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Ooor OD" rtdact...r 
HANS MOU, 
IJTR.l!CHT. 24 MEl. Vijf jonge 
vrouwcn zitten om dne uor 's 
middags aan de bat V'aII de 
Utreehtse club La Cloche. Het is 
er duister. Aan de muUr hansen 
afbeeldiDsen in de slijl van rigeu
nerlcind-roet-traantje. Een man 
die Lich voorsteh aJs Bert pro
beert 01' luidruehti~c wijze de cla· 
mes aaI1 bet lac ben te m-engen. 
Dc dames bebbeD ef ge.:n 1.in in. 
Ze zijn niet in La Cloche Oln vel' 
m.aakt te worden, ze wachten 01' 
k1antcn. 

~ Wil je iets weten over smeer
gel<l?". had de di reeteur van het 
bodemsaneringsbedrijf Terra IlV. 
Geert K., gevraasd. Via zijn auto
tclefoon IMl hij welen waar hij tc 
vindeD is: in een naar z:ijn ~en, 
gcrenommeerde 'rehuo(;lub in 
Utrecht. Dc wiebauITcur rijdt 

NRC Handelsblad 
24-05-93 

Acht jaar celstraf 
'vaoi paging tot 
.doden prostituee

--"'--'-',
Van een ome r verslaggevers 

utrecht 
He! gerechtshof In Amsterdam 
h~ft de 22-Jarlge Utrechler D.N. 
wegens poging tot moord op een 
'prostilu~e en poglng tot lWafe 
m1shandeIJng van een andere 
prostltu~e veroo rdee Id tot cen ge

,vangenlsstraf van acht Jaar. Het 
vonnls was overeenkomstlg de els 
van de proetl n: tl r-gene raa!. 

OpJ!Ojuni 1992 pikte N. op d~ 
Europalaan in Utrechl cen pros· 
tituee 01'. Na de geslachtsge. 
mcenschap beroofde hlj de 
vrouw onder bedreiging met een 
sehroevedraaier. Toen ze de aulU 
niet snel genoeg verliet, jnobeer
d~ hib·haar te steken. nen da~en 
later eroofde hij op soortgelilke 
wijze een andere prostituee. Uil 
vrees voor ontdekking stak hi; 
dele vrouw buiten de auto met 
een kruiskopschroevedrdaier in 
haar rug. De vrouw Iiep' eell 
dwarsille.c;ie op en zal blljvend 
verlamd blijvenaan beide benen. 

De rechtbank Utrecht had N. 
op 1 juli 1992 wat dillaatste reit 
betreft schuldig gevrmden aan 
'paging tot doodslag. De recht
bank veroordeelde hem tot ze
ven jaar eel. Het gerechtshof 
kwatn tot poging tot moord om
dat N. bli de politic had verklaard 
dat hij de vrouw ult angst vuor 
herkenning had willen doden. 

Utrechts Nicuwsblad 
19-06-93 

.LIVI UC;C;JUC;-<,Vt:::A UI..J 

IJJcidenteel worden ambtenaren bet rapt op het aannemen 
van steelcpenningen. Slechts 7.elden willen betrokkenen daar

over openheid van zaken geven. fen 'steekpenning.gever' 
wiens handelwijze door lustitie wordt ondenocht. wil zijn 

verhaal wei kwijl. Een voorbeeld uit de prdktijk. 

geroutinecrd naar het bordeel. 
Ee" grote kluk op het etaleger
&am geefl de herkomsl van de 
naam weer. 

AI een uur vermaaJ(t Karel, een 
ambtePaaJ van de sectie milieu 
'Van ~ klei ne gemeente, zieh 00
ven op Iwslen van Geen met Ta
mara. Karel (de naam is ~fin
geerd om redenen van pnvacy, 
red.) is. volgens UUen vall 
Geerl, Un van de vele mannCll 
die in La' Clocbe"op zijn rekenill8 
"nur boven mag . 

Gcert wi! de besehuldigill8 van 
Justilie, clal bij ,.mel bonnen' 
beeft gerommeld" niet wcerspn:· 
ken. Maar a1s ze h~m willen pak
ken 01' vervalste bonnen, dan zaJ 
hij uil de school klappen ovcr aI 
die ambtenaren die,~p rijn kosten 
.,boen:n en snoeren . 

Wanncer Karel na een uur vel' 
pozing weer beneden is gekomen, 
vraagt Geen hem: "Regel jij het 
nag met it wethouder margenT 
In de hal te Vall Lijn band selluirt 
!lij iets over wei naar ~I die 
de voar lTel oog verborgeD inboud 
ronder te lc.ijken in zijn zak 
stcckt. . 

"MaaIc> je geen zorgen", zcgt 
Karel. ,,Alles l:omt dik voor me
kaar." 

Na Lc I venrek van een tevre
den Karel, hwt Geert dri e cre
dileatd-afscbrijvingen uit zijn 
portefeuill~. Per stule is 2.900 
gulden "fgeboekt naar La Cloche. 
"Ik ben een IOn per jaar kwijt Ban 

La Cloche", zesl bij. "En daar 
komt nog cen zelfde bedra~ 
bovenop un smeergeld." Hi.) 
noeml hel 'sticken': bet Keven van 
k1ei ne geschenken en het vemch
len van on betaalde dicnsle n. 

Hel praktijk van hel sticken 
moel good wOrde n voorbercid, 
"Eerst gaan we ergens elen. lek· 
ker wijntje erbij, bectje sjiek.. Na 

Atnerik~an .;
 

cen 'uurtjc komt wei hel onder
werp Yab Yum ter sprake. Dan 
vertcllen ~e of zc oci l in cen hoo
renbst Z-ijn ~eweest. Na cen tijd 
neem ik zc mce voor cen wen
lunch. Na hel etc" VTaag ilt of zc 
nog zi" hebben in een afzakJi:er
tje. Als we voor La Clocbe stop
pen, zien ze weI dat hel geen ge
wone tent is." Voor 50mmige van 
Ge.:ru klanten is La Cloche bet 
eersle bordeel dat ze bcxoelc.en. 

,,Binnen zie je zc s<:hichtig kij
ken, Dan stel ik zc gerust: je kunt 
bier 001. aileen cell pilsje drinken, 
zeg ik dan. Ais je Riel wi1 hoer je 
nih, je kan ook gewoon een bub
belbad nemen.. Maar voor ik ben 
uitgcsproken. rilteD ze aI boven." 
Een bordeelbemelc.je a1s relatiege
schenk is volgens Geert "lij ge
bruikelijk in de loingen VIllarin 
hij zieh bewecgl. 

,,11. ben laatst mel een touring
bus naar het Eroscentrum in Bre
da ~eweest. Our waren zo'n der
tig mensen bij, Oat rooet de orga
nisator cen gotie duit gekost heb
bell," 

Geen venclt over cen milieu· 
ambtenaar die werd 'gestiekt' 
door hel bednjr dat nU in de be
treffende gcmeeDte aile s3nerin
gen doe\. "Ik was crbij dal die 
ambtenaar zei: maalc. van die wip 
maar een paal uuI' ~ Ira onder
zoek. Die ambteJlaar beeft oak 
zijn huis laiC" veroouwen lOnder
l>cta1 ing," 

Om zijl'l bewenng kracbl hij tc 
zeuen dat Karel ni et de en ige 
ambtcl'la31' is die door hem wordt 
gestiel<t, lut Geert in ~ijn aulO 
ten halldopname horen van een 
telefoongesprek met WCCI ecn aD' 
dere ambtenaar. 01' het bandje 
zellt iemand: ~Tocn ill:. honnie clal 
de pol iti e je spullen in bcsl~ had 
genomen. daeht ik godg/oeiende... 
Want ik ben ook niel vrij,.. Waar· 

001 ben je met ze in zee gegaan 
en klopt di\." Geen verl<laan de 
angsl van de am btenaar ui I diens 
bordeelbe.zoek en a1ledel 'men
dendiCllSten' . 

"We hebben zijn tuin opgc· 
knapt. Die man is belemaaJ gek 
van rotstuinen. AIs je Vleet wat 
zijn hohhy is, weet je onk wat hij 
Wli hehhen. AIs je in hel circuit 
~t en je weet hoe je het spel~n 
moet, krijg je ten hoop werk:· 
Geen glimlaeht. Beeft bij een
maal een opdracht VCfWorven 
door middel van steekpenningen, 
dan beeft hij de ambtcnaar in de 
k1em. 

~ Wij zijn bij Un klus over het 
budget heengegaan. Hel werk is 
du bbel zo dllu r gcwonien. maar 
Karel kan nau "iet meet leggen: 
jongens, hoe kan <!at. l)al gaat 
Diet. Dan moet hij maar ·met hij
ten. Kijk, Karel is geWO<>D simpel, 
Je ut erhij lOeJl bij geld aanpak
teo Geld aanpakken waar iemanrl 
bij zit die je nlet kent - dan ben 
je toch gewoon slOm:' Gee rt 
heert geen hoge pel 01' van de 
meosen die hij stiek!. "Ie grcug 
zijn ;/;C, ze zijn ill relic verslaafd 
Ball geld." 

"Wat YOOr ~aris heert Karel? 
3.500. 3.000 gulden? Geen gek 
saJaris voor die funelie. Karel 
njdt in cen Opel rond, bij heeft 
cen gezin, eo dan ziel bij miJ ill 
een grate Peugeot njden. Je 
neemt hem een keer uit el<:n ell 
hij ziet die wcclde. Voor zijn 
OgCll is dat weelde. Hij ziet een 
cd~er in de aoto en zegt: da's 
roooi, w een zoo ik er ock weI 
willen hebbcn. Oal lean toch lie
regcld worden. zeg ik dan. 1.0 be
giDt he\. Het beginl mel een cd· 
speier, daar staat dan weer wat 
werk legenover. Gaandeweg 
wordt hij een beelje ver>laafd aan 
geld. Ben je met hem rw.r La 
Cloche gewcesl, dan vindl hij dat 
ook fijn, 01' een gegeven moment 
is het: gaan we nag een keer .1aM 
La Cloche? Het wordt steeds 
'neer cen verslaving." 

Amblenaar Karel ontke nt des
llevraagd zijn ber.oek aau La Clo>
che. 

bekent moord .' ' ALKMAAI!. De reehtbank in AIlcrnaar heeft gislen:n een Wegaat
" ·1 wegens doods\ag veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf r op 17 vrouwe~ afirel< van voorarrest. Hij h~ft bekend op 6 december 1992 in 

AIlcrnaar een 31-jarige Ghan~e prostituee met twaalf I\lCSSle MINEOLA - De politic in de 
Il! hebben gedood. Officier van juslilie F. Gelissen had wegensAmerikaanse . staat New 

York heeft maandag' in de l.!oodslag negen jaar eelstraf geeist. 
laadbak van roen open be
stelauto het in slaat van' ont Haarlems oagbl 
!]inding verkerende lijk van 23-06-93 
een 'vroilw aangetroffen. De 
beStuurder bekende de afge
lopen twee a drie, jaar in 
tabal, :l:eyentien, prosi4u~ 
te hebbe.n omgebracllt.' A':;~"':' 

;Joel .Rifki~, (34);,:,~ri ;:we~klo~ 
:ze: t'uinman;.:vertelde' 'dat·l.:;; 
:de\i~uwen>'meemim','in;zijri, 
auto, omgang met, hen' hap 
,~n ',\,lten.;<veIjalge~;:~'v~r De Limburger
m,Qo~d~ en, ~e~~.f.op aCg~ 30-06-93
;J~g~~l?l~a,~~;':;¢,'\ ;j\,-:,!.' ;>::"

• 

Zeven jaar voor doden prostituec 



""6~"""~~""""" .,. ca..........AJ.... .......... ~ ~.,;.,u ,;,u. ~"'''6t;;''lIE; 4CLUI'G'" w.""".
Ie erkent dat er straarprostillllit' dere diensl die regen de vrouwen de politiE':. Volgens de Mr A. de Graafstichtingwerktbestaat. moet je bij het beleid ook moet ojltl'eden weer telliel ge-.<lit echter conO'aproduktief. Zij plcit voor het inste.Irekening houden met de belan· daa n. De ~nige instrumenten di I' 
gen van de straatprostirul!es. Een len 'Van een gedoogzone. de geme~l1te heet! om echt iets 
gedoogzone biedt daartoe e..n aan de problemen te doen. wor· 
goede mogelijkheid en draa~ boo 
vendien bij aan het beheersbaar 
houden van de overlaSI di.. deze 
vonn van prostirutie met zich 
meebrengt. 

Dit zeg'{ direC1eur J. Scholles 
van de Mr A. de Graafsrichtirtg, 
een landelijke organisatie die zich 
bezighoudt met ondenoek. voor· 
liehling. documentatie en ad\'ise
ring over prostilUtie. Hoewel 
Scholtes rich reaJiseett dat het 
niet gemakkelijk is voor de ge
meente Amsterdam een geschikte 
plek te vinden voo, een gedoogzo· 
ne - 'wiets leidt irnmers altijd tOt 
overlasl. t'll d\15 prorestt'l"l' - is hij 
ervan overruigd dat het moge!ijl< 
is. "Ook andere grote sleden ats 
Utre<hl elj Den Haag zijn erin ge
slaagd met behulp van gedoogzo
nes de seraatvrostitutie e\lignins 
in de hand te houden. De scheri>' 
sle kantjes van de problemen zijn 
er d<lar nu af." 

Om te beginnen moet de ge' 
meente Amsterdam, los van de 
VI'aag wat ze moreel van het ver· 
schijnsel vindt, erkennen dat 
suaatprostltutie een vaststaand 
gezeven is in de SUd, Ze ul dan 
behalve met klachten van omwe
nenden en bedrijven 1m de open· 
bare orde 66k rekenlng meeten 
houden met de belangen van de 
vJ'Ouwen. "Je muee een soort syn. 
tl>e~ zoeken waarin al die belan· 
gen tot hun redll kornen." zegt 
SchollE'S. 

Een getloogzone biedt die syn. 
these, d(mkt hij. "~n van de bij
kornende aspeaen is (Jat als je een 
gebied be,;remr voor straarprosti· 
rotie, jt' ook eisen .ia/l de vrouwen 
kunt !;tellen over de plaarsen en 

'Gedoogzone 
voor tippelen is 
enige oplossing~ 
tijden waarop :ze werken en hoe 
ze z.ich dienen te gedragen:' 

Omdal het aanwi)zen van een 
gedoog%one altijn tot een storm 
protesten wt de buun leidt. zal de 
gl'meentl' 1'1'0 dergelijk plan Z~l' 
goed meeten voorbereiden en be' 
geleiden, 

Scholtes: "Samen met mens~1l 
uit de prostilUtiewereld en hulp
verJening en degenI'll die verant

te Stellen veor voorziening~ll die 
de gedoogzone leefbaar houden. 

Scholtes denkt hierhij aan goe· 
de verlichting voor de veiJigheid 
op maal, het inrichten van een 
werl<plek voor de prostituees (in 
de auto of evenruee! een htlte!). 
bcvl'iliging van parkeerplaatsen 
in de buun, voldoendl' afvalcon· 
ta.mers en prullenbakken en e~n 
grotere inzet van de reinigings. 

woordelijk Iijn voor de openoare . diell5t om her gl'bied dagelijks 

den w Iamgelegd." 
Scholtes denkt dal d~ gemeente 

de huidige impasse k<ln doorbre· 
ken door zich duidelijk uit te spre· 
ken vonr een gedoogzone en zich 
daar mel van;,J te !atell brengen 
door protesten. "Oat Tlloet toch 
lllogeIijk zijn. Het sradsbfj;ruur 
neemt tach wei vaker besluiten 
waarvan het weet dal lliet ieder
een er gelukkig mel' is. In die 
gevallen wordt het protest tOch 
ook pragmatisch aanzepakc. 
waam~ het besluie, in hel belang 
van de :«Iak. t6ch wo I'dt geno
men:' 

Het raadslid van Groenlinks 
rara Vanna vcnrouwr erop dat 
in deze bestunrspenode nag tot 
een gedoogzone wordt besloten. 
Zl'ker nu is gl1bteken clat - on· 
danks de bezwaren van burge
rneeSTer Van Thijn - een meerder
heid vall de raad voor het aanwij· 
Zen van een gedoogzone is. vlndt 
zij dar spijkers met koppen moe
ren worden ges!agen. Een a.antal 
vrouwen van de frame kornt bin· 

orde, moet een JiJst worden opgl'
steJd van eisen waaraan een gl'
doogzone moee voldoen. Pas ais 
daarover overeenstenuning is hI'
rl'ike. kan een geschikre locaoe 
worden gezochl." 

"Als die eenmaal is gevonden, 
za! de gemeeme zich zeer zoed 
moeten voorbereiden op de Ie 
verwachten procesten, Ze :til de 
bl'trokkenen duidelijk moeten 
maken dat de overlasl 7.0 beperkt 
mogelijk zaI worden gehouden. In 
Utrechr en Den Haag is gebleken 
dat deze aanpak werlet.·· 

De gemeente moet echter weI 
bereid zijn l!xrra geld heschikbaar 

schoon II' bouden, zoals nu in" de "nenkort bijeen om Ie kijken of ze 
Haagse gedoogzol1e gebeUrt. 

Daarnaast. ~n dit is volgens 
Scholtes crudaal. moet er opvanz 
voor de prostitll~S zijn. 20als bij 
voorbeeld bet huiskamerprojeet, 
Op w'n ptek kan de politie ook 
gemakkelijk contaC1 leggen met 
de·vrouwen. om in aUe rust even· 
lUele problernen te bespreken. 
"Op basis van goed contact en 
vernouwen kun je olltzettend 
veel met en voor zo'n groep 
doen," meent Scholtes. 

De huidige werkwi)7.e in Am· 
sterdarn, waarl>ij de vrouwen 
worden opgl'jaagcl. viudt ~hllites 

het aljaren slepende probleern de 
wereld uit kunnen helpen. 

Bet gegeven dae De Ruijeerkade 
ais gevolg van de betlJ-oeverpro
jeet en de uitbreiding van de 
Spoorwegen <laar nier langer ge· 
schikl uJ zijn als tippelZone. is 
een geschikre aanJeiding om de 
zaken voor eens en al(ijd geed te 
regelen. 

De vakoond voor prostilUees 
1)1' Rode Draad wachl aI. "'Er is al 
zo vaal< gezegd <!at er e\.'Jl oplos· 
smg !<orne. Wij geloven her pas ais 
hel zover is:' 

Rotterdams Oagblad 
18-05-93 

Debelangstellingwas aanzienllJk toen de politie gistereneen grootscheepse invaldeed in een van degrootstebor
delen in de Haagse Poeldijkstra3t. Zevenentwintigprostltueeswerden afgevoerd. Ondanks afspraken met de sou
teneursomalleen legalen in diensttenemen, had geenvan de YrOuwen dejUiste papleren.Zij worden methun bezit
tingen naar het land van herkomst teruggebracht. Behalve de polltie nam oOk de belastingdienst een kijkje in het 
bordeeI. _SP 



* He! meubilair van dc woninQ w~rd gisleren op slraal gent. 

Het Parccl 
19-06-93 

Gedoogzone 
Ik ben leer benieuwd 0"011' de regels 
waaraao een g<.'doogzone moet vol· 
doen (Het Parool van 15 juni). Die 
zijn Olet Vast te stellen zonder nor' 
mail tuncrionerende menseo (bewo· 
neTS en bedrijv~n) geweld aan te 
doen. Het ~ niet mogelijk de over
last beperkt Ie houdelJ. omdar de 
prostitut?es zich ni!'l laten regelen. 

Afvalcontamers? Een mooi voor·· 
srel, maar de d~mes zunen alles ge
woon op straat biijven gooien. Een 
'opvanghuis' (lees: uitvalhllis) voar 
de dames is er wei. maar de helft van 
hen komt er niet eens; die blijft lie· 
veT incognito. Dt' politie mag er niet 
eens binnen. dus van praten met de 
prostituees was l!n is absoluut gopen 
~l'rake. . 

AI de langs de zijlijn opere~nde, 
gesubsidieerde stichtillgen kosren 
de I>evolking aileen ma3r Zl"<!r vl'el 
geld en de aan dl!ze stiehting-en ver 
bonden zngenaamde expertS hou· 
den op d<'Ze wij~e een goedbetaalde 
baan. Dil alles wanlt nO!' onder· 
steund door diverse politici. 20<11, 
het" raadslid Gr..wel (PvdA). 

Het is oak pertinent onwaar <Iar 
de politie door middel van 'ral;Zia's' 
opjaagt. UirsJuiteod bij overlasr.en 
klachten van bewoners en/ofbedrij· 
ven treedr de politie reglJlel'eud op. 
llelaas doel zij dit sleehrs als zaehte 
heelmeester ell men Wl't't dar dat 
stinkende wonden als gl'voJg heefr. 
Het woord rania is ook 7.0 makke
lijlt uirgesproken. De m~"n weren 
gelukkig nier eens wat het inhoud, 
en ;aileen daarOnl aJ is het bele<Ji· 
gend tegenover de politie. Die weer 
door het zigz;agbeleid van b. en w. 
ook uie! mel" hoe zij Inag oprreden. 

De prostitut'ies en de hen ondu
steunende organisaties liegen er Ius· 
tig op los on, de politie in diskrediet 
te br..ngeJl en zodoende de huidige 
situat,e in stand te houden. Helaa. 
gel>eurt dar over de ruggen van de 
bevolking. mensen die mer deze 
smel'igheid niers va.n doen wensen 
te hehben. 

Her is oak meer dan een schand., 
dar er van l'nige dwangmarige ge
zondheldscomrole in verband met 
aids geen sprake is. ligr. hil"r voor de 
politiek dan gt'en veramwoordelijk· 
heid? In de a uro Illoel me.) tach ook 
de gordel om? 

Ie<lereen praat over mllieuvervui· 
ling, maar je hoort weillig over men
taliteitsvervuiling. Hipr Iigl cen raak 
voor de overheid. Tn3~r door haar 
hypoCTiere opstelhng spteekt zij hier 
gemakshalve "i..t over. 

Dus geen gedoogzone op de De 
Ruyterkao1e VOOr all..rlei prostiluees 
met Oil hun aanhallg en grof geld 
kostende instellingl'n. Prostirutie is 
l'r Oil op de Wallen. Is dar niet g... 
nneg? 
Amsterdam 

ARTHUR Tl-l.H. NIKKESSEN 
rn~de O/lm,..", de lVeinige bewoner;' 

en rnkrle rinll/llkn ~dnjwn 

• 
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VENLO',- Een van de wonln.,!~7n:pi~·:h6tpahd«~~i\leuwtetil:aiKJ:D~'w~~;~i[fm:de'H6c~~~g'~ 
gen aan de Hogeweg in Yen· 
10 waar raamprostitutie 

.. 
wordt. uedre~ell, ,s glstf';r~n 
on tnnmd. Dlt gebeurde In 
opllrach1 vall Woningbouw· 
vereniging Venlo.Blerick de 

. •• I 
elgenares van de rlJ huur
llU iZCIl ann deze straat, waar 
raamprostituees hun werk 
doen B urtbewoners klagen

'.U "d d 
aI gerUlme 11J over e over-
last die cleze vorm van pros
., , , ••. _ 
tlf,~~!e 1ewr.eg bre IIgl. 
011 de re<lcnen van de olllruiming 
wilde ,lirCl:ll)(Jr A. van JllJof Y,m dc 
corporal.ie glsleren niet ingaanoom· 
dOll dallrmec de priv;u:y van de 
huurdur ill hUI geding ~ou zijn. lIij 
gal" weI aan l!al de corporatie in 
haar rc<;ht slon(\ 1)111 de huurover· 
cellkomsl te ontbindcn, 
Dc bouwvl~rcniging is vlw,rlo(lig niet 

verhuren. Dit ~n afwa.chling van 
toekomstig be.lel~ len .~.al1?len ~tt 
de raamprosl.ltuUe. BU dlt belcld 
zal Venia-BIenek lieh b=en 0(> 

de resullatcn van cen ondl~t200k 
dat. de Tee.hnische U~ivcr~ileit 
Delil llcet naar de lcefbaarhel~ In 
Venlo·Noord. Gemcenc.e en WOnlllg' 
corporaties zijn vast van plan om 
het verval daL de wijk in zijn greep 
heeft, te keren. Dc partqen gaan ~n 
dOlt kader plannen .ontwlkkelcn die 
voorlborduren op dlt ondcrzoek. 

. _ 
Op de vrallli o~ de onttul.'.'I'.ng een 
eerste slap IS m de bestC\ldltlg van 
raamprostitutie aan de .Hoge~go 
zegL Van Hoof dat de wonmgen met 
voor dit soort doeleindcn worden 
verhuurd: ;lc zijn your de huur
ders". Waaf zich mOllclijkhedcn 
aandienen om in Ie grij(lcn, zal 
Venlo·lllcrick niet aan dc kant bJij· 
ven sl.a;m.•En vandaag (gistcren, 
ted) was er zo'n mogelijkheid", al· 
dus Vanlloof. 

~n raampr~Ututie piaatsvind to Zijll 

In feile gewoon aan bcwoners ver
huurd. In de loop der jarcn hehben 
zich daar echter pC<lslituees genes. 
leld.•lIel is een silual.ie die nu 
e~nmaal to is gegrocid en waarin jc 
met zomaar een omml\keer kunt 
berciken". 
De klachten van buurtbcwoncrs 
h~dden helrekkirlg op lllngzaam 
vourbij rijdende aul.<l's en het fciL 
dat dcze ziehl!>a'.... v()nn v:ln prosti· 
tllLie de buurt geen goed doel. 
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