Lossetongen
Geachte redaetie,
Hierbij een stukje van de dienstverlenende hoek,
AI sinds 1981 zijn wij door middel van onze diensten betrokken bij het wei en wee
van de prostitutie in Amsterdam. Wij menen nu maar eens iets van ons te laten horen,
gezien het feit dat wij steeds vaker worden geconfronteerd met berovingen en geweld.
Sinds de acties van justitie en politie zien wij dit aileen maar verharden en zijn wij van
mening dat de verkeerde mensen worden opgepakt (de werkende mensen achter de
ramen) en dus niet de criminelen die juist op straat de orde verstoren. Voor ons als
dienstverlenend bedrijf is het een hagelijke zaak geworden, om ons werk uit te voeren
zonder dat 'Nij belaagd worden door groepjes criminelen die naarstig op zoek zijn naar
de beoogde buit. Ook de zwervers en bedelaars die agressievere methodes gaan
gebruiken om aan de kost te komen, beginnen nu de spuigaten uit te lopen.
Wij kunnen vaststellen dat het de afgelopen maanden er aileen maar op achter uit is
gegaan:
1. Minder werkende mensen achter de ramen dus donkere plekken op
de grachten
en de straten.
2. Door harde criminaliteit minder potentiale klanten voor de dames.
3. Veel overlast van drugs dealers en zwervers.
4. De buurt verpaupert hierdoor.
5. Verkeerde aantrekkingskracht (drugs toeristen)
Wat moet er gebeuren:
1. Pak nu eens de eehte eriminelen aan (zij lopen buiten vrij rond) dit met name tussen
24 tot 7 uur 's morgens,
2. Voer een duidelijk beleid (wat mag wei en wat mag niet)
3. Stel een duidelijk begrijpelijk plan van aanpak op.
4. Tussen 24 uur en 7 uur meer politie in de buurt.
5. Als Amsterdam geld wil verdienen zorg dan dat er weer normale toeristen komen.
6. Wees eens wat redelijker tegen de werkende bevolking en ondernemers (wij betalen
belasting of zijn jullie dat vergeten)
Toen wij destijds in deze buurt begonnen was het druk, ook veel criminaliteit (drugs
dealers onderling) maar toch gezellig, maar nu de passanten direct het doelwit worden
en zieh onveilig voelen komen ze niet meer terug. Wij hopen dat ook andere mensen
eens iets van zich laten horen, zodat men sen betere indruk gaat krijgen wat er in deze
buurt gaande is. Namens ons team van dienstverleners hopen wij dat onze noodkreet
eens gehoor gaat krijgen bij de gemeente amsterdam.
Groetjes,
Richard (schoonmaak bedrijf RDS)
p.s.: De Zeedijk begint hierdoor weer in verval te raken, dus wat is er na al die jaren
bereikt?
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