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Bouw van een penitentieair complex in Haren

Dames, heren, Brussel,  19 april  2015
Bij deze, verzoek ik gehoord te worden door de overlegcommissie voor dit dossier. Gelieve me ten gepaste 
tijde te informeren over datum en uur van deze vergadering. Ik hou eraan me ten stelligste te verzetten tegen 
dit project. Dank om deze bezwaren toe te voegen aan het dossier en mij antwoorden te bieden. Ik 
weiger dit project voor volgende redenen:

 Een nieuwe gevangenis bouwen zal geen antwoord bieden aan de overbevolking in de gevangenissen.
 Dit project is te groot, te ver en vernietigend.
 De initiatiefnemers van dit project vluchten het democratisch debat. Het debat moet voorafgaan aan de

vergunning !

 Dit project zal bijdragen aan het mandaat dat gegeven wordt aan privé-bedrijven om de 
gevangenispolitiek te beïnvloeden, via een totaal ondoorzichtige privé-publieke samenwerking.  

 Deze mega-gevangenis hypothekeert de financiën van Justitie omdat het een te duur project is (budget
wordt geschat op meer dan 2 miljard euro over  25 jaar) en er teveel risico is. 

 De bouw van een instelling voor 1190 gedetineerden wordt door iedereen aangeklaagd, met inbegrip 
van de studie van de Koning Boudewijnstichting ‘Werken en leven in de gevangenis: de gebruikers aan
het woord’ en de studie 'Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen’ van het Rekenhof.  

 Ver van de humane voorstelling die ervan gemaakt wordt, zal deze hyper-beveiligde en hyper-
geconcentreerde gevangenis, permanent onderworpen aan het lawaai van de luchthaven, 
mishandelend zijn voor de gedtineerden en het penitentiair personeel.  

 De ligging van deze gevangenis zal niet toelaten dat de fundamentele rechten van de geditneerden 
worden gerspecteerd.

 Deze mega-gevangenis zal onvermijdelijk een verzadiging van het autoverkeer met zich meebrengen 
in de hele zone, en een groot verlies aan mobiliteit. 

 Deze constructie zou de historische verbinding tussen Haren en Diegem doen verdwijnen die sinds 
1621 door de bewoners wordt gebruikt.

 Ze zal de verdwijning veroorzaken van deze verbindingsweg van zachte mobiliteit en een onmisbare 
verbinding tussen Haren en de dichtstbijliggende handelszaken en diensten en zal de insluiting van 
Haren nog meer versterken.

 Voor deze constructie is het vellen van 300 bomen nodig,
 de vernieling van een zone van hoge biologische waarde,
 de verdwijning van de enige zone (> 5ha), type park, beschikbaar voor de Harenaren (ten Noorden van

het dorp),
 het onherstelbaar betonneren van 18 hectare vruchtbare, niet-giftige, grond,  zeer uitzonderlijk in het 

Noorden van het Brussels Gewest en van vitaal belang om een Brusselse voedingsring te creëren, 
onmisbaar voor de nabije toekomst.

Daarbij :
 Is een ernstige effectenstudie nodig. Deze die werd voorgelegd is een belediging voor de burgers, de 

omwonenden en de potentiële gebruikers van het project. 
 De effectenstudie onderworpen oon openbaar onderzoek getuigt van een schreeuwend gebrek aan 

objectiviteit.
 Meerdere ernstige en realistische alternatieven werden geïdentificeerd. Zij kregn niet de verdiende 

aandacht en verdienen het verder te worden onderzocht.
 ...

Ik nodig u uit te handelen naar uw geweten om geen onherstelbare schade te veroorzaken. Ik vraag u om 
een volledig negatief advies uit te brengen voor dit project van megagevangenis in Haren.  Ik dank u 
voor het goed gevolg dat u aan dit schrijven geft en groet u hoogachtend.  Ik, ondergetekende ………..


