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NOTULEN VERGADERING 21 MEl 

Rode en Roze Draad vrouwen hebben een aantal politieke vrouwen 
uitgenodigd em te brainstormen over welke politieke stappen 
genomen kunnen worden om de posilie van hoeren te verbeteren. 
Aanwezig waren: Marjolein Keesroaat, Terry van der zijde, Rcx1e 
oraad, Andree van Es, Annelies Schutte, PSP, Sietske Altink, Roze 
Draad, Ine vanwesenbeeck, Roze Draad, Anne Lieze E.C. van der 
Stoel, gemeente-raad Amstecdam, Jeanne van dec Linden, CDA zwolle, 
Anke van Kampen, PvdA gE'll1eente-raad Den Haag, Myrre Axwijk, 
gemeente Rotterdam, Violet, Rode Draad, Tineke van der 
Klinkenberg, CPN gerneente-raad Amsterdam, Hansje Verbeek Rode 
Draad, Marjan Sax, Roze Draad, Ans van der Drift, Rode Draad, 
Martine Gr.oen, Roze Draad. 

M3.rjolein Keesrre.at zat de vergadering voor. Terry opeode de 
vergader-i.ng. Ze vertalkte de angst van de Rode Draad vrouwen dat 
hun wensen niet in het. vergunningenstelsel terug r.e vinden zijn. 
De Rode Draad vrouwen zijn bang dat Gemeenten hWl beleid zullen 
Laten inspireren door ordelijkheid en zedelijkheid. 
De vraag is nu, hoe de wensen van prostituees gehoord kunnen 
worden vi.a het politieke nivo van de gerneenten. 
Er volgt een ronde waarin de politteke V~OLJ~.,ren. vertelleIl over·de 
stand van zaken in hun gemeente. 
Anne Lieze is niet op de hoogte hoever de regelgeving in Amsterdam 
gevorderd is. 
Myrre ~ijk vertelt dat er in Rotterdam gewerkt war-dt aan een 
regelgeving die gaat over geluidsoverlast, een verplicht.e rredische 
kontrole en een klein stukje over arbeidsorrLstEUldighede-n vooral 
gericht op de straatprostitutie. 
Deze regelgeving staat voorlopig los van het vergunningenstelsel. 
Op grond van deze informatie volgt een diskussie of je het 
prostitutiebeleid in een stad kan regelen via A.P.V. of ddt er 
inderdaad een vergunningenstelsel moet kamen. 
Myrre verdedigt het standpunt van de A.P.V. en vooral Anne Lieze 
zegt dat je via A.P.V. geen enkele garantie hebt dat de arbeidsom
standigheden van prostituees beter geregeld wordt. 
Zij ziet meer in een vergunningenstelsel die gekontroleerd wordt 
door bijvoorbeeld de woningbouw en de arbeidsinspektie. 
Tineke v.d. Klinkenberg wil eerst: de wensen van de prostituees 
horen en dan een prioriteitenlijst maken. 
Violet oppert haar wens van een Hoerenwet. Maar in het gesprek 
wordt duidelijk c1at dit geen haalbare kaart is en dat alle 
regelgeving zich op gemeeBtelijk nivo zullen afspelen. 
"Jeanne v.d. Linden vertelt dat er in Zwolle een overleg is tussen 
de zeven seksklub eigenaren, de politie en de GGD. 
Er is een enorme behoefte aan een regeling. Er. wordt gedacht aan 
cen verplichte medische kontrole, een verplichte meldingsplicht. 
Voor.al in het oosten van het land rmakt )'f12n zich zorgen over de 
uitbreiding van de buitenlandse vrouwen i.n het prostitutiebedrijf. 
In Groningen is de situatie vergelijkbaaL. 
Er wordt verder gepraat over het vergurmingenstelsel, de wense
lijkhcid van bijvoorbeeld een arbeidskontrakt en de wenselijkheid 
ern OPr inrichr~ina b:> rpa;~trpn~n PTl nipt nPr \rrrlllr.7 
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Ook wordt er gesuggcreerd om aan een vergunningenstelsel een
 
exper1menteerfase te plakken.
 
Anke van Kampe vertelt dat dit in Den Haag reeds geschied.
 
Voor de buitenlandse vrouwen moet een hele andere regeling bedacht
 
\.4,Qrden. Zij zijn nier. gebaat bij een ver:gunningenstelsel.
 

Strategieen. 

De vergadering buigt zich over de te volgen lijn. De politicke
 
vrouwen dringen er gezamenlijk op aan dat de Rode Draad vrouwen
 
een lijst maken van hun wensen met een acgumentatie erbij.
 
Het blijkt dat niet voor iedereen duideJijk is wat er bijvoorbeeld
 
tegen een veplichte registratie of weI een verplichte ffi2dische
 
kontrole is.
 
Vervolgens wordt er van verschillende kanten geopperd dat de
 
vrouwen van de Rode Draad rret een modelvergunning in de hand een
 
gesprek aanvragen bij de V.N.G.
 
Ook wordt er gesuggereerd dat de Rode Draad vrouwen hun uitgangs

punten met de ar9Um:2nLatie erbij opsturen naar verschillcnde poli 

tieke vrouwen die dat materiaal willen bewerken tot een artikeltje
 
voor de partijbladen. Oat blijken veel gelezen en invloed.rijke
 
bladen te zijn.
 
Er wordt ver-der nog gebrainstorrrrl over eeo mogelijk emancipatie
plan voor prosti tuees . _.. .
 
Ze zouden een voorkeurs befi'andeling moeten kurmen krijgen om een
 
eigen bedrijf te kunnen starten. Er wordt gedacht aan een star

terskursus .
 

De vergadering wordt besloten rnet het voorncmen om eind september,
 
laat zeggen op woensdag 23 september om acht uur bij elkaar te
 
komen op de Kloveniersburgwal 47 te Amsterdam.
 
Op de agenda komt de posilie van de illegale vrouv.ren, het politie
 
teleid en de stand van zaken in de gemeenten.
 

Tot dan. 


