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De toekomst van de site van de gevangenis van Vorst (op vraag van Mijnheer Hacken,
gemeenteraadslid)
Vorst, 2 januari 19
Interpellatie van het Schepencollege betreffende de toekomst van de site van de
gevangenis van Vorst
Geachte heer Burgemeester,
Graag zou ik de stand van zaken kennen rond een van de voornaamste uitdagingen voor deze
legislatuur: de herbestemming van de gevangenissen van Vorst, Berkendael en Vorst. Het is
bekend dat deze strafinstellingen tegen 2022 zullen sluiten. Het is meer dan dringend dat de
gemeente haar standpunt bepaalt, als ze iets te zeggen wil hebben bij de herbestemming waar
allicht door het Gewest over zal worden beslist, aangezien het het Gewest is dat heel de site
normaliter zal overkopen.
Uiteraard is het positief dat het Gewest deze ruimten koopt, aangezien het belangrijk is deze
site niet zomaar te laten herinrichten, maar we moeten waakzaam zijn voor de wens die
sommige gewestelijke beslissingsnemers soms vertonen, namelijk woningen, woningen,
woningen en nog eens woningen, vooral privéwoningen, bouwen. Voor het cdH is het
uitgesloten deze wijk, die al zeer belast is, bovenmatig te verdichten. Wanneer ik studies lees
die spreken van 1200 woningen op deze drie sites, met maximaal 15% openbare woningen,
denk ik dat ik droom. Terwijl er een nijpend tekort aan kinderdagverblijven is, aan een
middelbare school, aan groene ruimten, aan sport- en cultuurvoorzieningen, ...
Gaan we deze unieke kans om onze achterstand in al deze domeinen in te halen aan ons
voorbij laten gaan? Het zal niet gauw meer gebeuren dat we in een klap over 10 hectare
kunnen beschikken!
Mijnheer de Burgemeester, graag zou ik dus te weten komen wat het standpunt van het
nieuwe College in dit dossier is: heeft u een duidelijk en vast standpunt over de toekomst van
deze site? In de pers bleef u nogal erg vaag: “we mogen de collectieve voorzieningen en een
groene ruimte niet vergeten; ik zal contact opnemen met de burgemeester van Sint-Gillis om
een tot een gemeenschappelijke gedragslijn te komen.”
Betekent “de collectieve voorzieningen niet vergeten” dat u het ermee eens bent dat deze site
voornamelijk voor huisvesting zal worden bestemd? Heeft u, zoals aangekondigd in de pers,
contact opgenomen met Sint-Gillis? Bent u tot een gezamenlijk standpunt gekomen?
Nogmaals: we moeten over de toekomst van deze site dringend een duidelijk en ambitieus
standpunt hebben dat beantwoordt aan de behoeften van de Vorstenaars.
Ik dank u voor uw antwoorden.
Laurent Hacken

De heer Hacken meldt dat het Gewest de site misschien zou kopen.
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De heer Spapens prijst de gemeentelijke strategie.
Hij zegt dat er een gemeenschappelijke visie moet worden gevonden met de Gemeente
Sint-Gillis en dat vermeden moet worden om de wijk te groot te maken.
Hij ziet de wil om dienstverlening voor de burgers te ontwikkelen.
De heer Mugabo benadrukt het feit dat dit werk moet gebeuren met de Vorstenaren.
De heer Hacken wijst erop dat maximaal 15% van de woningen openbare huisvesting
zou zijn.

