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Editoriaal
Enig nieuws over de dossiers « huisvesting »
Hoe ver staat het dossier “Wilgenroosje”
Sinds meer dan een jaar, ingevolge de kontakten die het Comité gehad heeft met de Heren Mayeur, Ouriaghli en Ceux en vooral,
sinds het einde van de maand augustus, heeft dit dossier ons op een scherpere manier voortdurend bezig gehouden. Inderdaad,
een van de verkavelingplannen van het Gewest voorzag de bouw van 86 woningen op de driehoek gevormd door de
Wilgenroosjesstraat, de Haachtsesteenweg en de Parochiestraat.
Dit bouwplan van sociale woningen was niet te ondersteunen daar de nieuwe toekomstige inwoners geconfronteerd zouden zijn
met de gezamenlijke en gedurende geluidsstoornissen van de 2 wegen aksen, alsmede die van de vliegtuigen, vermits dit terrein
precies gelegen is aan het uiteinde van de piste 25R.
Tijdens de vergadering van het Groot Comité, gehouden op 14 september l.l., hebben wij al D e
bewoners van het
die bezwaren kunnen uitleggen aan M. Van Nuffel, raadgever van Dhr Doulkeridis (hemzelf „Wilgeroosje“ project danken het
vervanger van Mw F. Dupuis). M. Van Nuffel heeft ons ondersteund en raad gegeven in het
Comité evenals de andere
uitzicht van de bijeenkomst van de Raadplegingcommissie op 22 september. Waarschijnlijk
dank zij deze laatste heeft M. Doulkeridis zich ter plaatse begeven, om er zich te vergewissen inwoners van Haren voor hun
van de stand van zaken en heeft vervolgens beslist het dossier in te trekken en geen sociale steun en hun hulp in dit dossier.
woningen meer te bouwen op die plaats.
De samenwerking tussen de inwoners, het Comité en de bevoegdheden heeft dus zeer goed gewerkt. Wij zijn tot een zinnelijke
beslissing gekomen.
Er lag een tweede project op tafel gedurende dezelfde periode : die van de Middelweg. Op die plaats is er voorzien 22 sociale
woningen te bouwen, 33 middenstand woningen en een ondergrondse parking van 33 plaatsen.
Tijdens ditzelfde Groot Comité van begin september hebben 2 personen uit deze wijk hun ongenoegen tegen dat voorstel laten
weten en aan het Comité gevraagd de procedures in gang te zetten. Wij hebben toen geweigerd. Inderdaad, wij houden er bij
iedere inwoner van Haren de nadruk te leggen op volgende hoofdregel: het Comité ondersteunt de inwoners bijvoorbeeld bij al
hun aanvragen gericht tot de politiekers met een sociale en gezamenlijke richtlijn. Indien U een probleem heeft, kunt U bij ons
terecht (mail adres : haren@burech.com), wij zullen gezamenlijk het dossier bestuderen, akties voorstellen en/of gezamenlijk te
werk gaan.
In het geval van de Middelweg - met het voorstel om de sociale en middenstand woningen samen te voegen - vonden wij het
projekt positief en hebben wij geen andere oproepen ontvangen van andere wijkinwoners.
Bij de overlegcommissie hadden wij dus geen geldige argumenten tegen dit ontwerp naar voren te brengen.
Ten gevolgen van dit alles heeft de Commissie beslist het dossier “Wilgenroosjes” af te sluiten en die van de “Middelweg” te
aanvaarden.
Het is wel degelijk met de medewerking van de inwoners van Haren dat het Comité zijn werk voortzet. Aarzel niet om contact op
te nemen met ons, en vooral, kom deelnemen aan de vergaderingen van het Groot Comité, toegankelijk aan ieder van jullie ! De
volgende bijeenkomst zal plaats vinden op 23 november om 20u in het centrum “De Linde”.
Tenslotte komen andere projecten opduiken :
• INFRABEL wenst de brug over de spoorweg in de Harenheydestraat te vervangen (overlegcommisie : 24 november)
• De BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) wenst 25 sociale woningen te bouwen en 13 openlucht
parkeerplaatsen in te richten op het terrein genaamd “Heerlijkheid” (Parochiestraat, tegenover de Heerlijkheidstraat”. De BGHM
nodigt ons uit op een informatieavond gehouden op 9 november van 19 tot 21 uur, in het centrum “De Linde”
Cortenbachstraat, 7. Kom talrijk indien het onderwerp U interesseert.
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Aktualiteit in de medias op Haren
Openbare onderzoeken
Verslag van de vergadering 14/09/09

Welkom aan de nieuwe Scoutseenheid te Haren.
Deze éénheid maakt deel deel uit van de Katholieke Scouts,
een integratiegemeenschap d.w.z. dat zij kinderen van 6 tot 17 jaar
ontvangen zowel validen als zij die aan een handicap, lijden.
Bijeenkomst om de veertien dagen op zondag om 10 uur, vanaf 13/09,
voor de St Elisabethkerk.
Contacten : Sophie Segers (Eenheid animatrice) : 02 787 68 16
Emilie Garcia (Verantwoordelijke Padvinders)
Charlotte Garcia (Verantwoordelijke Welpen) : 02 215 95 53

Deelnemen, waarom ?
Verband houden tussen de Harenaars en de gemeentelijke overheden en een advies geven over de acties ondernomen door de
plaatselijke bevoegdheden, de levenskwaliteit verdedigen en een dynamiek in leven roepen te Haren, het ondernemen of acties
ondersteunen tegen verscheidene nadelen, dat zijn inderdaad onze bezorgheden en het is op die verscheidene punten dat wij al
sinds 4 jaar werken.
Zoals U, vinden wij dat de concrete resultaten maar zeer gering zijn ! Er zijn zoveel zaken te verbeteren.
Meerdere personen zouden voltijds kunnen werken aan de talloze problemen in Haren. Wij zijn jammer genoeg beperkt door onze
eigen tijdsgebruik. Indien U bereid bent enkele uren van uw tijd in te zetten voor de ontwikkeling van uw wijk, kom dan onze
ploeg versterken : hoe meer wij zullen zijn, hoe meer wij de zaken zullen kunnen doen vooruitgaan.
Gezien de veelvoudige activiteiten, hebben wij in onze vorige uitgave uw getuigenissen opgenomen tijdens de laatste zitting van
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juni 2009 niet kunnen publiceren. Hier zijn ze dan.
Wij hebben aan de deelnemers die het wensten, gevraagd hun redenen te geven waarom zij de comité vergaderingen
bijwonen. Wij danken hen voor hun getuigenissen die wij hierna afleveren.
• Wij komen om objectieve informaties te krijgen over de overvluchten (volging, raadgeving, te ondernemen acties…)
en informaties over de “wijk” van Haren (zijn activiteiten, zijn ontwikkeling, …) (V. en P.)
• Ik neem deel aan de bijeenkomsten in hoedanigheid van inwoonster van Haren en als verantwoordelijke van het
wijkhuis. Ik wens deel te nemen aan de sociale samenhorigheid van Haren en om het recht te hebben mijn opinies
en critici te uiten aangaande de ondernomen acties door de plaatselijke bevoegdheden. Ik wens dat er minder
individuele gevallen behandeld worden maar meer collectieve sociaal-culturele plannen. Het zou ook de ganse
bevolking gevoelig maken voor alle plaatselijke omheen liggende problemen en de inwoners redynamiseren (C.)
• Het is een zeer belangrijk element in het doorgeven van informatie tussen de inwoners om het welzijn van allen te
verbeteren. Het is ook een wissel met de burgemeester over de situatie in zijn stad (het dorp Haren versus Brussel).
Om de nabije en alle toekomstige activiteiten en de uit te voeren acties te kennen. Om de veiligheid op de weg en
die van de burgers te verbeteren (D.)
• Wij hebben belangstelling in de omgeving, gezamenlijke doelstellingen tegemoet te komen en de levenskwaliteit van
ons dorp te verdedigen. Wij wensen informaties over de verschillende ontwerpen, de gezamenlijke activiteiten en
een antwoord betreffende de geluidstoornissen, de terminus 80 en over de properheid van de Maesstraat. Wij zijn
bereid onze bedenking hierover bij te brengen en ook een eventuele deelneming naar gelang onze vrije tijdslimiet.
(G. en G.)
• Om de problemen van Haren te kennen en de eventuele oplossingen ! En om de politiekers te kennen die zich met
Haren bezighouden.
• Wij nemen deel aan de bijeenkomsten van het Inwonerscomité omdat wij sinds jaren lid zijn van “Hart voor Haren”
en omdat wij dit comité willen ondersteunen. Het is jammer dat er niet meer jongeren zijn die belang stellen in de
problemen van Haren. Het spijt ons zeer, niet meer steun te bekomen van de overheden : altijd veel beloften maar
niets concreets. Sinds minstens 15 jaar, heb ik er op aangedrongen een verkeersseinpaal te bekomen op het
kruispunt Houtweg/Verdunstraat (wegwijzing richting Haacht vliegveld en ring) . Het probleem is dat men dit bord
moet neerzetten op de gemeente Evere (voor het kruispunt). Een groot aantal vrachtwagens bevinden zich in het
centrum zonder zich te kunnen oriënteren. (J en A.)
• Wij zijn aanwezig daar wij wensen dat ons leven in Haren zo aangenaam mogelijk zou zijn, maar, jammer genoeg
zijn er verschillende nadelen die ons beletten om helemaal rustig te zijn (vliegtuigen, luchtvervuiling, inbraken in
huizen en wagens, te veel voertuigen en vrachtwagens die hier niets te maken hebben, overdreven snelheden …).
Wij hopen dat het Comité en wijzelf zouden kunnen reageren en misschien de zaken veranderen. Wij leren ook veel
over de geschiedenis en het leven van het dorp en zijn inwoners.
• Mijn overwegingen om te komen zijn de verkeersveiligheid, de inrichting van het grondgebied (bvb wandeling langs
de spoorlijn), heimwee en de geschiedenis van Haren.

Vergeet niet tijdens het jaareinde de gevel van uw huis of uw tuin te
verlichten teneinde ons dorp te verfraaien en in de kijker te zetten. Zend
ons uw foto van uw creatie naar webmaster@burech.com of stuur uw foto
naar ons (Verdunstraat 438). We zullen ze publiceren.

Agenda van het Comité
De bijeenkomsten « in pleno » van het Comité worden altijd gehouden in de Linde, Cortenbachstraat, 7 te 20uur.
1. Volgende vergadering, de maandag 23/11/09
Agenda :
• Mobiliteitsontwerp
• Allerlei
2. Volgende vergaderingen van het Comité : de 01/02/10, 29/03/10, 31/05/10.
3. Andere belangrijke datums :
15/01/10 : nieuwjaar drink in medewerking met het Buurthuis (te bevestigen)
27/01/10 : Wijkforum, georganiseerd door het “huis der deelneming” (stad Brussel)
29/05/10 : Buurfeesten.

Indien nodig, verlies niet uit het oog dat sneeuwopruiming op de
stoep verplichtend is.

Het dorp in Brussel
Bankrekening « Inwonerscomite van Haren »

Fortis 001-5485072-89

Verantwoordelijke Uitgever Renée Lövi - rue du Camp, 8 à 1130 Haren

e-mail : haren@burech.com
web site : www.haren.burech.com

