
Excellentie,

De gedetineerden van de (h.v.b.) 'blokhuispoort' te leeuwarden,vragen uw
aandacht voor het volgende;

De vele publicaties i.v.m. uw nieuw wetsvoorstel om de v.i.,
Indien men zich goed gedraagd,op de helft van de straf in te laten gaan,
houden de gemoederen ook in deze inrichting bezig.
Wij zien in deze kunstgreep maar één ding,namelijk het opheffen van het
cellentekort.
Als h.v.b.,zal niet: iedereen direct met dit nieuwe wetsvoorstel te maken
krijgen. doch sommige zullen dit wel ,dan komen de volgende vragen naar voren;

Wie bepaald dat een persoon in aanmerking komt voor een v.i.?
Kan bij afwijzing de gedetineerde in beroep gaan tegen deze beslissing?
Mogen wij er verder vanuit gaan dat er van een goede relatie·tussen p.i.w.er-
gedetineerde weinig sprake meer kan zijn,aangezien p.i.w.ers als politieagent
gaan functioneren.

Wat ons betreft had deze regeling niet hoeven komen,als ambtenaren van uw
departement niet zo'n gigantische blunder hadden gemaakt.
qns inziens hadden er niet·~.v.b's gebou~d hoeven worden maar juist gevang-
enissen.
De doorstroming van h.v.b. naar gevangenis stagneert juist omdat er onvolL
doende gevangenissen zijn.
Vreemd is het ook te noemen dat er voldoende geld is te vinden voor de bouw
van nieuwe h.v.b's,terwijl er voldoende h.v.b's zijn die eens grondig ver-
bouwd zouden moeten worden.
U heeft schijnbaar geen idee (of het heeft uw interesse niet) in wat voor
vooroorlogse toestanden in sommige h.v.b's geleeft moet worden.
Ook de verbouwing van de 'blokhuispoort' is voor de zoveelste maal een jaar
uitgestelt. als u weet dat de muren hier totaal vergeeld zijn,de linolium op
de grond grote stukken mist,wij verroeste kledingkasten hebben,nog steeds met
po's werken,dat van de drie toiletten (op 25 man)vaak maar twee goed zijn en
dat vanaf heden het hele ventilatie systeem door onze eigen arts als afge-
keurd beschouwd wordt.
Word het dan niet eens hoogste tijd dat dit gebouw wordt afgeschreven.

Bijgevoegd vind u een schrijven van onze eigen arts met zijn bevindingen
over de staat van dit h.v.b.
U kunt hierin lezen dat niet alleen de ventilatie in de cellen slecht is,maar
ook in de rest van dit gebouw.
~ij willen u erop wijzen dat u niet alleen ons ,maar ook uw eigen personeel
(de p.i.w.ers) letterlijk en figuurlijk laat stikken irieen h.v.b waarvan
de ventilatie nihil is.
dat aan deze wantoestant zo snel mogelijk een einde moet komen moge duidelijk
zijn.
wij hebben dan ook per omgaand de bevindingen van onze 'huis'arts en onszelf
door gestuurt naar de geneeskundig inspecteur bij het ministerie van justi-
tie en de ombudsman.

Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende punten;

Dat door het lange wachten in h.v.b's gedetineerden met korte straffen,maar
officieel wel 'langgestraften'zijn,worden gevraagt om af te tekenen als
langgestraften om zo het 'kortgestraften' circiut in te gaan.
D~·te~hferrle~t~eeD~st~af·~êp~dm~iemand ê~h Sêpa~idreg{êM ~el l~t~n:ortdergaan.



Indien de rechter een straf geeft van meer dan 1 jaar,dan behoort deze gede-
tineerde in een (daarvoor bestemde) gevangenis zijn straf uit te zitten.
Of u moet ook deze regel weer naar het onvermogen van justitie aanpassen.

Dat W1J uW streven naar een nieuwe v.i. regeling onder bepaalde voorwaar-
den,van harte ondersteunen.
Alleen denken wij wel dat er meer duidlijkheid moet komen over de vragen als
omschreven in deze stukken.

Ook is-het o~duidelijk dat er nog maar welnlg prioriteit word gegeven aan
socialisatie en bergeleiding naar de terugkeer in de maatschappij ,en dat er
bij justitie alleen nog maar gesproken wordt over de 'schade' beperkt houden.
Toch denken wij dat voordat deze v.i. regeling in werking treed,duidelijk
moet zijn of en hoe wij van te voren weten of wij er voor in aanmerking
komen.
Het lijkt ons vrij duidelijk dat tijdig bekend moet zijn of men hiervoor in
aanmerking komt,zodat een ieder zich fatsoenlijk kan voorbereiden op zijn/
haar terugkeer in de maatschappij.

Tevens doen wij een verzoek om een gesprek met u te mogen hebben op een
informele manier ,om met u een aantal zaken uit het oogpunt van een gedeti-
neerde door te praten. Wij hèbben het gevoel dat mensen op uw departement
totaal geen inzicht hebben in het leven binnen de muren.

In afwachting van uw berichten,tekenen wij,

Hoogachtend,

Leden van de gedetineerdencommissie (h.v.b) de blohuispoort afd:B

POST SCRIPTUM.

Tevens hebben wij de vrijheid genomen om een copy van deze brief,
te versturen naar de plaatselijke dagblad en het anp.


