
Beste Families, Vrienden, Kennissen, Buren, Collega’s,  . . .       

Beste Belgische onderdanen , onderdanen van heel de wereld,  . . .  
 

Er wordt voorzien om een REUZE gevangenis te bouwen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest  

. . .  dit gaat u eveneens aan! 

 

1. Als belastingbetaler : 2 tot 3 maal toe het tarief  betalen, . . . misschien zelfs veel meer ! 

2. Als burger die zich bekommert om  een educatief beleid : geen enkel budget voor preventie 

3. Als burger die een rechtstaat wenst : het verlies van de onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht  

4. Als lid van het juridisch systeem : gerechtelijke achterstand & verlies van de onafhankelijkheid van 

de rechterlijke macht  

5. Als burger die zich bekommert om  een overlegbeleid : geen overleg 

6. Als u werkzaam bent binnen de sector van de jeugdbijstand : geen enkel budget voor preventie 

7. Als toekomstige werknemer van de gevangenis van Haren : mobiliteit 

8. Als pendelaar langs de Haachtsesteenweg  : mobiliteit 

9. Als toekomstige bezoeker van de gevangenis : mobiliteit 

10. Als toekomstige bewoner van Haren-Diegem-Machelen : mobiliteit , insluiting, . . .  

11. Als ouder, toekomstige ouder, grootouder, . . . : geen enkel budget voor preventie 

12. Als ouder van een gevangene : geen goede omstandigheden voor een geslaagde maatschappelijke 

re-integratie 

13. Als natuurbeschermer : 18Ha verloren natuurgebied 

14. Als bezorgde burger over de toekomst van onze voeding : 18 ha gebetonneerde landbouwgrond 

 

Met de steun van 

Inter-Environnement Bruxelles, Prisoner’s Family & Friends Association, Dan KAMINSKI – professor van 

de faculteit rechten en criminologie van de UCL  , Haren TV . . .  

 

De toekomstige bewoners, de bewoners van Haren  doen een oproep opdat u deze petitie zou tekenen 

en doorgeven    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vragen de Minister van Justitie om een maatschappelijk debat op gang 

te brengen dat nooit heeft plaatsgegrepen tot herziening van de manier 

waarop de kwestie van het gevangeniswezen in Brussel aan bod komt en 

dit met behulp van de kennis van ALLE deskundigen op het terrein. Wij 

wensen een kritische overweging van alle lopende en toekomstige  

projecten.  

Reageer nu  >>>      naar petitie 

Om er meer over te weten vooraleer te reageren  

>>>   Klik naar de pagina’s  2 & 3      

En savoir plus avant d’d’agirAgissez maintenant  >>> 

http://www.petitions24.net/question_carcerale_belgique


 

 

Het Comité van Haren : info@1130haren.be 

De  papieren petitie, om af te printen, is beschikbaar op : www.blog.haren.tv 

De elektronische petitie is beschikbaar op : 

http://www.petitions24.net/question_carcerale_belgique 

 

Meer weten vooraleer te reageren 
 

1. ALS BELGISCHE BELASTINGBETALER 

- De financieringsmethodes van de gevangenissen (PPS- Publiek Private Samenwerking) doet reeds vragen rijzen. De 

minimale kost voor alle Belgische belastingsbetalers ligt 2 à 3 keer hoger dan een  publieke financiering. Het gaat hier om 

valse besparingen.   

- Het Belgische Rekenhof heeft het over ‘onduidelijkheid’ in het dossier dat geen budgettering inhoudt van de kosten voor 

de operaties voorzien binnen de komende 25 jaar.  

- In Frankrijk heeft de ervaring met de PPS tot een mislukking geleid. Het kostenplaatje voor de financieringsformule is 

buitensporig hoog. Daarenboven moet de staat het hoofd bieden aan onafwendbare consortia die een oligopolie vormen. 

Dit is verontrustend voor de maatschappij.  
 

2. ALS BURGER DIE EEN EDUCATIEVE POLITIEK NASTREEFT 

 

- ALLE studies tonen aan dat de etablissementen van kleine omvang, in de stad, het menselijk contact bevorderen en 

betere opsluitingomstandigheden met zich meebrengen, minder spanning en dus een betere re-integratie.  

- ALLE studies tonen het belang aan om te investeren in een omgeving met meer opvoeders in de straten, meer preventie 

eerder dan massaal te investeren in  ‘scholen voor criminaliteit’, waar onmenselijke gevangenissen synoniem voor staan.  

- ALLE studies tonen aan dat de toegankelijkheid van een gevangenis determinerend is voor de latere integratie van 

gevangenen.  

 

3. ALS BURGER DIE EEN RECHTSTAAT WENST 

 

- Het feit van een Raadkamer in te voeren in de gevangenis van Haren, een Kamer van Inbeschuldigingsstelling alsook een 

polyvalente ruimte die zou kunnen dienen tijdens processen staat synoniem voor het verlies van gerechtigheid. Dit is 

onaanvaardbaar in een rechtstaat.  
 

4. ALS LID VAN DE JURIDISCHE WERELD 

 

- De verre verwijdering van het Justitiepaleis zal lange verplaatsingen met zich meebrengen voor de advocaten en bijgevolg 

ook een juridische achterstand.  

- Zie ook punt 3 
 

5. ALS BURGER DIE EEN BELEID WENST GEBASEERD OP OVERLEG  

 

- Federaal niveau : De beslissingen aangaande de bouw van een welbepaald gebouw of etablissement (het Masterplan) 

berusten op geen enkele studie of geen enkele expertise. Het investeren in een sanctionerend/strafsysteem is een 

unilaterale beslissing uitgaande van de politieke wereld zonder voorafgaand overleg van deskundigen op het terrein. 1 

 

- Gemeentelijk niveau : het inplanten van een MEGA gevangenis is een beslissing die werd genomen zonder medeweten 

van de gemeenteraad en dus zonder medeweten van de vertegenwoordigers van de bevolking.  

 

- Tov de buurtbewoners: geen informatie, desinformatie, verkeerde informatie. Vele beloftes die tot niets uitmonden 

vanwege de politieke partijen,  zowel op regionaal  vlak als op gemeentelijk vlak. Veel vragen blijven nog onbeantwoord. 

http://www.blog.haren.tv/


 

 
 

6. ALS WERKNEMER IN DE SECTOR VAN DE JEUGDBIJSTAND 

 

- Terwijl de diensten voor jeugdbijstand geen financiële middelen meer hebben om op correcte wijze te functioneren, 

bouwt men, tegen hoge budgetten, moderne gevangenissen die zeer onmenselijk zijn en waarbij de nadruk wordt gelegd 

op de bewakeningsaspecten, de techniek en dus niet op de menselijke contacten.  

- Zie ook punt 2  
 

7. ALS TOEKOMSTIGE BEDIENDE VAN DE GEVANGENIS VAN HAREN 

 

- De toekomstige MEGA gevangenis gaat het verkeer op de steenwegen nog meer belasten terwijl die reeds verzadigd zijn.  

- Het noorden van Haren is moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. Er zijn weinig mogelijkheden tijdens het 

weekend, de feestdagen, de vakantie, heel vroeg ‘s morgens, heel laat ‘s avonds,… 

- Geen zo gezegde ‘zware’ transportmodi die toegang verlenen tot aan de ingang van de gevangenis.  

Wetende dat de toekomstige gevangenis zich over twee gewesten uitstrekt, rijst de vraag wat de kosten voor het 

openbaar vervoer zullen zijn (MIVB+ DE LIJN + NMBS) en welke de kost zal zijn voor het toekomstig tolgeld bij het 

binnenrijden in Brussel ?  

- Er wordt door de politici niets voorzien om hieraan te verhelpen ondanks het feit dat dit wel degelijk werd aangekondigd 
 

8. ALS PENDELAAR DIE LANGS DE  HAACHTSE STEENWEG VOORBIJRIJDT 

 

- De Haachtsesteenweg is al verzadigd en toch  komt er dit nog bij!  Zie punt 7 voor alles wat mobiliteit betreft. 

 

9. ALS TOEKOMSTIGE BEZOEKER VAN DE GEVANGENIS 

 

- Zie punt 7 voor alles wat mobiliteit betreft 

- Een gevangenis gelegen buiten de stad en met slechte verbindingen betekent soms ½ dag verplaatsing voor één enkel 

bezoekuur 
 

10. ALS TOEKOMSTIGE BUURTBEWONER VAN HAREN-DIEGEM-MACHELEN 

 

Het MEGA project zal de insluiting van het dorpje Haren nog vergroten door de zoveelste onoverkomelijke infrastructuur 

terwijl het dorpje over quasi geen enkele verbinding beschikt 

- De toekomstige gevangenis zal het verkeer erger maken op de steenwegen die nu al verzadigd zijn 

- Meer verkeer zal de problemen van luchtvervuiling, van geluidslast nog doen toenemen  

- De MEGA gevangenis zal de verdwijning met zich meebrengen van het enige stukje ongerepte natuur dat toegankelijk is 

voor iedereen  

- Zie ook punt 13 
 

11. ALS OUDER, TOEKOMSTIGE OUDER, GROOTOUDER, . . .  

 

- Alle families wensen hun kinderen, hun kleinkinderen een stedelijke omgeving toe die een harmonieuze ontwikkeling 

bevordert. Een omgeving met meer opvoeders in de straten, met meer preventie zodat de ‘scholen voor criminaliteit’ 

waar de onmenselijke gevangenissen synoniem voor staan worden vermeden 

- Zie ook punt 2 
 

12. ALS OUDER VAN EEN GEVANGENE 

- Alle families die geconfronteerd worden met de opsluiting van een verwante wensen een gevangenisomgeving die 

bevorderend is voor het vooruitzicht van een geslaagde re-integratie 

- Zie ook punt 2 

 

 



 

 

13. ALS NATUURBESCHERMER 

- Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met veel toeters en bellen  haar ‘REGIONAAL NATUURPLAN VOOR HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ‘ lanceert, verdwijnt in één klap een stuk natuurgebied omwille van  het inplanten 

van de MEGA gevangenis van Haren.  

Hierdoor zal er in Haren bouwland en braakland verdwijnen waar zeldzame diersoorten en zeldzame plantensoorten uit 

Brussel te vinden zijn.  

- Het betreft hier eveneens: 1 prachtige boom die ingeschreven is op de erfgoedlijst en verschillende bronnen 

 

14. ALS BEZORGDE BURGER OVER DE TOEKOMST VAN ONZE VOEDING 

- Haren bezit een van de laatste stukken landbouwgrond in het Brussels Gewest. Hierop een mega gevangenis bouwen zou 

op onherstelbare wijze een vruchtbare oppervlakte van 18ha onder het beton doen verdwijnen, terwijl onze capaciteit 

om onze steden te voeden door korte aanvoerlijnen steeds meer wordt bedreigd. 

- Toegang tot landbouwgrond voor boeren is belangrijk voor ons allemaal. Hoe garandeeren we morgen onze 

voedselsoevereiniteit als, vanwege speculatie en overbebouwing, jonge boeren zich niet meer kunnen vestigen, en 

bestaande boeren hun bedrijven niet kunnen bestendigen? 

- Deze grond geeft toch de mogelijkheid tot heropleving van de plaatselijke landbouw, het bekomen van enige autonomie 

kwa verse groenten, het revitaliseren van korte aanvoerlijnen, en het scheppen van banen op lokaal niveau 

 

 

 


