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Slimme detentie 
voor een slimme stad

19.02.2016
Burgemeester Wim Dries

Studiedag “Community Oriented Custody: van gevangenis naar detentiehuis?” 

Korte inhoud

- Over Genk
- Kennismaking met het concept ‘kleinschalige detentie’
- Meerwaarde voor Genk & kadering binnen lokale visie 

en beleid 
- Wat nu … 

• Inhoudelijke verdieping
• Fysieke ruimte: locatie
• Mentale ruimte: partners en buurt

- Conclusie 
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Over Genk

Populatie:
- 65.659 inwoners (+229)
- 57.000 Belgische nationaliteit en 8.000 

buitenlanders
- 55 % van niet-Belgische origine (multi-

cultureel/ kosmopolitisch)
- Jonge bevolking: 24% is jonger dan 22
- Bijna 105 nationaliteiten leven samen

Genk als raderstad
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Genk, een dorp met
grootstedelijke kenmerken

- Laag inkomen, hoge werkloosheid
- Uitdagingen in onderwijs
- Sterk sociaal weefsel
- Goed uitgebouwde diensten (hulp, welzijn, 

veiligheid …)

Slimme stad

- Triple helix – quadruple helix
- LATTE
- Nieuwe modellen
- Inclusief “Iedereen Genkt”

Kwaliteit van het leven verhogen (in al haar 
facetten)
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Kleinschalige detentie

‒ Kandidaatstelling voor een nieuwe gevangenis als 
onderdeel van SALK (Strategisch Actieplan Limburg in 
het Kwadraat)

‒ ‘Conflict & Design’: een ontwerp voor een humane 
gevangenis in Leopoldsburg

‒ Kennismaking met De Huizen: een duurzaam en 
vernieuwend detentieconcept

Labofunctie voor een duurzaam ruimtelijk,
economisch en maatschappelijk

samenlevingsmodel

Meerwaarde voor Genk

- Lokale verankering met re-integratie van Genkse 
gedetineerde in de samenleving (x%)

- Toegevoegde waarde voor de buurt via buurtgerichte 
functie van het detentiehuis, voor draagvlak en win-win

- Inspelen op de technologische evoluties en 
mogelijkheden waarbij informatieanalyse (big data) zal 
leiden tot betere inzichten, nieuwe technologieën rond 
veiligheid kunnen geïntegreerd worden en technologie in 
het algemeen kan het draagvlak mee ondersteunen
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Visie en beleid

Verschillende relevante beleidslijnen:

- Genk zorgzame stad: een detentieconcept waar ZORG 
en STRAF samen gaan en dit OP MAAT van de 
gedetineerde

- Genk veilige stad: veiligheidsketen: proactie - preventie 
- repressie - NAZORG

- Samen stad maken: een GEMEENSCHAPSGERICHT 
detentie- concept

Wat nu …

- Inhoudelijke verdieping
- Fysieke ruimte
- Mentale ruimte

• zoektocht partners
• NIMBY

 hierna effectieve go / no go
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Inhoudelijke verdieping

- Brainstorm rond maatschappelijke meerwaarde
- DNA van Genk verwerken
- Conceptueel
- Architecturaal

-> in samenwerking met de vzw De Huizen

Fysieke ruimte
Locatie

Parameters
- Inhoudelijke match met de buurt
- Wat heeft de buurt nodig, wat verdraagt de buurt, wat 

heeft de buurt te bieden
- Zijn er concrete sites die vrij komen of te verwerven zijn
- Is de site groot genoeg om er de functies van een 

detentiehuis in onder te brengen
- Passen binnen de goede ruimtelijke ordening



7

Mentale ruimte
Partners

- Inhoud bepaalt partners
- Begeleiding / dienstverlening
- Keuze van de partners
- Meerwaarde voor de partners
- Oprichting organisatiestructuur & trekker

Mentale ruimte 
“Not in my backyard”

NIMBY te voorzien en te verwachten -> Communicatie en -
participatieproces in de buurt !

- Heldere en duidelijke informatie: wat gaat er precies 
gebeuren

- Overleg & betrokkenheid van de bewoners mbt de buurt-
gerelateerde activiteit en hoe elkaar versterken 

- Kennismaking met de verantwoordelijken & een duidelijk 
aanspreekpunt aanduiden

Praktijkvoorbeelden: opvangtehuis voor niet begeleide buitenlandse 
minderjarigen, winterdagopvang voor dak- en thuislozen.



8

Conclusie

- Genk wil mee nadenken over haar rol in deze vorm van 
detentie + labo

- Out of the box denken
- Valkuilen wegwerken 
- Wetgevend kader ?
- Timing ?

If you want to do it, just do it !
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