafspraak van terreinen de projecten van de Stad mogelijk maakte. Er
wordt, zoals afgesproken tijdens de overlegcommissie, speciale aandacht
besteed aan het parkeervraagstuk. De Grondregie van de Stad heeft
gekozen voor een ontwerp en uitvoeringsaanbesteding omdat dit goedkoper
is en de uitvoeringstijd met 200 dagen inkrimpt.

Het gewestelijke project aan de Middelweg (op een terrein dat afgestaan
werd door de Grondregie) valt onder de bevoegdheid van Mevrouw Dupuis.
Deze zal hierover de bewoners op tijd en stond uitleg verschaffen. Door de
bevolkingsgroei in Haren zullen ook andere terreinen als bouwgrond moeten
worden aangesproken. Deze terreinen zijn echter eigendom van het
OCMW, de kerkfabriek of privé-personen.

De kredieten voor de vernieuwing van de “Parochiewijk” eigendom van
de Brusselse Haard zijn besteedbaar. Van de 14 woningen blijven er nog 5
families te verhuizen. 2 families wensen in de Brusselse Haard te blijven wo-
nen en 3 zoeken een andere woning. Door de miserabele toestand van de
woningen zal er een grondige opknapbeurt moeten plaatsvinden die heel
wat tijd zal vergen.
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Klesperstraat

Harenberg

Urbanisatie-
project van de
Harenberg-
blok die in drie
fases zal
uitgevoerd
worden.

Nieuwe
gebouwen
Moestuinen

Weiden

Tuinen

Paden
Wegennet



FFORUM
FORUM
FORUM
FORUM
FORUM
Ville de
Bruxelles

Forum de
Quartier

10

Stad
Brussel

Wijk-
Forum

10

Het Landelijk karakter behouden

Haren kent een bevolkingstoename omdat mensen een betere levens-
kwaliteit en goedkopere woningen komen opzoeken. Het aantal bouwaan-
vragen gaat pijlsnel de hoogte in zodat het dorpskarakter in gevaar komt.
Om dit fenomeen tegen te gaan worden strenge voorwaarden gesteld.

In de Verdun-bisstraat moeten de
te bouwen woningen een uniform uit-
zicht krijgen dat als een samenhan-
gend geheel tot zijn recht zal komen.
Er wordt slechts één garage per wo-
ning toegelaten. Aan de Harenberg
komt een verkaveling met 2 kavels
voor ééngezinswoningen en 2 kavels
voor appartementsgebouwen. Ook
deze zullen aan de strengere nor-
men moeten voldoen. In de nieuwe
of in aanbouw zijnde woningen wordt
op de gelijkvloerse verdieping, plaats
voorzien voor winkels of een andere
commerciële bedrijvigheid

Onthaal van
woonwagen-
bewoners

In 2009 komt er op een terrein
van het OCMW een woonwagen-
park met alle sanitair, elektriciteit en
lopend water. Dit project van de
Stad Brussel met de ondersteuning
van het Brussels Gewest zal eerst
aan een openbaar onderzoek moe-
ten worden onderworpen. De bewo-
ners zullen op de hoogte worden ge-
steld van de evolutie van dit dossier.
Later in het jaar zal dan een informa-
tievergadering plaatsvinden over de
werking en het beheer van het woon-
wagenpark. De bewoners zullen ook
hun mening kunnen uiten tijdens de
overlegvergaderingen.
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Politie: noodzakelijke prioriteiten

Er wordt geklaagd over vandalisme en onveiligheid. De Politie
doet haar werk. Vorige week bijvoorbeeld werd een individu
opgepakt die 30 wagens had beschadigd in Haren.

Hoe gaat men tewerk na een noodoproep (101)? Na de oproep wordt in
de dispatching nagekeken hoe drin-
gend men hierop moet reageren. Na
evaluatie, wordt de oproep per radio
aan de rondrijdende patrouilles mee-
gedeeld. De radiogolflengte voor alle
drie poltiezones is echter dezelfde en
er kruipt soms wat tijd in om de
gewenste patrouilles te bereiken.
Daarbij komt nog dat Haren en Laken
deel uitmaken van dezelfde zone.
Maar omdat er meer interventies
gebeuren in Laken zijn de meeste
politiemensen niet (altijd) aanwezig in
Haren. De afstand De Wandtstraat -
Haren neemt in de beste gevallen 20
minuten in beslag. In het slechtste
geval (opstoppingen, de Buda-brug
geopend) kan dit tot het dubbele oplo-
pen. Als de inwoners specifieke pro-
blemen hebben kunnen ze deze altijd
rechtstreeks met de Politiecommis-
saris komen bespreken. Voor een af-
spraak bel het nummer 02 279 80 10.

De Burgemeester heeft ook voor-
gesteld een nieuwe veiligheidsronde
van alle politiecommissariaten te
ondernemen.
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Varia

De petanquebaan en de hondentoiletten liggen amper een meter
van elkaar en de hondenbaasjes kennen blijkbaar niet altijd het
verschil. Vooral voor kinderen brengt dit gezondheidsrisico’s mee.

In de Vliegveldstraat staan paaltjes maar langs één kant wat
parkeerproblemen levert voor de
buurtbewoners. De vrachtwagens
die van en naar de Brusselse Keu-
kens rijden nemen de hele rijweg
in. Bussen en auto’s uit de tegeno-
vergestelde richting kunnen elkaar
niet kruisen.

In de Verdunstraat staan de
nummers 632-638 sinds 20 jaar te
verkrotten. Het voetpad was maar
60cm breed, maar de Stad heeft
er nu een omheining rond ge-
plaatst. De Stad zal dit dossier na-
kijken. Zij kan hier haar arsenaal
aan regels tegen stadskankers
aanwenden. Indien de eigenaar
een privé-persoon is, kan hij in ge-
breke worden gesteld en worden
verplicht te handelen.

In de d’Hannatairestraat ligt
nog steeds zwerfvuil van de einde-
jaarsfeesten rond. Wanneer wor-
den er in de straat voetpaden aan-
gelegd? De Schepen van Open-
bare Netheid is op de hoogte van
dit probleem. Wat de heraanleg
van de straat betreft, deze moet
gemakkelijkheids halve in één
keer worden heraangelegd. Voor
deze werken werd nu een budget
toegekend.

In de Harenheidestraat vormt
de rijweg een hobbel, die de wagens en hun bestuurders stevig
door elkaar schudt. In de Ganzeweidestraat tussen de Harenberg
en de Dobbelenberg is de straat in erg slechte staat. Men rijdt er
zijn wagen op stuk.

Aan de hoek gevormd door de Tweedekkerstraat en de Houtweg ligt
braakland dat als illegale stortplaats wordt gebruikt. Op dit terrein groeit
ook de giftige Reuzenberenklauw (Heracleum Mantegazzianum) die
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venijnige brandwonden doet oplopen. De Stad kent de eigenaar van
deze lap grond niet. Er wordt af en toe gemaaid maar dat heeft geen
zin daar deze planten vliegensvlug teruggroeien. De enige oplossing is
ze vanaf de wortel uit te roeien. Maar het gebruik van zware herbiciden
is af te raden in een bewoond gebied. Het Ministerie van Volksgezond-
heid is ook op de hoogte maar tot nu toe blijft elke reactie uit. Als de
eigenaar van dit terrein gevonden wordt, kan hij/zij in gebreke gesteld
worden en verplicht worden de planten uit te roeien. De planten
waarover sprake zijn echter enkel
gevaarlijk als ze worden openge-
broken en het sap op de huid
terechtkomt.

In het zuidelijke gedeelte van
de Verdunstraat; vanaf de spoor-
wegbrug tot aan de grens van
Evere zijn geen voetpaden. De
bewoners vragen een voetpad
aan beide kanten van de Maes-
straat (kant Haachtsesteenweg).
Aan de Haachtsesteenweg / Mid-
delweg is geen oversteekplaats voor voetgangers. Als men weet dat
Haren tot enkele decennia geleden een echt dorp was waar niet alle
wegen geplaveid waren, kan men zich inbeelden dat door de
bevolkingsaangroei en de verhoogde mobiliteit de heraanleg van de
wegenis een prioriteit vormt voor de Stad. Dit vergt echter enig geduld
vanwege de bewoners.

Het kruispunt Houtweg/Tweedekkersstraat biedt een slecht
uitzicht voor bestuurders, mede door de lang parkerende vracht-
wagens die het zicht belemmeren.

Er lopen geruchten dat “men” een nieuwe gevangenis zou
bouwen op de oude terreinen van de NAVO. De stedelijke over-
heid onderstreept dat dit ongegronde geruchten zijn. De Stad is
meer geïnteresseerd om er een bedrijvenpark te organiseren dat
meer lokale werkgelegenheid zou scheppen dan een door de Fe-
derale Overheid gesponsorde gevangenis.

De wandelweg naar het “Moeraske” wordt niet meer onderhou-
den. Het is een zompig pad geworden.

In het Kasteelhofpark wordt allerlei vuil en afval gevonden. Ben-
de jongeren maken er de kust onveilig. Volgens de buurtbewo-
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ners, had men beloofd om het park ’s nachts te sluiten en er
parkwachters aan te stellen. Maar volgens de Stad is het nooit haar wil
geweest om dit park door een parkwachter te laten openen en sluiten.
Indien de problemen zich echter opstapelen kan aan de bevoegde
Schepen worden gevraagd om misschien via BRAVVO, personeel aan
te werven om als parkwachters op te treden.

Fietsers rijden roekeloos op het voetpad van de Haachtsesteenweg en dit
zou zware ongelukken kunnen veroorzaken. Fietsers en voetgangers zijn
zwakke weggebruikers die zich natuurlijk aan de verkeersregels moeten hou-
den. Maar dat fietsers zware onge-
lukken kunnen veroorzaken zoals
dat het geval is met vierwielers is
wat overdreven.

Het licht in de gemeenteschool
blijft 24 uur op 24 branden.

De gemeentelijke bibliotheek is
niet open op, voor werkende men-
sen, geschikte tijdstippen.

Er werd in Haren van stadswege
geen kerstboom of zelfs geen kerst-
versiering aangebracht voor de
eindejaarsfeesten van 2008.
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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 bij voorbaat.
> COMITÉ DES HABITANTS DE HAREN-INWONERSCOMITÉ VAN HAREN (NF) - MME

LILIANE CUYPERS (PRÉSIDENTE) - RUE DE VERDUN 438, 1130 BRUXELLES -
HAREN@BURECH.COM

> GEMEENSCHAPSCENTRUM "DE LINDE" VZW (N) - DHR JOHAN SERKEYN

(COÖRDINATOR) - KORTENBACHSTRAAT 7, 1130 BRUSSEL - DELINDE@VGC.BE -
TEL. 02 242 31 47 - FAX. 02 215 59 80.
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Si les coordonnées d’envois (voir étiquette) sont erronées, vous pouvez nous
contacter au 02 279 21 30 afin d’effectuer les corrections.

Avez-vous une adresse électronique ? Afin que nous puissions vous envoyer à
l’avenir ces rapports et autres informations plus facilement, envoyez-nous un mail
à org.particip@brucity.be

MAISON DE LA PARTICIPATION - BOULEVARD ANSPACH 13, 1000 BRUXELLES.
www.brucity.be

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.

Aanwezigen

• College: Dhr. El Ktibi, Dhr. Ceux, Dhr. Ouriaghli
• Administratie: Dhr. Ing. Vervenne - Departement
Wegeniswerken, Huis van de Participatie.
• Bewoners: 90 personen.


