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Gemeente Arnhem maakt einde aan ongebreidelde groei raamprostitutiebedrijven

man;e. wit de gemeente Amhem
een halt toeroepen aan de ultbrel
ding van het aantal ramen ofure!
werkplekkcn van prostituees. Ze
stuit voorts nlet uit dat er In de
nabije tockomst meet maatrege
len worden getroffen om de over
last tcrug te dringen en hE'! aantal
ramen te vcrminderen.

Galerie

te~en.

De onverwachte actie werd vorige
week op straat gadegcslagell door
zo'n zes cxploitanten. die wilden
weten wat de ambtenaren in hun
wijk kwamell doen. "Moet je dat
zien, ze nemen zelfs de maat v;m
de toegangsdeur tot mljn galerie.
Daar bevindt zich '?cht geen pe'?s·
kamertje", merkte exploitant
R. Kousbroek lachend op. "Zc
gaan hlln gang maar".
Verderop lagen ambtenaren op
de knieen. Zij namen de maten
van de kelderruimten op. Ande'
ren noteerdcn welke kamers weI
en welke op dil moment niet in
gebnlik waren. "Vanaf nu". licht·
te mevrouw M. van /'00. coordina
tor handhaving besternmings·
p!annen van de gemeente ATIl'
hem toe. _mogen leegstaandc
ruimlen ook niet langer worMn
gebruikt". Ook is besloten strikt
Ie hand te houdcll aan de bepalill
ge!l van wouingwet. bouwb<.'sluit,
bouwvcronklling en het b<?stem
mingsplan 'dal ter plaatse geldt.
Me~ betrekking tot dcze bepalin'
gen zOlI de plaatsclijke overhei<l
met langer een gcdoogbeleid han·
Ecn begeleidcnde brief van de
gemeente gaf tekst en ultleg.
Kousbroek was niet blij met de
inhoud ervan. "Hr staat cen heel

link zinnetje in. Er staat dat het in
1983 genomen bcsluit wordt in
getrokken. Daamlt blijkt volgens
mij dUidelijk dat de gemeeme ons
hier weg wll hcbbcn~. In 1963
nam de plaatsclijke overheid de
beslissing om de raamprostitutie
te concentreren op de huidige
plaats. nabij hel station Velpet·
poon...Oat lJesluit wordt nu dus
herroepen", aldus KOlJsbroek. .De
gemeente is volgens mij bezig
met voorbereidingen die moeten
leiden tot een snelle verplaat
sing".
'MJordclI die Van Loo niet onder
schrecf. .Daar ga ik niet over.

Maar cen verplaatsing op termljn
sluir ik niet uit". Cekscherend
reagE'Crden de aanwezige explol
tanten op deze ultspraken. Ecn
aantal maakte nag cens aar. de
wijkagent dutdclijk dat zlj niet
van plan zijn le verhuizen. ..AIs er
een bereld Is, betekent dat niet
dOlt wij allemaal achter zo'n be
sluit staa~. Dit deel van de wijk is
jaren geleden a.angewezen als
prostitutiegebled. Dan kan de ge
meente nu nlet opeens zeggen dat
wij hier wegmoeten", aldus ex·
ploitanr M. Evers.
.Wij hebben !tier de afgelopen
jaren enorm vecl geld in de wijk

gelnvesteerd·, vervolgde hij. Het
resuitaat van die investeringen Is
de gemcente en omwonenden nu
JUi>! een doom in het oog. Het
aantal ramen Is fors toegenomen.
Steeds !lIeer panden wer<!en blj de
prostitutieactiviteiten betrokken.
~rbouwingen. zcwel illegaal als
legaal, hadden in hoog tempo
plaats. V:-ouwen werden <!ehter
deure;" waarin snci een raaro was
gemaakt, geplaatst en waar jaren
twee vrouwen in cen pand werk
ten, weld opeens ruif':1te ge
creeerd voor zes tot acht pros:i
tuees.
.Dat wisten we". aldus V2i1 Loo.

• Het aantal ramen In Arnhems rosse buurt nllJg nlet langer loenemen. (Fato Hans Staelc/wlzen)

En die ultspraak verkJaarde de
wijkagenr in aanwezigheid van de
exploltanten.•We weren dat vcr·
bouwingen niet langer zijn toege·
staan", Iiet Evers nog even weten.
Volgens Mackanzie zal een
'nieuw' raam worden dichtgetim·
merd of afgeplakr. Oat geldt voor
elk raam dat er vanafwoensdag·
ochtend 21 april bijkomt. Makep.
de exploitanten de blindering on·
gedaan. dan zal het gehele panll
worden gesloten. .Gedurende
drie maanden. Dat gebeutl op last
van de bUl'gemeester·, aldus Van
Lao...Hier moet een afschrikwek'
kende en preventieve werking
van uit gaan. Zo laten wij zien dat
het ons menens is·.
De toename van het aantal ra·
men was de omwonenden een
doorn in het oog. Bijna gcrnisloos
kwam er wekelijks wei een raam
bij. De !aatste maandcn is er hard
gf?werkt. Op dil moment telt de
rosse !;uurt 220 werkplekkf?n. For
staan ongeveer dertlg 'l':\!llen' te
huur. in 1990 was dlt aantal ver·
drievoudigd. Enkele weken gel«·
den werd het aantal V<ln 200 0'/\'"
sehrer.!en. E. waren plannen 'JOOI
r;le bouw van tenminste nog eeo:s
vUttig Wl:rkrulmten.

BUndering

•We konden echter nlets doer..
Berst moest moest een aantal !)e·
slisslngen worden genom en. DOlt
is nu gebeurd. En daarcm zijn we
hler." Het huldige aanta~ ramer.
blijfi In elk gcval de eerste jaren
gcnandhaafd. als IleI nan de ge·
rneenle Amhem Iigt. "We zulic"
er. scherp op toezien, dat er geen
werkplekken bijkomen", aldus
Van Loa.

Ambtenaren met meetlat de rosse buurt in
<loor BERRIR vAN HHDEN
ARNEll!M - Dat er mannen voor
haar raam la:lgs lopen, is de
prostitute wei gewend. Oak dat
dtt 's ocbtends vrlJ VToeg ge
beurt. ZI) bet dat bet dan meest·
al am grotc ae:llallen scholle·
reo gaat en een eokelfog die
v66r het begin van de dagtaak
even soe! langs de bllrdelen
M/dt. Maac dat mannen bet
raam waarachter ze zit ultvoerlg
opmeteo, had de '1rou.... nlet eec·
der meegemaakt. So d at er even
later een camera op haar wetk·
pIck werk gencbt, was VOOr haar
oak oleuw.
Toch gebeutde dat Yorige week
allemaal in Anthems rosse bUlIrt.
D<? prostituec was to<?n ni<?t in
staat de bliksemanic van de afde·
ling bouw· en woningtoezicht van
de gemeent<? Amltem teg.m t<?
houden. Cewapend met nOliti<?
blokken. mcetlatlen en fototoes·
tellen bewogen de ambteren zieh
ijverig cloor het concentratiegc·
bled. Oe in badpak gestoken
vrouw trok zieh daarom maar
even terug en Iiet de mannen hur.
gang gaan. Ruim een uur ware'1.
ze bezig Inet het in kaart brengen
van Amherns prostitutiC'- en con·
centraliegebied. AIle deuren. ra·
men en gevcls werden uitgebreid
opgemetell. 20 kan de gemeente
Arnhem voortaan makkelijk bij
houden waar straks sprake is van
illegale lIilbreiding danwel iilega'
:e !;ouwwerkzaamheden.
Vanaf nu kan cn zal de plaatse·
Hjke cve-rheid actief controles ui~·
YOerell in hN prostilUticgebied.
TegcOl elke il/egale afWijking vaol
de bestaande toestand zal strin·
Itent wordell opgetre,'en Op dic

