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Hogere prostitutie?
Door: Sietske
Dames opgel,et! In de gemeente Arnhem wi! wethouder Lenferink de 'hogere' prostitutie
bevorderen ten koste van de 'Iagere'. Onder 'laag' verstaat hij tippelen, onder 'hoog'
escort. Straat- en raamprostituees moeten uiteindelijk in clubs en escortbedrijven terecht
komen. Daarom wil hij aile vormen van prostitutie op een plek samenbrengen. Kennelijk
wordt de man niet gehinderd door enige kennis van zaken. Escort is niet 'hoger' dan
tippelen. Escorts verdienen immers gemiddeld per uur niet meer dan straatprostituees.
Escort en tippelen vergen wei verschillende vaardigheden van vrouwen. En iedereen weet
dat straatprostitutie niet zomaar uit te bannen is. Beseft de wethouder niet dat
verschillende vorrnen van prostitutie niet te combineren zijn? Het grootste gevaar daarvan
is dat de klanten de vrouwen uit de verschillende soorten prostitutie tegen elkaar gaan
uitspelen. Hoor je ze al zeggen: 'Als jij je prijs niet verlaagt, ga ik wei naar die meid die daar
loopt te tippelen'? Daarbij komt dat sommige clubbezoekers, absoluut niet naar een plek
willen waar ook getippeld wordt.
Ten tweede wil Arnhem dat die 'hogere' prostitutie zich gaat afspelen in een pand of een
complex buiten de stad. Lenferink wil namelijk het Spijkerkwartier verplaatsen. De
gemeente Arnhem heeft de uitwerking van dit alles aan ene Lohmann, een
projectontwikkelaar overgelaten. Maar uit niets blijkt dat hij prostituees hun mening heeft
gevraagd. Sterker nog, nergens blijkt uit dat men de belangen van prostituees laat
meetellen. En de gemeente praat kennelijk aileen met exploitanten.
Maar zo'n Erodisney buiten de stad bouwen is vragen om moeilijkheden. In Duitsland heeft
men er ervaring mee. De prostitutie waaierde in no time uit naar de omliggende buurten.
Pooiers, dealers en andere vervelende types komen weliswaar niet binnen maar wachten
de vrouwen gewoon buiten op. De veiligheid van prostituees wordt er echt niet beter door.
Bovendien zal het ook wei gaan uitwaaieren. En wie gaat de boel beheren? Krijgt de een
of andere exploitant een monopoliepositie? Zo ja, kan dat wei volgens de Wet op de
Economische Mededinging? Zo'n exploitant of cen b.v'tje van exploitanten kan eenzijdig
de huurprijzen vaststellen. Een exploitant kan daar een idioot hoog bedrag vragen voor
een simpele dienst als het verwisselen van een peertje in een lamp.
Gelukkig zijn er nog enkele verstandige mensen in Arnhem. Onlangs hoorden we dat
exploitanten in samenspraak met bewoners en omwonenden een nieuw voorstel hebben
ingediend voor een beperkt raamprostitutiegebied in het Spijkerkwartier. Maar wederorn
zijn prostituees hierover nog nist gehoord. Hopelijk neemt men eindelijk de moeite jullie
mening te vragen. Oat kan toch makkelijk door middel van een anonieme enquete?
Misschien kunnen jullie dan ook aankaarten dat de kamers in de Driekoningenstraat een
opknapbcurt behoeven en dat de huren wei erg hoog zijn. Waarom vergelijkt men de
raamhuron nist met de prijs van een hotelkamer met vergelijkbare voorzieningen?
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