
de Teleqraaf 
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door Mnrtijn Koolhoven 

AMSTERDAM, zaterdag 
De seksindustrie weet han

dig in. te spelen op de komende 
Eurotop waarbij een leger van 
:WOO ambtenaren en 4000 jour
nalisten in bet kiel:rog van de 
Europese regeringsleiders 
neerstrijkt in Amsterdam. 

Medewerksters van escort
bureaus blijken toegangspas
jes te hebben bemachtigd am 
clienten te kunnen bezoeken 
die in exc1usieve hotels zitlen 
binnen het gebied dat door de 
politie wordt afge-XE!t. 

,,De ambtenaren en jOUJ:llB
listen komen immers niet sl
leen nallr Amsterdam om te 
vergaderen". aldus een direc
leur Vll.n Mn van deze escort
bureaus, die dames op de zoge
naamlle 'level1lncierslijst' 
he1!ft geplaatst. Op deze lijst 
stul£n de hedrijven die de 'af
gesloteu' hotels mogl!n be
voorraden, mel onder meer 
bier, biefslukken en bloemko
len...Ooze bevoorrading moe! 
ook doorgaan, want de verga
decingen gaan waarschijnIijk 
door tot in de late uurtjes." 

Politie-woordvoerd.er Klaas 
Wilting: wWij hebben afspra
ken gemaakt Over de bevoorra
dingmet de incl.ividuele hotels. 
Dat vel'lK:hilt van hotel tot ho
tel. Da~1 hebben we een 
psssp.nsysteem om de hotels 
hinnen te komeQ. Neem van 
mij aan dat als iemand het ho
tel bintlengaat we echt weI op
letten da( ze er weer uitgaan." 

Enkele exclusieve seks
clubs komen met speciale Eu
rotop-aanbiedingen. Zo pro
b~rt Club Elegance aan de 
Nic. Witsenkade - gelegp-.n op 
een steenworp-afstand van De 
Nederlandsche Bank waar de 
regeringsleiders samenkomen 
- klanten te trekken met b~ 

hulp van een aanW ludieke 
spreuken rOpwinding Rond 
Eurotop_ ..' of 'Over Lirlstatell 
Gesprokp-n ...'}. Deze leuzen 
worden op een aanhnngwagen 
permanent op een route langs 
alle grote Amsterdalnse hotels 
gereden. 

Ook is ar eell limousine-sM
vice met chauffeur om de hoge 
Eurogasten, die geen bezoek 
ill huu hotel willen, iliscJ:eet 
op te halen en weer tent!;" te 
brengen, Voorwaarde is dlln 
wei ciat het hotel buiten het at
gesloten gebied ligt, want al
lllen vijftig tllxi'l> mogen ill dit 
Euro-tenitoriulD rijd('.n. 

Club Non Stop huurt extra 
hewakers in voor de veiligheid 
van de belangrijke gasten en 
verwelkomt leden van de Eu
ro-delegatie met champagne 
De Chirac. De gasten worden 
komende week in adverten
ties uitgenodigd. 

Eigenaar Rene Grlmbergen 
van een aantal escortbureaus 
bedient met twintig drones tij
dens de Euro-top onder andere 
het KrasnapoIsky-hotel aan 
De Dam, het Marriott Hotel en 
bet Holiday Inn, waar een deel 
van de ambtelijke Eurotop en 
de pers neerstriJken. 

"We nuleu In ieder geval 
rotgell dat er genoeg meisjes 
rijn. De klnnteD die betalen 
met een ('.redit~ard olltvan
gen een afschrift waar mijn 
acbternaam op staat. dus niet 
het woord· 'escort'. Bij de de
claratie~ kunnen ze er dus aile 
kanten mee I>p", aIdus Grim
bergen. 

Club Princess - gelegen te
genover de hoofdingung van 
De Nederlandsche Barik _ 
moet de deuren sluiten omdat 
het binnen het gebied 1igt dat 
door de politie wordt afge:>lo
ten. Net als de meeste andere 
bedrijven in deze buurtzal het 
sekshuis een vergoeding ont
vangen van de gemeente Am
sterdam voor de onuetder
ving. 

De hotels die binuen het 
'veiligheidsgebied' van ue po
Iitie liggen, zijn het Biltott, de 
Grand, I'Europe, het Okura en 
hetAmstel. 
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Prostituee eist tippelzone 
en wi! betaalbare condooms 
HUlllN • Eeu van de 73 gere
gislreerdc straatprostituees in 
Heerlen eist via de rechler dat 
de gemeente een nieuwe tippeJ
zone in de srad aanwijse. In die 
zone kan net CAD dan weer be
ginnen met bulpverle.Ding, 
waaronder melhadomerstrek· 
killg, her omruilen van g~ 
bruikte spuiten en het verk.<>
pen van bewlbare amdooms. 
stele de vrouw. Ze wil bown
men ~f van het algeroene tip
pelverbod in deu srad. 

Het al~me'le tippelverbod 
geldt sinds 1 juni. Enkele ~en 
eerder besloot de gemeente· 
raad lot defillitieve sluiting van 
de omstreden gedoog-lone voor 
heroineprostituees aan de Hei
deveJdweg. Gemeenle en poli
tiI' hebben onmiddeIlijk gezegd 
de tippelende hoer:tjes niet op 
te zullen jagen. Feitelijk wordt 
nu op het industriegebied In de 
Cldmer, oj) de weg tussen het 
gebouw V311 het LimlJurgs Dag
blad en lk¢a, elke dag getip
peld. 
Volgens de advoc3at \Ian de 
Vl1JUW, R. Verkijk uit Maas· 

lricht. wOl'dt bet VOOI' de VI'OUW 

steeds moeilijkeT han inkom· 
sten te verwelVen nu Zo! illegaal 
moel werken.•Sommige klan·· 
ten rnakl'n misbruik van de 
ontstane situatie en bedingen 
Jagere priJzen. Vrouwen lopen 
oak meer kans te worden ver
lqachL BlNendien komt de p<>
litie regelmatig kijken en jaagt 
daardoor klanten wei(, legt 
Verkijk. VerdeI' zou hel VOOI de 
vrouw steeds moeilijker lijn 
mC't hulpverJeners van het CAD 
in aant"aking te komen. .De 
vrouw Is athankelijk van het 
CAD voor lnethadonverslrek
king I'll voor betaalbare COll

dooms. lIaar jiezondbeid komt 
etllstig in gevaar umdat ze geen 
adequate medische lorg krijgt", 
zeg! de advocaat. 
Volgens Verkijk is het tippelv~r· 
bod strijdig met internationale 
vet'llragen en met de grondwet, 
wdarin het recht op Vlije ar· 
beidskeuze I'll bl'wegingsvrij
heid gegarandeerd wot'llt, Dt,> 
advoC3a1 wil daarom via de 
reehter afdWingen dat de ge
meente een nieuwe tippeJ;o;one 
aanwijst. Hij hoopt niettemin 

09/05/97Dagblad de Limburger 

COMMfHTAAR 

CAD-BUS 

In Heerlen staat een praehtige. volledig uitgeruste 
bus van het Consullatiebureau vaor Neohol en andere Drugs, 
CAD-medewerkers kunnen hienn (versl<lafde) straatprosti· 
tuees opv:mgen. vuzorgen en eontroleren op seksueel over
draag!>;m: ziektcn. He! CAD denkt daarmee de gczondheid 
.van burgers in de hell' regio Oostelijk Zuid-Limburg te dienell 
en staat in die opvatting niet alleen. Oak in kringen van huis
artsen wordt er zo over gedachr. 
Er is echler ~en groot probleern: de bus mag niet uitrukken 
van het gemeentebestuur. lIJ vreest veranlWoordelijk wet· 
houder R. Seijben dat burgers 7.ouden kimnen denken dat 
HeerJen de strnatprostit\ltie buiten de ~angewezell tippelzonl' 
gedoogt. En dat wi.I hel gemeentebestuur hoe dan oak voor· 
komen. 

dat de reebter het aJgemeen 
verbod waarbij geen altematie
ve werkplek voor de prosti
tuees is geregeld. opheft De ge
mcente [noet in de optiek van 
Verkijk daar veTVolgens de con· 
clusie ui I trt'kken c!;ll er een 
nieuwe gedoogzone moet ko
men. Verkijk besefi zich dat 
een recltter Iliet SDeJ op de 
Sloe] van de gemeenle g3at ;tit· 
ten en :L31 zeggen W;lt cr moet 
gebeuren. •Wellieht trelt de 
l't'chter loch cen voorziening in 
ht'l bebng van mijn dient", 
zegt Verkijk. 
Verkijk verwacht dat een even· 
tuele juridische overwinning 
ook in de praktijk ieLS zal ople
veren. .01' zemcenle heen 
zichze.lf in een moeilijke posi· 
tie gelllanuu~t'll. Ik ver, 
wacht dat ze nu e~n neutl.uere 
locali~ zoekt. bijvoorbeeld een 
in<.lusttieterrein. waar de men· 
sen nice avond na <lvond de
monstreren." 
Opmerkelijk is dat het college 
van burgemeester en wethou· 
ders ook tegen een tippelver
bod is, maar daar door de raad 
toe werd gedwong-en. 

Dat dit st;lndpunl 'rampzalige gevolgen' (Seijbens 
elgen woot'llen) your de gezondheid van prostituees en bur
gers kan hebben. neemt hce bestuur op de koop toe. De ge· 
meente laat de mogeJijk woedende readies van burgers of 
ondernemers op dit moment zwaarder wcgen dan de volksge
zondheid. . 
Natuurlijk heeft de gemeentl! het niet gemakkeliji( siuds in 
woners van de wijken Helqlenberg en Palemig de ui[Vuering 
van een democratisch zenumen besluit (een tippel~one voor 
strnatprostitutiel onmogelijk maken. Ell indl'rdaad loopt er 
nog een extern onden:uek naar de wenseJijkheid van ufn tip
pelzone. Maar dat ont.slaat de gemeente niet V'dn de continue 
plicht om op te komen voor de gezondheid van baar burgers. 

Die plkht staa~ los van aile andere disrussies. Hoe 
l'r oak gedacht wordt over s1raatprostitutie. de aanwe~igheid 

Van de tippelaal>ters kan moeilijk ontkcnd worden. Evenmin 
kan onlkend worden dat zij klanten hl'bben ell die klanten 
hebben vaak weer l'en partner. Ziedaar hel gevaar voor de 
volksgezondheid. 
Heerlen kan het zieh dan 001< niet pennitteren te wachten op 
welk rapport l!n welke pohtieke ontwikkeling dan ·~k. De 
stad moet zonder dralen de CAI).medewerkers aile mogelijk· 
heden biedl'n hun we,.k te dOl'n. De bus mOI'l de remise ,lie. 
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Patijn scoort eerste punt-op W-itllen
 

DEWALLEN zijn sinds jaar en dag handeling of andere l'e>teriJen vulgden vrouwen op de WaUen en famllieleden het decor van films, reportages. als re weinig werd verdiend en schul· thuis w.arin uitdrukhlijk werd geloman>. rapponen en noeities. den nier op tijd werden afgelost. De po· waal'Schuwd Amsterdam te mijden, nu
m~3r d~ onthullenctste le((uur over dil lilie sprak met vrouwen die zeven da daar niet meer gcrnakkelijk kal1 worgedeelte van de l>innenstad bevindt gell per week zestien uur per dag ach· den gewerkt. Dergelijke lelefoontje. lich sinds kort in het archief van de rer het raam standen. werden ook gepleegd na de \vaaf'ichurechtbank. Het betTeft een lijvig politie In het rapport wordt het WaUencir wing van hoofdcommissaris Nordholt rapport, begin vorig Jaar opgesteld door cuit afgeschilderd als een louche schijn· dat geen ilIegalen meer op de tippelzoagenten van het prostitutieteam in de wereld. Een schijnwereld die ZO fuui' ne zouden worden geaccepteerd. hinnensLad. Het rappon. Rood Iichr, yolo kend was dat zelfs eigen collega's hij de Patijn heeft nu van de rechtbank een se hoop. behandelt de onderbuik van Ioct 

krachtige ondersteuning gekregen voor pro.srltutiecireuit op de Wallen, na 
rijn stl1!ven flink in het illegale prostiachltie" roaanden pralen met illegale 
tutiecircuit op de Wallen te wleden. proslituees. processen·verbaal en obser· -A"-pe regubliek
Het is zijn ".."'tt; ('("hte wapenfeit in de va ties in de buun. 
stdjd tegen de door de commissie·VanfilV1STERDAMHee is een verhaal over vrouwenhan· 
Traa ge.ignaleerde verloedering op de del. niel>uitlng, paspoortvervalsing en 
Wdllen.omkoplng. lJitingsvormen van een Der poli tle op corruptie in he t pros ti11.1 tie [n Rood Iic~l, valsf hoop noemt de pol icle· Wereldeconomie. maar dan wei circuit werden betrapt. tie halvering up kone termijn van het middenin Amsterdam. Het rapport Rood licht, VilIsI' hoop was bedoeld voor percemage iIlegdle prostiruees op deroont overduidelijk de relatie fussen intern gebruik. maar dock deze Iruland Wallen .. nil Olcer dan 7.eventig pr(>het circuit van honderden iller,ale pros· op bij het kort geding dat vier I>ordee\· cent - een bescheiden doelstelling amtituees achter de ramen en de verh~r hOllders regen de gt'meente harlden die bUllrt weer beheersbaar te maken. ding van criminaliteit op steaat. Zoals aangespannen am slulting van hun De komende maanden zal blijken arPain de MoJensteeg. waar Noord·Afti zaak te voorkomen. De inhoud maakte tijn aan die wens kan voldoen_kaanse 'beschermecs' In het kil'ltog van mdcule: op vice,pl1!sident M. de Rooij JOSVEALAAN 

daar werkzame vrouwen lanBe rijd liN van de rechtbank, blijkt uie haar dins het Parcel
slraalbeeld beheel'Sten en zich, behalve daz gewezen vonnis. waarbij ze burge'

met pro.tilutie, ook met drugshandel. meester Patijn gelijk gaf dat bordeel· Ol/OZ/97

berovingen en vechtpartiJen onledig houders er zelf op moeten toezien dar 
hielden. gecn illegalen achter hun ramen zittt'/l. 

In die achnien maanden observeren Bordeelhouders die claar niet toe in
ell praten legde het prosthutieteam op Slaat zijn, uit onmachr of willens en W~·
de Wallen 27 netwerken van vrouwen' tellS. kun nen planken voor hun zaak 
handel bloat en werden minderjarigen. verwachlen.
van wie de helfi via vfouwenhandel uit III de motivering van haal' vonni.l 
hel buitenlancl in Amsterdam was be verwijsr De Rooij expliciet naar hel rap· 
land. achret de ramen weggchaald. port van de politiI'. wat ten tegenvaller

Illegale vwuwen die naar Alllster· moer djn voor d~ advocaat van de bor
dam waren gehaald, werden in het cir· deelh'luders. die her ra IlpOrt zelf ter 
cuit voor drieduizend gulden door"er lcennis van de rechtballk had gebracht. 
kodn aan andere handelaren als ze niet Eij de recherche wordl schouderop
snell:enoeg rendement opleverden. halend gereageerd op het argument 
Ook werd in hel circuit levenoig gehan van bordeelhoudel's dat het weren van 
deld in ven'alste verblijfspapleren. illegalen op de Wallen dele vrouwen
drugs. wapells en medicijnen. verdeI' de ilIegaliteit induwe. waardoor 

De I'olitie traf vrouwen aan die ill ze helemaal niet meer kunn~n worden
het land vall herkolTln torenhoge schul opgespoord. Het ilIeg~len(ircuit :torkt
den lJij vrouwenhandelaren hadden ge· de lwakste schake!. IS de ervaring van 
maakt am hier te mogen werken en die de recherche. Via relefoontaps na de ac· 
bij aankom.t hun paspoort aan bordeel· ties in de Molensteeg werden gC$prek· 
eigenaren hadden muNen afgeven. Mis· ken beluisterd russen Domin.icaallse 

Arnhem: eind aan gedogen raamprostitutie
 
Door onze verslaggever die hier nu hun nering hebben. kunnen houden bij hun inveSle· Bovendien verwar.ht de gemeen
.-\RNH&\1 - Half mei zet de Am De gemeellte denkt dat hierdoor ringen", aldus wethouder Lenfe le dal de exploi lanlen cerder zul
hemse gemeenteraad de eerste juridische procedures van dp. be rink. In hl.'\ Billiionterrein heef! len mp.ewerken als ·er een allp.r
slap om de raamprostitutie in tTokkenen minder kans hebben. de gemeente een locatie gevon naliefis. 
hel Spijkerkwanier urI te ban· De exploilanten hebben al aan den waar exploitamen die verder Begin mei houde de gemeenle 
nen. Dan zaI de raad een einde gekondigd dat zij zich wilen be willen mel de raamprostitutic, informatie·avonden over de ver
maken aan het gedogen van roepen op de geschiedenis. Zij Icrccht kunnen. Zonder allerna .plaalslng van de raamprosnlulie 
raamseks in de wijk. vinden dat de prostitutie na ruim lief is beeindiging in het Spijker naar het Billilonterrein op indus
Op voorslel van het college van 25 jaar gedogen niet opecns mag kwartier veel lasligp.r. aJdus het trieterrein Het Brock. De tac
burgemeester en wethouders worden verboden. stadsbestuur. 'Wanneer de kamstige buren, ondememers 
wordt op'12 mei het 'aanwij De gemeente l)'leent dat zij aan raamprostitutie als normale be en bewoners van de Verschuer
zingsbesluit concenualicgebied de veiJige kant zit omdat het mi drijfslak gezien word!' wI een wijk, Het Broek, Rijnwijk en de 
raamprostitutie' ingelcokken. nisterie van lusritie voor dit soon srerke argumentatie van de ge Westervaortsedijk, worden in 
daarmee komt een einde aan her gevaUen een lermijn van dele ~ meenle op tafel moeten li~en lWee avonden voorgelicht. De 
gedogen van het bordeelverbod. vier jaar adviseert. "We kondigen om bij de reehler bei!indiging te sekselC.ploilanten en de lJewoners 
Er geldt een overganllslermijn het oak zo vroeg aan opdat ex motiveren Wilder verplaalsings van het Spijkerkwanier worden 
van vijfjaar voor de exploilamen ploilanten daarmee rekening allernatler. ook apart oillvangen. 
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Buurtbewoners trel<l<en een
 
nUffilnertje op de tippelzone
 

Door Karin Burhenne 
HIIRUH • Nee, van straatpros
tituees en pooier.> houden ze 
met in Heksenberg en Palemig. 
Maar een dubbf'tzinnig grapje 
kunnen de wijkbewoners claar· 
entegen wei waarderen. Als 
wijkvvoordvof'rder Math Viiex 
rte politic.us Rein Hummel uit
nodigt om via .her trf>kken van 
el?n nummertje" de 'zone-miss' 
bekend te maken, bal'Slen de 
tientallen aanwezigen in la
chen uit. 

De hondl'rdste protestdag le
gen de tippelzone aan df' Heide
veJdweg is een 'Iudieke actie' 
waard, zo redeneren de bewo
nef'S. En zodoendc i~ het deze 
avond drukker dan andere da· 
gen. Vrouwen die het terrein 
van de tippelzone opwandelen. 
krijgen van een endlOllS ias te 
V1iex een lootje. Opdar 7.1' mel' 
kunnE'n dingen naar de tire] ZlJ· 
ne·miss. .Ecn primeIll' in Lim· 
burg en Nederland·, Iacht 
VIiex. 
tang blijft het ruN spannend. 
Fractievooniner liummel van 
de Stadspartij Hi'erlen Noord 
gra"it rap in de zak met Jootjes 
en weldra mag Jolanda Terheij
den uit Heksenberg het gcle
genheidspodium - een W<lgen
beklimmen. Zij krijgt dikkc 
zoenen, een kroon en eell sjerp 
en wordt kort ruegezongen 
door de menillte. 
Pleum, orde schepprn wij zelJ, ol 
honderd dagen, meldt een bord 
dat naast haar op het podium 
staaL Vervolgens wordt ]olanda 
geachr een relJzev!aai aan te 
Snijden.•Krijg ik ook een sruk", 

Demonslrerende 
bewoners van de wijken 
Palemig en Heksenberg 

maken de 
ingebruikname van de 

Heerlens8 lippelrone nu 
al honderd dogen 

onmogelijk. De 
actievoerders vierden 

het jubiloum gisteravond 
met een zone-miss

verklning. 

•
 
roept Vliex vrqlijk. OpDieuw ge
lach, terwijl de camera's toe
men en bandreeorders lopen. 
De zlme-miss krijgt landelijke be
kendheid. 
Het idee voor een miss-verkie
zing is Diet van het offidele ae· 
tiecornite Geen Gedoogzone 
HeksenbergfPalernig. ,De wan. 
delaars hebben het zelf verzon
nen", zegt Jos VIoemen van het 
comite.•Dat gebeurt wei vaker. 
Wij kijken dan of het 1Gm. We 
willen geeo acties die memcn 
regen de borst smiten. En dat is 
met deze actie niet het gel'llI." 
De aetie illustreert hoe weiDig 
de protesten Dug te maken heir 
ben mct het wCl'kelijke venN 
tE'gell de kornst van prostiruees 
en pooiers. Voonitter Henk Bu
tink vall het actiecornite geeft 
dat ruiterlijk toe.•In het begin 
VTOl'gcn we ons vooral afwat er 
ging gebeurf'n. Die dreiging is 
weg. Op dit moment overheerst 
de gezelligheid." 
De wijkbewoners zijn de afgelo
pen maanden verbroederd. Ook 

neze koude dinsdag<l.vond is de 
saamhotiglieid voelbaar. ,Veel 
ouderen komen voor hN sla
pen gaan oak nog even langs 
op de zone. Cewoon, voor de 
gezelligheid. Ns je. de nieuwste 
!noppen wil horen, moet je 
naar de tippelzone', lacht [Ju· 
tink. 
Voor verschillende bewoners 
vormen de protesten een we\
kome afwisseling in een cen
zaarn bestUn. Hel comi tl! on· 
derkent daL Niet voor niets ZijJI 
er plannen om na de eventuele 
sluiting van de tippelzone aeti
vireiten te blijven organisercn. 
Hondcrd dagen df'monstrerl'n 
Iijkt niet zbnrler SucreS. 01-' pa
pier staat de kJeinst lllogelijke 
meerderheid Van de Heerlcnse 
gemeentera.ad nog altijd achter 
de officiPIe werkplek voor 
SlIaatpl'Ostituees aan de lieide
veldweg. Ma<lf de kans dat het 
CDA (zevel) rd.ldszetels) 'om 
gaat' is groot, uu een interne 
eommissie "an de partij uat 
het>fi gl'adviseerd.. De tippelzo
ne aan d(' Heideveldwt<g is 
.geen reElele optie meer", 7.0 
cousratrerde partijvoOI7.ilter 1
van Gessel onlangs. Daarbij ver
weI'S hij expliciet naar het ver· 
zet van de bewoners. 
Voorzitter Butink van he( aetie-
comire is in ieder geval hoopvol 
gestemd over de evenruele slui
ting van de tippelzone.•Maar 
we zijn nog niN helemaal te
vreden·. bt'n<ldrukt hij. .Oat 
zijn we pas als de tippelzone 
echl dichtgaat. Zo lang dar niet 
het geval is. blijven we demon
streren: 

Dagblad de Limburger 

Gemeente Heerlen 
sluit omstreden 
tippelzone 
ANP 
----------,.-.., '-
HEERLEN 

JII cen bijwnderc vcrgurlcring hedl 
de y.emcclllaaad van Ileerlen maan
dag:wond heslotell de OlllslnxIcn 
tippclzone aan de )-{eidcveldweg in 
de wijl< ll<:ksenoerg cn Palcmig on
Illiddellijk Ie sluilcn. 

II el CIJA, dat in februMi 1995 
akkoord was gegaan met de instcl
ling VBn de zone, trok mnamJag de 
steun llall het lIkk""rd ill. iJaal1nce 
onl stond ct'n n1indcrhcidsslandpunl 
in de mad voor inslalldhouding van 
de zone 'Met een tippclzolll' <IiI' niel 
hmdionccrt kunncn wij niet ak
koord gaan', zo bCargumelllccrdc 
hct CDA 7.ijn koerswij7.i"ing. 

Dc tippelwnc voor herOllleprosti
luttS werrl op 6 januari van di I jaar 
~copend. Maar aanhoudcnde dage
lijkse protcsten vOln bllurtOewollcr.> 
lOaakten het werk van de pro~titll,)es 

onmogclijk. Ook maandagavond 
waren de bewoners van Hckscnberg 
en Palc.nig wecr massaal naar Ioct 
gcmcentehuis r.etroldwn. Tot in de 
grlllgcn van hd p,elllccnIcllUis W:lrt'll 
de rl<l8lscll bezel Onder lu id j!,c, 
juich wen"! het gcmccnwraadsbeslui I 
over slui(ing van de tippdwne be
groel. 

Dc coalitic in I tccrlcn bcslaal uit 
!'vdA, WD, D66, GrocnLi,'ks en 
hct·CDA. Als gcvolg V3l\ de OIllJl1C' 
kcer van d" ehrislendcmocralcn 
kwam de verhoudi ng (usscn voor <'n 
lcgenstandcrs van de tippclzone in 
de mad op vccl1icn legcn I"-lnlig. 

de volkskrant 
27/05/97 

Amsterdamse bordeelhouders verHczen gedingover sluiting-van hun zaken 

Rechter keurt prostitutiebeleid g~ed
 
Van onze verslaggever 

AMSTEROAM 

l3urgemeestcr Patijn van Amster
dam kan ziin prostituliebe!eid 
voonzetten. De reehtbank van Am-
Slcrdam heefl dinsdag in kort ge
ding b~paald dal Patiin borrlelen 
mag sluilcn die niet voldoen aan de 
eisen van de gedoogbe~chikking, 

een sool1 vestigingsvcrgunning. 
Dc ptlnilen van vier exp)oitanlen 

vall raamproslitutie die de juridi
selle procedure hadden aangespan· 
ncn, moclen nog del~ week dieht, 
Mccrderc bedrijven luJJcn een aan 
zeg.gine onlvangen. Van de 246 bOr
delen in Amsterdam voldoen er 160 
niel aan de voorwaardcn die in de 
gcdoogbeschikking worden Eesteld. 

Hel vergunningstelsel voor bor
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dee/houders geldl sinds begi~"~'o~'ig 
jaar_ VooruillopemJ op cen welldij
ke regelin& worden seksbedrijven 
gedoogd die voldoen aan eiscn van 
hygiene en veiliehcid, geen ovcrJ~sl 

veroorl.aken en de posilic van de 
prostituee waarborgcn. Oaarbij Is 
hel niet toegestaan vrou..... en lonriCr 
vf'fbJijfsvergunning in dienst III l1eb· 
ben of hun een kamer te verhuren. 

VeeI exploitanten kregen vong 
jaar vooral waarschuwingcn vanwe· 
ge de aanwezighcid van illegale 
prostituees in hun panden In de 
AmslerJamse proslirulie werken 
ongevecr lienduizend vrouwen, van 
wie 70 procent geen l}eldige vel" 
bJijfspapicren heefl. 

Ue bordeelhouders vindeu hct 
niet hun taak om te conlroleren of 
prostituees Jegaal in het land ver

blijven. Ze menen dat bu~emcesler 
Pali;n hen opzadell met 'verkapt 
vrecmdelingelltoeziclll' _ De pres;
dent van de Amslcrdams~ tffht· 
bank, mr. L. rle Rooij, vecgde eehler 
aile bezwarcn legen het prostitulie
bcleid van lafel 

De Rooij aeht het reddijk dat de 
exploilanl ervoor moet zorgen dal 
m zijn bedrijf geen illegale builen· 
landse pfOstiluees werken en dat zij 
zi,'h ~teeds kunnen Jegitimercn. Dc 
door Palijn gesteJde voorwaarden 
voor de gedoogbeschikki nE zijn niel 
in strijd mel hel vreemdclingentoe
ziehl en de Wet op de ldentificatie
plicht. 

De rcchlbankprcsident is het mct 
de bordcelhouders eens dat sluiting 
van bedrijven een 'lware sanctie is. 
Maar volgens De ~ooij hceft de ge· 

mfenle de bedrijven afdocnde ge
waarschuwd voor de Jl10gelijke ge
volgen van de iIIegale bedrijfsuiloc
lening_ Bovendicn betekent sluiting 
niet dat het bedrijf nooit meer kan 
worden geexploitecrd als prostitu· 
tiebedrijf. Heropening is onder be- " 
paalde voorwaarden niet llitgeslo· 
ten. 0;.-..01 

op de Wallen staan momenleel ~~:: 
veel ramen leeg. Volgens bordeel- <.<" 

houders zocken de iIIegale \'rouwen 
hun heil in een ondergronds circuit 
met 06·nummers, cscorlscrvices en ":::.: 
thllisbordelcn, met "en grotc alhan- ," 
keJijkheid van 'duistere types'. Oat ):, 
is in strijd met het beleid van burge· .. ~; 
meeSler Palijn, dat er mede op is .. ~ 

gericht uitbuiting van vrouwen in ,:c' 
een lwakke en kwetsbare positie te ". 
bestriiden. 

I 



Gem ideale vrijpartij
 

De id~alp. duur van een vrijpartij 
be~taat niet. Om de voortplan· 
ting te optimalfseren is het niet 
nodig precies tien mlnut~n 
gcmeenschap te hebben of een 
half uur. De ideale duur fs de tijd 
die je nopig hebt om optimaal tc 
genieten en dat kan zes minutl:!n 
zijn maar ook zes uur. In de 
praktijk duun een vrijpartij echo 
ter de tijd die de man nodig 
heeft om klaar te komen en dat 
is allesbehalve ideaai, aldus pro
fessor Gerda van Dijk, bijzonder 
hoogleraar vanwelle de NVSH 
aan de Universiteit van Amster
dam. 

Haar ervaring is dat mannen in 
oed sneller de zorgen van aile· 
dag lo~laten. terwijl vrouwen 
meer mocltc moeten doen om 
aile stoplichten op groen te krij
gen. Als hij ~r allang klaar voor 
is, ligt /,ij 10 gerlachten noe het 
l>oodsthappenlijstje samen te 
stellen. loch Kan een vluggertje 
in de keuken heel goed. vindt 
Vilrl Dijk. Ze waarschuwt echter 
voor het tramprincipe: d'r op. d'r 
in. d'r Ult en d'r af, dat is de dood 
in de pot voor eeo geslaagde 
vrijpartiJ. 

tlreigd. Ondermassale belang
stelling loonden de prosti
luees vao de Sint Paulus
plaats en de aude Mansstnal 

• Veel kijkers maar geen 
kopen. Hat kon d$ prosti
tuees in h.,t Antw..rpse 
Sehlppel'1lkwartier hat lIf· 

garantie dat wij kunnen 
blijven?" ParleTTlentslid 
Vp.ra Du'l. van de Belgische 
Groenen is als enigc binnen 

Volgf'n~ een enquete van het' 
Nisso (Nederlands institu4t voor 
sociaal sexuologisch onderzoek) 
duurt het voorspel gemiddeld 

hun werkplekjes. gelopen weekllinde nlet htrt parlement positief ge :22,7 minuten, de gemeenschap 
Nieuwsgierige ouder schelen. Hal was j uist do slemd. "Ik ben !OO procent 13,7 en het naspel 13,3 minu' 

paartjes, chique geklede da bedoeling vall de Opetl voor het concentreren van ten. Toch goed voor een vrijpar· 
mes met xonnebrillen en e<:ht Deurdag. FOTO: ANP prostituiie in een santa! til van lo'n 50 minuten. Voor dit 
genotell dic Deh door VTOUW' straten. Uj> die manier is de onderzol'!k werden 2500 man· 
lief met een ruk naar binnen sociale controle beteL" nen geraadpleegd, waarmee het. 
latel1 trekken, nemeo een kiik· De Open Deuxdag lJlijkt ook De ietwat gelaten sfeer redelijk representatief heet voor 
je in rie pecsk=tertjes. Groep te worden aangegrepen vour vall vrijdagavond worot za het vrijgedrag van de gemiddel· 
jes Junge knullen stappen met de vtijgezellen·avond. Een terdag goet4!emaakt. Vol· de Nedcrlander. 
een mets verhullende brede 
glimlaeh op het gez.icht weer 
nllal' buiten. 

De 42·jatige travesliet Jacky 
staat. er op haar hakken en ge
tuuid in bontmantel tot in de 
pUlltjes verzorgd bij, Met haar 
I meter 90 is xe een opmerke
lijke verschijll.ing. nIk zit al 23 
jaar in het vak en ik probeer 
mijTl steentJe bij te dragen.

groep jongens stapt ongeneerd 
bij de. 37-jatige 'Kathy' naar 
binnen. Of ze misschien in de 
camera wi! zeggen dat bruide· 
gom Peter hier geen onbeken
de is? De vriendelijke Griekse 
moel er echter niets van we· 
ten. "Sorry, no pictures." 

De actie was vrijdagavond 
aarzelend begonnen. Het 
wachten' was .oP wethouder 

gens een poIitie-agent, die 
zichtbaar geniet van de ac· 
tie, valt de overlast reuze 
mel'. "Bet gut hier al vier· 
honderd jaar Ain gangetje. 
Vraeger kwamen hier de 
zeeJui. Het &hipperskwat· 
tier is altijd een volksbuurt 
geweest, De mensen die 
hier voal 'n appel en Cl'!n ei 
een huis hebben gekoclrt, 

De duurvan een wip is natuurlijk 
wei van belang in de proslitutie. 
T1jd is geld, dat is het uitgangs
punt van de business, zegt een 
medewerkster van Stichting de 
Rode Draad, de belangenver· 
eniging voor prostituees, Er zijn 
geen algemene richtlijnen voor 
de duur van intiem"contact en 
d<ll hoort 0011. zo vindt :c.e. 

Haar kamer maakt door het nr Patsy Sllrensen, die namens roepen nu om het hard~t dat Your somfTlit:~ hoe!"en geldt hoe 
ze dekbedje en de knuflelbe
ren een knusse indruk. 

De meeste bezoekers zettetl 
bun hSDdlekeniog op de Hjsl 
VOOl de gemeeole. Een be
'Loekster heef! zelfs een b1oe
metje meegebracht. Het is een 
voormalig verpleegster uit de 
buurl. Ze verteH hoe fijn ze 
het altij(Lvond om in deze 
buurt te werken. "De meisjes 
hl'bben zo'n warm, groot hart. 
Als ik meer geld Ie besteden 
had, zou ik vaDe allemaal wat 
meebrengen", zegt ze lao 

de gemeente.zou spreken. So
rensen die in 1993 f'ayoke, een 
belangenorgani~atie voor 
prostituees oprichtte, is geen 
onbekende in het Schippers· 
kwartier. Ze wees in haM 
speech op de verkrotting van 
de wijk, de illegale Afrikaanse 
proslituees, de huiselgenaren 
die een slaatjc slaan uit de bu· 
siness en de ovp.rlast P.n het ge· 
weld in de bUUlt. In een reae· 
tiezegt Monica Vall !let actieco· 
mit~ ontgoocheld te njn. "Wij 
willen best meewerkcn en reo 

dip, Tneisjes weg moet.en." 
Blj bel v..llen van dp. 

&vond ebt de feestelijke 
stemming langzaam wcg. 
Evp.o verderop zijn de- meis
jes weer gewoon achter bel 
raam gekropen. De sl'x·ca
romsel van nuto's, die elke 
avond langs de rRmen vsn 
de Vingerlingstraat en de 
Schippersstraat trekt, kOlrlt 
weer op gang. Het Aut
werpse-zuster.Nijkje..Y.Il n.de 
Amsteedamse walleljes 
gast aan hel Wf'.rk. Maar, 

korter het contact, hoe meer 
klanten op een dag en dus hoe 
meer geld er blnnen komt. Maar 
bij bijvoorbeeld de escortscrvice 
levert een langduri{;e klant meer 
op. In cl ubs spreken klanten 
meestal per half uur af. Tippe 
laarsters en raamprOStituees 
zijn zelfstandiger, zij bcpalen 
zeit hoe tang ze met een klant 
bezig zijn. Maar om nu te zeg· 
{len dat een prostituee een eier' 
wekker naast haar bed heeft 
staan, nee dat niet. Ze houdt de 
lijd wei goed in de gaten. aldus 
de Rode Draad. 

chelld, noveren, maar wiegeeft ons de voor.hoe lang DOg. 

de Telegraaf Leeuwarder Courant 
26/05/97 2+/12/% 

ANTWERPSE MADAMMEKES HOUDEN UIT PROTEST OPEN HUIS 

Warme 
ontvangst
•In rosse 
buurt 
door DENISE HOOGLAND 

ANTWERPEN - 'Rosse 
buur! " Taffe buurt'. :\tel de
ze TQZe gekleurde strijdkreet 
op de ramen melden de Ant
werpse 'rnadammekes "an 
pJeziee' bet afgelopen week
eimlc open huis in hel hartie 
van bet Schipperskwartier, 
dat met slujling wordt be
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Ook juristen oueens Amsterdam: pandenover wettigheid 
op Wallen aankopentippelverbod 
Door ol17:e AmSIl\rdamse redaclie oefenen. M. Hor van de Rode 
AMSTEROAM. 19 APRIL. De ge Draad zou het toejuichen wanneer 

Door Thea Sllieken eeo lippclverbod bijna onmoge mcenlc Amslcrda.m is onderhan- in<lerdaad onderhandeling~n ge
Iijk. Dar "eigl naar een alge deJingen begonnen over nankoop voerd gaan worden. "Her ZDU goed 

van een aantal panden in lol'l \Val zijn wanne<:r in overleg mel vrouHeerlen/Maastricht . Kan Jleer" meen verbod eo dal mag nier.· Il\ogebied. Op deu manic, wi! de wen eell bedlijf ZDU kuJUlen wor
I~n de srra'lI proSI iw Iie ill de gemeente haar greep op dit gebied den opgezet waar de vrouwfn als 
gehele ~emeellie verbiellenl Hel SlraalprOSli\ulie is niet verbo· lerugveroveren op lllaJafidl: on zelfslandi~e oudemcmers kunnen 
college van Ii en W denkr van den in hel wethoek VlIn slraf· demcmers. Eeo woordvoerder van gaan werken mel goeee arbeids
lIiel. mailr lie gemeenll'raad rp,cht, ~I lIeringa, .en dat IS de gcmeenle bevestigde dal onder omslandigheden en ondrr goede 
meende deze week III meerder· handcJingen gaandc zijn maar wil voorwaardeo", zozei zij. Van conniel loevallig." AIleen de exploi· 

de geen nadere rnededelingw crele onderhandelingen is volgemheill van wei en besloor de ratie VlI n prosnIUees door doeo. Hofechter nog g~n sprake.lippelzone aan de HeideveJd· pooiers in borde1t'o is verbo· Naar vcrluidl wil degcmeenle in Oe aankoop van onroerend 
wt<g Ie slUllen. den. Ook daal lijb overigens ~amcnwerking met De Rode goed in het WaiJellgebied is een 

een einde aan Ie kamen. Hel Draad, de belangenorganisarie van de antwoordell van dr ge
Maar ook welenschappers van l:.abi!ler zal waarschijnlijk in voor prostituees, de mogclijkheld meellle op de bevindingen van de 
de lInlversileil Maastrlchl den· luni een wetsvoor5tel naar de ondclLoekcn om een raamprosli criminologen Fijnaul en Boven

tiebcdrijf op te zellen waardoor kerk. Zij consraleerden 10 hun on· ken verschillend .Dve,. hel alge Tweede Kamer sturen waann vrouwen de rnogelijkheid wordl de~oek len· belloI've van de comme"ll lippelverbod waanoe de hel algemeen bordeelvelhod gebollw zich te bevrijden Uil de missie-Yan TflI3 dal de gemccnte 
raad maanllag be:;)ool, wordl opgeheven. greet> van seksexploilanten en hon haar greep op hel Wallengebied 

berocp op cen Iegak manier uit lc schier h~.~ verloren. 
Henk Koning, unlversl(alr do· Rechter 
cem ,~laaIS' en besluursrechl, NRC Handelsblad 29/04/97 
denkl dal he! kan, HI) vervvijsl He.inga ('n Koning plaill~n
 

de argumenlen van hel college beiden een belangrijke kanlle

van lJ "n W naar de pmllen· kemng. Bij aile welenschappelii'
 
bak. Hel college srell dal yn ke wjjsh('Ill is hel de rech ler
 Forse afnarne aantal 
algerneen verhnd op slraalpras· die sllaks (mogeliik) heslisl of
 
lliUlie slrijdig IS mel hel 'rcchl cen algeheel lippe!verbod in
 
op een vrije arbeidskeuze. Dal Heerlen al dan niel door de
 illegale prostituees
tech! ligl vasr in de Grondwel beugel kan. Kuning wijsl erop 
en internalionale verdragen. dal hel raadsbesluil daarvoQJ 

000. PlOt•• EbeBon januali heft de overheid het 
op zich onvoldoende is. De al SlnllD • Her aant:-ll illegale nog altijd geldende bordeelver

Konll\g: HOC gemeente ka,:\ tip gemene plaalselijke verordening vrouwen in Ix>rtIelen in Zuid· bod op. Gemeenten krijgen dan 
pelen vcrbieden hijvoo~hli,eltl lIil 1994 moel nog gewijzir,d limburg is fors afgenomen. In de mogelijkheid om in de ver·
 
om de openbare orde te ha,\d worden. Daalln Slaal dal lippe 1995 was nog ongeveer veertig gunning van een borrteel spe

haven nf <lverlasl legen Ie gaa~ len verb0l1en is behalve op procent van het aa.ntal prosti ciale voorwaarrlen op (e ne

Als je hel lippelen overal ver· plekken waar bel collegp. van B tuees illegaaL De politiI' schat men. 1.0 kwmen gemeenten ei

biedl. belehnl dal nog'niel dar ,en W dal loesl1l31. dat aantaJ nu op tien procent. sen dat er geen illegale vrou

je proslilulie verhiedl. Oal kan De afname is her gevolg van de wen mogen werken. Cebewt
 

strenge controles door het dat toch dan kan de gemeente
aileen de nationale welgever. W dl deze bepaling oie\ gewii· 
team vrouwenhandel v;m de het pand shliten·, leg! castro.Er IS cehtCI verschil fUssen hel zigd. dan lOU een door de 
Zuid·LimbUJXSe politiI'. Door de SlI'enge politiecontrowerveo van kJamen aan de polilic everbaliseerde Slrnat

II'S in Zuid-limburg is er weI openbare weg eo prosrjlwie. proslilUe eJ celis mel succes 
~ aanpak van het learn is 'zo een gedeeltelijke verschuiving 

De bordelen blljllen immers naar de, ler kunnen stap sur:cesv-ol clat andere politie merkbaar. Volgens castro dui· 
open." Bij~oorbeeld daar lOU' pen. meenl ning. korpsen in Nederland de werk ken de iIlegaie vrouwen op bij
den dan de veelal verslaafde wijze van de UmbUJl:5e recher- escortbureaus.•Het gaat met 
hoenjes moeren welken. De Heerleme poliriechef Hans cheurs gaan ovememen. om grote aantalJen. omdat de 

Tukker. voorstander van een Het in 1995 opgerichte ream escortwereld toch wezenlijk 
Maar Konings col1ega Aalt lippellOJ'."\ voelt in ieder geval vrouwenhandel controlcert aan. verschilt van de prortitutie. 
Willem Helinga. hnogleraar wei VOOI een proefproces. De de I~pen~e band de' 57 borde- Maar we merken clat de illegale 
slaalsrechl In Maa~lrichl. SlellO' polilie gaat srraalprostiluees len ~ Z~d-Umb~op de un- Oost-Europese vrouwen steeds 

de visie van het Heellense colle niet [jpjagen nU er een algI'- wengheld van .illegale vro~- vaker bij escortbureaus wer· 

ge van B en W. .Prosiitulle is meen lippelverbod is. Oak wen. Voor elke Illegale prosti- ken. We zullen de komende 
.. " tllee moet de bordeelhouder maanden. ) ook deze bureaus cen heroep. Grondwel en ver Tul:.ker IWllfell sleVig aan de een boete van vj'fduizend gul. streng gaan controleren·, .

dragen geven mensen lechl op wetligh~id daarvan. Hel OP~',I- den betaJen. Bd een rwi'ede 
een vnje arbeidskeuu. De ge baar MlnlSlene 2DU de poll.ne overtreding is de boete tiend\!i. Dagblad de Limburgermcellle mag wei beperkingen r>pdracht moelen geven het tip' zend gulden. Volgens projectlei
steIJen, maar geen algerneen pelverbod wei Ie handhaven om der Ii. Castro is deze methode 03/05/97 
verbod uirvaardigen." 1.0 e~n proces uil re loUen. succesvoL 

Oflicier van !lisritie Peter de ;; ~ meeste boroeelhouders
 
Kaas Bee .. heeft ecbrer nel b~lolen ..... ZlJn nu erg meewerkend en ne-


dal aileen bij erhle ovenast of ~IJ;len".geen illegale vrouwen
 
Heringa maakl een vergelijking als de op[>:1h'l~'.: OIde in hel ~ '~~ in die~ maar ~~eveer
 
met andere handel. .Ie kunl gedrang knmt. actie worch on. '" VIJfbordeele.~enarenzlJn hard·
 
kaas verkopen in cen winkel demurnen. '0 leers en b~Jven werken met
 
en .op de mal'kt. De gem~l':me '" ~wen wt OostblokJanden.
 
mag aileen zeggen wann~r en Nog del,e wl'ele wordl over rieze:Q kooneren de cf::dboete~o~~
 
op welke plaals iemand mel problemaliek overleg gevoefd t7' get!ve~eonmen aanzed tOll ~l
 

'. k k I" 0 b M" '" I' I e6~en.ZlIR aas raamp)e mag gaan lusseu po Itle. pen aar lOIS· A Van de winsten k\mnen de boe
slaan." Hel werken in bordelen lerie en burgemeesler lef Pleu- CI1 tes met gemak betaald wor
en straalprostilUlil': zijn wlgens meekers. Overigens, ZO wordt t7' den.'
 
Heringa even~ns verschillende hij de gemeenre opgl!merkl, kan ~ ~ gaat ervan uit dat vana! 
zaken. .En aangezien je in iedere burger het raadsbesluil..g januari volgend jaar er nauwe-
Heetlen vooral slraalprosliruees ter'Vernieliging voordragen hij -.-I lijks nog illegale prostituees in 

241 hebl, rnaak ie proslilulie Olel de Kroon. ....:l de'clubs zuJlen werken. ,Vana! J 



De Graafstichting zoekt vooral naar draagvlak 

'Geen pasklare oplossing
 
prostitutie-problematiek'
 

Door Thea Snfel«lrs salles, instelllngen. bewljfsle Her Heerlense problccm moer d~ partijen Ie willen staan en 
Vlln, politick en met d~ hocren weI een Heerlense oplossing zal 7.onodig oak mel voor de 

H~r1en - KomI de Mr. A. dp. zelf. krijgen, zegt de stil:hting, die gemeente onwc)gevallige <:on
Graafstich!ing met he! ei van Scholtes: .Wij willen de bevol· ook in andere EUTopese laoden dusies komen. 
Columbus voor de oplosslng king heel nadrukkelijk vragen oVP-rheden over de aanpak van Dar gebeurde al eens eerder, 
van de Heedense prostl!Ulie mel suggesties voor oplossingen de prosli1Ulie-probJernatiek ad·' maar dan opvallend genoC'g bij 
problemen1 Het gemeenlp.be te komen. Van daarult zullen viseen. AJs hel instituur zelf het actiecornite legen de huidi· 
smur kijkl in ieder geval reik· wij dan lijnen en sporen aange mel een concrete oplossing zou lle (jppelzone. In opdracht van 
halzend Uil naar het advip.s dat ven voor de gemeenle." HeeTle komen. wu dat oak weinig dat comile onderzochl de slich
het Amsterdam~einstilUU( voor naren kunnen ook zelf - schrif· d raagvlak vinden. vrees I Visse r. ling de geschiklheid van de 
prostitullevraagslukken medio telljk - . suggeslies aandragen .Mensen zien dal waarschijnlijk huidice. toen pas voorgcstelde 

'mel uilbrengl. De stkhllng Is op het tijdelijke kantoor in als hel zoveelste bewijs dal ze locatie aan de Ileidev~ldweg en 
Ingehuurd om de Impasse rond Heerlen blj welzijnsinstelling niel serieus worden genomen." de afwegingen van Heerlen. 
de tippelzone te doorbreken. Tracee (Postbus 3Cl3, 6400 AH Hel wantrouweo in de Heerlen

HeeTlen). se samenievlIlg tegenover de Visser: •We Icwamen tOI de con· 
7.e moet met een voor alle par overheid 1.1 I dip.p, cunSlaTeen clusie dat de gemeente de 
lijen aanvaardbare oplassing Hel uitwerken van die oplossing de slichling.•Onze inzel wordt procedures zorgvuldig doorlo· 
komen.•Maar we wilen abso· moel volgens het insliluul niet zo'o beetje 'lIs een gemeenlNij pen had, politiek en beslUurlijk 
luut niet mel een pasklare alleen een mak zijn van de ke true beschouwd: proeven is niets overCeslagen. Tegelijkcr
oplossing komen,' lempen gemcenle, maar van de hcle Visser en Scholtes. Scholtes: tijd signalccrden we dat er 

Hans Scholtes van de De Graat Heerlense samenleving. Anders "Op de een of andere manier maatschappelijk 7.eer weinig 
slichtlng dp. verwachlingen aJ komi er weer p,en aanpak zon is hel venrouwen in de over draagvlak was voar de gekozen 

bij Yoorbaal. der maalschappelijk dr'lagvlak. heid bcsthadilld of beschaamd. laealie. De standpuOlen waTen 
Oiezelfde samenleving zal zich .Oat heeft volgens mij niel aUeen zeer veThard. AJs dat niet rou 

Hel Instiruut gaat de komende weI moelen realisercn dal pros· mel prosti!Utic of de (lrugspro verandelen. was de kans op 
wcken in een informatieronde lilurie niet is weg te loveren blemallek te maken." succes van de tippelrone ge

pralen met tientallen venegen ull een cenlruIDsrad als Heer ring. Dal is uitgekomen.· 

wQard/gers van wijken. organl- leo.	 De stichtlng benadrukt tussen Limburgs Dagblad 
14/04/97 

Enschede moet-ecrsf
'Legale prostitutie onderzoeken wat ecn het middel tegen 
handel in vrouwen'lJordeel eigcnlijk is NOORDWlJKERHOUT 
(ANP) - Lcgali~erillg van prosti 
tutie en het recht op migratie ENSCHF.DE - Dc gemeentc hccft volgens de laalste berichlell duurt
 

cell wcrkgroep opgcrichl 0111 I~ hel lIog zckcr tol volgcnd jnar voor vrouwen zijn de beste
 
1II1de..~.()ckcn wal ,",. prcdcs cell voordat de lcgaliserillt:swcl in Nc manieren am een einde te ....'
 
bordeel is. De wcrkgroep bekijkl derland ill werking treedl. Tot die maken aan de lucratieve handel
 
bijvoorbeeld o[ een escort-service lijd moeten de regels van de Alge in vrouwen. Deze stelling kreeg
 
en een :wgenoemdc.lhuiswcrkster mene Politic VeTOfdening voor een wal m applaus op de gisteren
 
oak als bordeel kunnen worden	 bordelen gelden. Deze zijn al eens 

be~indigde driedaagse confe
:tanllemerkl. Verder gnan de En·	 vastgeslcld, maa r mocten nu wor renlie van Europese nict-gou
,chcdese arnbtenaren up zock	 den ,ulllgl~past vunwege de verlra

vernementele inslellingcn
ll<laT plekken waar cell bonleel ging van de wetswijZiging. 
eventueclloelaatbaar is. Dc werkgrocp zal op een nj zellen (ngo's) over vrouwenhandel in +-> .... 

met welke kwcsties de gClJ1ccnlc Noordwijkerhoul. s::: '" «3 ..... 
Het ~ollege 'Inn B en W spedt met	 te maken krijgl n;,lcgal isering va n ~~ <I' 

Omdi'll Icgaliscring voorlopig ;::l C> 
hel ondcfzoek alvasl ill OJ1 de toe	 bordelen. Zo Ie lien de onderzoe 0 ..... 

kl'rs hoevel:! bordelen er or dil een onbe~aanbare \Vcg is, beve o ;gkomslige wetgeving rond proslitu

lie. ll\crin wordt het rUlmen van moment in Enschede zijn. Verder It:n de ngo's aan de proslitulic Ie H
 

QJ
 
een bonJeel gelegaliseerd. Maar slell dc bnmd weer vcHigheidsre dccriminalisercn ell vrouwell "0
 

gels vast en ook de arbcidsomstan die werkzaam 7.ijn in de infor H
 
'rl

UighcllelJ v<ln de prostituees WOf mck sector. een legn!e status tc ~ 
;::l

dcn hekeken.	 illl!.cven c:.'n cconomischc vrijhcid 
QJMel de cundllsies van de wcrk

Ie gunnen.	 .....:lde Twentsche Courant	 gmcll hoopl de gelllccnlC' meer
 
duidelijkheitl Ie scheppcn ill hel
08/04/97
 
bordelenbeleid.
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