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bordeelverbod
van onze verslaggever

DOETINCHEM - Bordee1houders krijgen vana! volgend
jaar de mogelijkheid om in DoetiDchem een zaak te
openen. Bet college van B en Wiser vooIStander van het
bordeelverbod te scbrappen nit de Algemene pla.atse1ijke .
verordening (APVI. Bet stadsbe,stuur 'edt deze week groen
licht gegevcn voor een geheel Dieuwe verordening. waarin
het verbod is vervangen door de eis om een vergwming
aan te vragen. De gemeenteraad moet Dog instemmen met
de nieuwe APV. die op 1 januari 1994 in werking treedt.
De nieuwe bepaling beeft te
maken met een nog dit jaar door
te voeren wijziging van bet Wetboek van Strafreeht. Her nieuwe
mikel 250 bis van het ~tboek
stelt de gemeenterade:n yoor de
keus prostitutie te ~ieden dan
wei daarvoor een ~gsvereiste in het leven te roepen...
Doetinchem heeft voor bet laa:tste
gekozen omdat _prostitutie een
realiteit is in de samenlering~. zo
stelt het stadsbestuur in een toe
Uehling aan de ge~nteraad
Volgens ambtenaar B. van der
Haar. die maanden aan bet opstel
len van de nieuwe M'V h«ft ge
wt'rkt. kleven er belangrg'ke Dade
len aan handhaving van bet \"e:T
bod...Je kunt de prostinnie als
realiteit zjen en jt! kunt je:z
voorhouden dat .bet in Doetin
chern niet voorkomt en dar je dat
zo wi} houden. Het nadeel daar
van is <!at je dan omliggende ge
Ul£>enten met de problemen opza
delt. Een ander belangrijk argu
ment tegen een verbod is datjede
prostituti~ in het illegale circuit
dwingt. met aile nadelige ge'o'
gen vandien voor de prostituees.
Een vergunningenstelsel is
middel om de positie van de pros
tituee te verbeteren.~
Het schrappen van het
betekent niet dat de bonrelen n.a 1

januari als padclestoelen Uil de
grond schieten. Als er al een aan
vraagwordt ingediend, dan wordt
die behandeld. volgens de voor
schriften. Het gemeentebestuur
kan een ·vergunning weigeren in
het belang van de openbare orde.
_ de volksgezondheid en bet voor
kOmen van overlast van het woon
en leefklimaat.
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'Ik Zol eerl )aar of nero gewee~T zljn roen Ik m'ln ~oekomsr'ldeaaf 'Lag m het
v<:rtalen ~n du~ wl1de Ik lolk worden_ Al snet werd ik m'j er"oll uewusl daT
~ar een saal vdk moe" ZlJn. Toen kwam er een ~enode 'Hil""n Ik her crui,'
('noe leven van de ~lew"rdell we1 zag zitten. Enfin ulleinoehjk ben ,k hoer
geworden. D,e we reid had leI I duiSle~. iell onbekend,. cen wneld meT
"heme'll; lich. en mannen mer van dIe opgez~lte kragen. Ik WI,; brj 60d nie!
wal die wereid 'nh1E'IC. O,e wE'reld wilde tk leren kenner!. lk weer rtog goed
dol 'k de allereer)le ke~r mel kntkkencie knleen een escon-bu reilU binnert
f,ep en m'ln c,ensren aanbood. lnmlodeb XiI 'k dne J<lar In her vak. Ik be:1
e",n parr-l1me hoer De rell van de li)o srudeer :k. Oo;r w1llk ,,""OCail[ worden.
M~; d,c '<e~n,s rn d1~ lI~e! kiln I>:' rie reg~ls yoor onz~ bednlfsr~k verbereren.
Wanr '<;~:.;. her " w~l leu .. oat we nu belalTlng moeren beralen. r:'1aar ail
daar leg~!IJker;,ld nler eel'll een olo,mbel tege'1o"rr kan Slaon de.•k 'k oak:
waar ZI)n ze mee bezlg' En In de nag vetdere lOekon,sl hoop rk dol er call
nag 1.o,er, komI als een hoeren,chool. En waarorr. nret. )e hebr tod, cok eerl
!<"poe·SI'~co;. J:< zou op die hoerenschool bes: les WIllen g~ven"
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'Ik ber zo rnoe no Va,; I.ichr dal ;k even rtfer over de roekom,r w,1
Gt:rt m'l even de lI)d de oraad weer op H' pakk~n'-

n,denke~.
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nu rWlnl1g laar in he' vak en ledere dag doe 1k her nag meT plezl~r Ai,
'k e~n revreden kiam heb. geeil mil 001 een heerl'Jk gevoel en denk ;k he.
lekker. leuk "oar dlf ve,'; E:n dan !\Naa, lk h"m nog even no oak ail'ie weg
gaat. W/J! ,mil belrell. ga Ik tot m'Jn zesl1gs,e door Zodra 'k of.> rnlJn werk
kamer kom voelrk mlJ ge)ukklg. lk be,) gek op rr.iln nUIS. lk karl de hple d~g
lopen I)ouwen. mer dlngerlel en maor v~rplaarsen_ hee"h,k MIJrl grootsTe
wen, II dar Ik np de Teievisie een, zc~ kul1nen vcneller. aVe,. de po,llIeve kan
ten ven miJr. werk. WanT hel kan echt vr~-\e·l,jk I~uk <:I)n_ Dar komi mrssc:,'en

ook omdiH rk i'eel pos'''e! be., 111) knJgen ze mer wfg. rk vlnd hel h...erlrJk
om achrer roer r.'lam Ie zinen En een werls' Ach. mllSlhten 0011 nog ee'1S een
le1.Jk epparremenl mer een dakr€ r ras:
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