Een megagevangenis in Haren ? Nu handelen!
De federale regering voorziet om de grootste gevangenis van het land te bouwen op het terrein van de
Keelbeek, te Haren, in het Noorden van Brussel. Het gaat om de vernieling van 18 ha grond en het vellen van
300 bomen om er 1190 personen, grotendeels arm, te onthalen, voor een kost hoger dan 2 miljard euro.
Om een bouwvergunning te verkrijgen moet de Staat een openbaar onderzoek voeren over dit project
waarover nooit in debat werd gegaan met de burgers. Dit onderzoek is nu aan de gang en duurt tot vrijdag 8
mei, een overlegcommissie (openbare vergadering) zal op woensdag 20 mei plaatshebben, de werken zijn
voorzien voor mei 2015. Deze procedure is een essentiële stap in de toelating voor de bouw van de
megagevangenis. Nu is het moment voor iedereen om zich te laten horen. Uw inzet kan wegen op de
beslissing.

Stuur een brief voor vrijdag 8 mei
naar Overlegcommissie.stedenbouw@brucity.be
WAT ? Stuur een bericht om te vragen uitgenodigd te worden op de overlegcommissie (u zal er het oord
kunnen nemen indien u dit wenst) en om uw bezwaren mee te delen en om het gebrek aan democratie in de
hele procedure aan te klagen. Kopieer de brief die we voorstellen (zie 1130haren.be) of stel uw eigen brief op.
Geef de referenties van de dossiers op (W14/2014 + W131/2015), de vraag om uw bezwaren aan het dossier
toe te voegen en antwoorden te bieden en de vraag om een volledig ongunstig advies uit te spreken voor
het mega-gevangenisproject in Haren.
WANNEER ? Voor vrijdag 8 mei om middernacht: einddatum om uw aanvraag tot inschrijving en uw
bezwaren in te dienen. Woensdag 20 mei om 9u30: overlegcommissie. Doe mee aan de mobilisatie (info
volgt)
WIE ? Iedereen kan reageren (niet enkel buurtbewoners)
WAAR ? Secretariaat van de Overlegcommissie (12de verdieping, lokaal 36), Departement Stedenbouw van
de Stad Brussel, Anspachlaan 6, 1000 Brussel
HOE ? U kan zich in het Frans en/of het Nederlands uitdrukken.
 Stuur uw brief ook op indien u niet kan deelnemen aan de overlegcommissie, met de vraag hem toe te
voegen aan het dossier. Het aantal brieven telt !



Indien u wil deelnemen aan de commissie maar dat u geen aanvraag tot inschrijving verstuurde voor 8
mei, kan u zich de dag zelf aan het onthaal inschrijven: u kan dan deelnemen aan de overlegcommissie, maar mag er het woord niet nemen, noch uw opmerkingen toevoegen aan het dossier.



Stuur een kopie van uw opmerkingen naar info@1130haren.be



In dit specifieke geval van een zogezegde raadpleging voor een project dat wordt opgelegd zonder
openbaar debat, nodigen wij u uit om een bezwaar in te dienen, om deel te nemen aan de overlegcommissie en verder nodigen we u ook uit om u aan te sluiten bij de andere georganiseerde acties.

De mobilisatie van elkeen is in dit stadium essentieel, wetende dat het project van mega-gevangenis voor
1190 gedetineerden, gerealiseerd in publiek-privé samenwerking, ver van de stad en het Justitiepaleis en
Haren nog meer insluitend, een slecht project is. Laten we talrijk, oplettend en georganiseerd zijn! Danku
voor uw deelname!
MEER INFO :
Haren TV : haren.blogs.sudinfo.be
Volledig dossier downloadbaar (typ 'brussel
Collectief Vrije Keelbeek libre! haren.luttespaysannes.be
openbaar onderzoek' in uw zoekmotor, ga dan naar Inter Environnement Bruxelles : ieb.be/-Une-megatab 'stedenbouwkundige vergunning’)
prison-a-Harenww.brussel.be/artdet.cfm?id=4843&agendaid=4454
Alternatief van open boerderij: respire-asbl.be/spip.php?
Comité van Haren : 1130haren.be
article1025
Platform om uit het gevangenisfiasco te raken:
Petitie (met link naar Nederlandse tekst):
harenunderarrest.be
petitions24.net/question_carcerale_belgique

