
 

 

WIJKRAAD HAREN 

Advies over de burgerbegroting 2021 voor Haren  

Inleiding 

Op dinsdag 9/11 is de Wijkraad van Haren bijeengekomen in GC De Linde om de 12 projecten te bespreken die in het kader 

van de burgerbegroting 2021 zijn geselecteerd, alsook de resultaten van de stemming die de burgers van 02 tot 31 oktober 

over deze 12 projecten hebben gehouden. Het resultaat is een advies van de Wijkraad in antwoord op het verzoek van de 

Stad Brussel om de stemuitslagen te analyseren en zich erover uit te spreken. 

Dit advies is een reactie op het verzoek van de Stad, die de volgende bepalingen heeft opgenomen in het reglement van de 

burgerbegroting onder de rubriek ‘Hoe kan ik deelnemen’: 

“De Wijkraad komt bijeen om de openbare stemming te analyseren en te bespreken. Het doel van deze beraadslaging is het 

College een gefundeerd advies over de resultaten voor te leggen en een rangorde van de projecten op te stellen die, afhankeli jk 

van de relevantie van de verschillende projecten voor de ontwikkeling van de wijk, de bij de stemming gemaakte keuze kan 

bevestigen of corrigeren. ” 

Hiertoe hebben de leden van de Wijkraad van Haren zich gebaseerd op de criteria in de kadertekst, waarin de oproep tot het 

indienen van ideeën voor de burgerbegroting werd gelanceerd. 

“In Haren benadrukken de leden van de Wijkraad het belang van het behoud van het “dorpse” karakter van hun wijk, dat 

bijdraagt aan de gezelligheid en de sociale banden versterkt. Haren heeft een geschiedenis, wandelpaden, groene ruimten en 

culturen die het tot een unieke wijk maken. Tegelijkertijd is Haren is een wijk in ontwikkeling, die voor specifieke uitdagingen 

staat, zoals de verkeersveiligheid, de plaats van jongeren en kinderen, het gebrek aan gezellige en lokale sociale en 

economische ruimten en het onderhoud en de verfraaiing van de wijk. ” 

Uitslag van de burgerstemming 
 

Projectnaam Begroting Aantal stemmers % stemmers 
1. Cuisine de quartier - Buurtkeuken 80.000,00 € 200 stemmen 67,80% 

2. Haren.brussels 13.000,00 € 191 stemmen 64,75% 

3. Talents sur scène - Talent op de 

planken 
120.000,00 € 122 stemmen 41,35% 

4. Ha-Lo 20.000,00 € 120 stemmen 40,68% 

5. La Bordure Verte - De Groene 

Rand 
10.000,00 € 119 stemmen 40,34% 

6. Beemdgracht 40.000,00 € 108 stemmen 36,61% 

7. Bruel Park 40.000,00 € 108 stemmen 36,61% 

8. Cortenbach/ Kortenbach 30.000,00 € 106 stemmen 35,93 

9. Boîte à livres / Boekenruilkastjes 6.500,00 € 101 stemmen 34,24% 

10. Street Art de vivre / Leve de 

Street Art 
45.000,00 € 98 stemmen 33,22% 

11. Forum / Podium Haren 20.000,00 € 97 stemmen 33,22% 



 

12. Castrum terrasse 10.000,00 € 93 stemmen 32,88% 

 
 
De burgers hebben over de 12 projecten gestemd. 295 inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 
gestemd. 

Momenteel is het op het BOSA-platform niet mogelijk de woonplaats te kennen van mensen die rechtstreeks via het 

platform hebben gestemd. Aangezien de communicatie echter hoofdzakelijk gericht was op de inwoners, en het aantal 

rechtstreeks op het platform uitgebrachte stemmen vrij beperkt is in vergelijking met het totale aantal stemmen, kan 

worden aangenomen dat de meerderheid van de stemmen uitgebracht werd door inwoners van de Stad Brussel. 

Gezien het budget van 400.000,00 EUR voor de wijk Haren, komen alleen de eerste 9 projecten als winnaar uit de bus. 

Het 10e (Leve de Street Art), 11e (Forum Haren) en 12e (Castrum terrasse) hebben niet genoeg stemmen gekregen 

om in het kader van de burgerbegroting te worden gerealiseerd. 

De onderstaande analyse heeft tot doel de prioriteitsvolgorde van de stemresultaten al dan niet te valideren, door na te 

gaan of de winnende projecten voldoen aan de criteria van de bovengenoemde kadertekst. 

Analyse van de resultaten van de op 31/10/2021 afgesloten burgerstemmingen 
en advies 

Analyse en opmerkingen 
De Wijkraad formuleert de volgende opmerkingen over de 12 projecten die ter stemming zijn voorgelegd (zoals voorgesteld op 

het stemplatform en gepresenteerd door de initiatiefnemers van de projecten tijdens het Projectenfestival op 2/10/2021). 

• De Wijkraad van Haren betreurt dat de burgerbegroting alleen voorziet in de financiering van investeringsprojecten, 

de zogenoemde “bouwstenen”, zonder rekening te houden met de werkingskosten die nodig zijn om de 

duurzaamheid van de projecten te waarborgen. Er bestaat een groot risico dat projecten doodbloeden zolang zij 

uitsluitend afhankelijk zijn van de goodwill en motivatie van enkele vrijwilligers. 

• De thema’s met betrekking tot de jeugd en kinderen vormen een prioriteit voor de Wijkraad. Hoewel in verscheidene 

projecten speelpleinen voor kinderen worden voorgesteld, stelt de Raad met spijt vast dat het project “Leve de Street 

Art” het enige is dat op adolescenten en jongeren gericht is, maar niet in de burgerbegroting werd opgenomen. 

• De Raad steunt het HA-LO-project met eenparigheid van stemmen. Deze zorgtuin biedt een antwoord op de 

prioritaire thema’s gezelligheid, versterking van de sociale banden en ruimte voor intergenerationele activiteiten. 

Bovendien is dit een project voor alle inwoners van Haren, want het biedt activiteiten voor mensen van alle leeftijden 

en gaat op een gezonde en speelse manier om met verschillen. 

• De Raad steunt unaniem het project Groene Rand, omdat het het dorpse aspect van Haren versterkt en activiteiten 

zoals gezinswandelingen stimuleert. De groene rand schept een echte band met het dorp Haren. In Haren zijn we 

gehecht aan het groen en dit project past daar perfect in. 

• De Wijkraad vraagt zich af wat de relevantie is van het project rond de Buurtkeuken. Aangezien het buurthuis alleen 

tijdens de kantooruren open is, vraagt de Raad zich af wie er werkelijk van dit project zal kunnen genieten. Een 

noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van dit project is dat het buurthuis voor zoveel mogelijk mensen 

toegankelijk moet zijn en een voordeel moet bieden voor alle Harenaars. We moeten absoluut voorkomen dat Haren 

een “slaapstad” wordt, wat onvermijdelijk is als werkenden er niet van de aangeboden activiteiten kunnen genieten. 

• De Raad steunt het project Haren.Brussels (EPN) in het buurthuis, want de digitale kloof is reëel. Het buurthuis 

beschikt echter al over computers. Wil dit project relevant zijn, dan moet de nadruk worden gelegd op de 

toegevoegde waarde ervan, namelijk het uitbouwen van een uitwisselings- en kennisnetwerk. In dit geval rijst 

opnieuw de vraag met betrekking tot de toegankelijkheid: openingsuren (buiten de kantooruren), middelen, wie zal 

wie helpen? Hoe zullen mensen die niet weten hoe ze met deze tools moeten werken, toegang krijgen tot de 

informatie dat zij daar hulp kunnen krijgen? 



 

• De Raad steunt het project Talent op de planken omdat hij hoopt dat dit project activiteiten voor jongeren kan 

opleveren. De Raad onderstreept het belang van de plaats waar dit project zou worden opgezet. De zichtbaarheid 

van de kiosk is immers een belangrijke voorwaarde om activiteiten uit de grond te doen rijzen. 

Voorts vraagt de Raad zich af of de kiosk nuttig en duurzaam zal worden gebruikt als het beheer ervan aan 

vrijwilligers wordt overgelaten. 

• De Raad merkt op dat het budget voor het project Bruel Park, dat op 40.000 euro wordt geraamd, niet bestemd is 

voor de aanleg van een speelplein, maar voor een bodemstudie van het momenteel braakliggend terrein. De Raad 

vraagt zich af of een studie in het kader van de burgerbegroting kan worden gefinancierd en of de aanleg van het 

park na deze studie gewaarborgd is. 

• De Raad steunt het project voor een boekenruilkastjesroute, aangezien het voldoet aan de prioritaire criteria van de 

Wijkraad. Er wordt echter gewaarschuwd voor het onderhoud en de beveiliging van deze boekenruilkastjes (om 

vandalisme te voorkomen). Ook werd er opgemerkt dat de inhoud van de in de kastjes geplaatste boeken dient 

gecontroleerd te worden. 

• De Raad wijst erop dat mensen die graag in een rustige omgeving vertoeven (zoals bejaarden), zouden kunnen 

genieten van het Terras Castrum. De Raad betreurt dat dit argument niet voldoende werd benadrukt om het publiek 

te overtuigen om voor dit project te stemmen. 

• De Raad constateert dat de speelplaats aan de Beemdgracht voortdurend wordt vernield, met als gevolg dat de 

speeltoestellen worden ontmanteld en onbruikbaar zijn. De Raad dringt erop aan dat, om in nieuwe speeltoestellen 

te kunnen investeren, het park moet worden onderhouden en beschermd door de reeds aanwezige speeltoestellen 

te herstellen. Het onderhoud van het park is van essentieel belang en de Stad moet dan ook aan haar verplichtingen 

voldoen. Anders zou investeren in nieuwe speeltoestellen hetzelfde zijn als dweilen met de kraan open. 

Eindadvies over de resultaten van de burgerbegroting 
Tot besluit van deze opmerkingen legt de Wijkraad de volgende voorstellen voor aan het College van de Stad Brussel, zodat 

deze in haar eindbeslissing budgettaire oplossingen kan vinden. Het gaat er uiteraard om zo goed mogelijk de keuze te 

respecteren van de burgers die hun stem hebben uitgebracht, maar tegelijkertijd enkele correcties aan te brengen: 

• Ervoor zorgen dat het Buurthuis activiteiten organiseert buiten de kantooruren, en dus ook ‘s avonds en in het 

weekend, zodat het project voor de renovatie van de buurtkeuken werkelijk een voordeel vormt voor alle inwoners 

van Haren en hen kan overtuigen van de relevantie van dit project. Dit is een absolute voorwaarde voor de 

verwezenlijking van het project. 

Dit zou betekenen dat in extra personeel moet worden geïnvesteerd. 

• De financiering van het aanvankelijk in het kader van de burgerbegroting geplande speelplein garanderen indien de 

resultaten van de studie afdoend zijn. 

• Het speelplein Beemdgracht onderhouden en beveiligen tegen systematisch vandalisme. 

• De Raad stelt een aantal oplossingen voor, zoals betere verlichting, installatie van bewakingscamera’s, gebruik van 

stevigere materialen, voorstellen voor openings- en sluitingstijden met stewards, bewustmaking van de ouders. 

 


