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Gemeente bezorgd over het gebrek aan reactie van de federale overheid wat 

betreft de veiligheid van de gevangenissite van Vorst  
 

  

Afgelopen woensdag heeft de gemeente Vorst een brief gestuurd naar federaal Staatssecretaris 
voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel om haar bezorgdheid te uiten over de veiligheid van 
de gevangenissite van Vorst. 
 
Sinds 2020 heeft de gemeente Vorst zich herhaaldelijk tot de diensten van de Regie, de heer Michel 
en zijn voorgangers gericht om haar ongerustheid over dit onderwerp kenbaar te maken, met name 
na de overplaatsing van de gedetineerden en het personeel. Inmiddels hebben de gebruikers het 
pand echter verlaten, aangezien de verhuizing naar Haren midden november plaatsvond. 
 
Tijdens contacten met de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en zijn kabinet kreeg de 
gemeente te horen dat er een administratieve aanwezigheid zou blijven tot 31 december 2022. 
 
Het is echter onduidelijk waarvoor het pand vanaf 2023 zal worden gebruikt. De burgemeester van 
Vorst, Mariam El Hamidine, heeft de heer Michel daarom verzocht rekening te houden met de 
openbare veiligheid en onmiddellijk een bewakingsdienst op te richten om te voorkomen dat 
mensen het gebouw betreden, wat ernstige problemen oplevert voor de gezondheid en de 
stabiliteit van het pand. 
 
Mevrouw El Hamidine verzoekt bovendien om aanzienlijke vooruitgang met betrekking tot de 
mogelijke overdracht van zakelijke rechten op deze site en tegelijkertijd de organisatie of de 
delegatie van de tijdelijke bestemming en de visie op middellange termijn voor deze site. Het project 
van een gevangenismuseum wordt door de verschillende gesprekspartners gesteund, maar de 
voorwaarden voor een veilig gebruik zijn nog niet vastgesteld.  
 
Op termijn willen het Brusselse Gewest en de gemeenten Vorst en Sint-Gillis een ambitieus project 
uitvoeren dat samen met de buurtbewoners en de lokale instanties is ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de behoeften op het gebied van openbare huisvesting, voorzieningen en groene 
ruimten. 
 
De burgemeester van Vorst heeft daarom de staatssecretaris uitgenodigd voor een vergadering in 
de nabije toekomst om de situatie van de gevangenis van Vorst en de risico's daarvan te 
verduidelijken. 
 
 
Wilt u meer informatie of een interview?   
Caroline Corbiau, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 0490 52 49 48 


