Hoercnfietser krijgt afwerkplaats
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Ulrcc!ltsc
steeds vaker
ricts
mer
auto.
gemeelllerei·
niginr,
nieuwe
als
eerslC Vllilnisnwl1llcn vcrtwas(kll
zich uver hel7.wcrfvuil dal zic:h op
hUOplC 111 de slruikeo rondom de
lippclzonc aan de Europllinan. Dc
gcbruiklc condo(jOls konden oiet
van au(olllobilislen zijn. Voor hen
was al ccn tcrrcin ingericht. Iliel
wgchctcn afwcrl<plaalsen.
Als auh)ll!\)bilislcn hun con
uomns lIicl in de struiken gooien.

I
I

br.dacht de gClllcenlerciniging. dl;ln

I

flIoetcn het we! de (ietscnde cn
brommcntle lustwckcrs zijn. Hoe
hou je ficlscrs uil de struiken'~ Juist,
door de aanleg van fietsafwerk
plaatsen. De gemeenle, die al iarer!

!,oogt het autogebrllik lr:rug Ie drin
gen, kon niet legen hel plan zijn. Ze
Iicert hel milieubcwustc gedrag van
de riclsr.nde hoerenlopers beloond.
Sil1ds dr.ze week stann er niet-over
dcl<te ficlscnsllIllingen tllssen lie

aUlo-afwcrkplaalsen. Veel gr.ld is cr
niet aan bcstccd. De fictser kan nct
door dr. ingang. De kale groengc,
verfde bctonncn ruimte biedl priva

cy, gecn zach! bcd, In ruil voor be
schulting word! van dr. fietser ver
wllcht da! hij zijn afval in de daar
voor bcstcmdc prullcnhak gooit.
De cersLe ervaringcn mel de fiets,
alwcrkplaals zijn positic[, legl cen

woordvocrder van de

gem~cnte.

Vuilnisbakkcn worden gocd gc

bruikt, slruikcn blijvr.n schunr.r.
Baa Mesters

dp. Vol\skrallt
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Wellicht nieuwe gegadigden sexclub

Verkoop inboedel
WINTERSWDK - Sexclub La
Rose in Kotten dreigt te vCl'dwij
nen. BinDenkort gaat de iDboe
del van het omstreden boraee.l
oDder de hamer. De Berasting
dienst houdt vrijdag 24 novem
ber een exec\1tieverkoop in de
club aaD de Kottenseweg. Vol
g~ns een bekendmaking van de
fiscus is de verkoop noodzake
lijk vanwege schulden van de
Duitse exploi!an! Lothar Franz

Hummel.
Maar beheerder Harrie Water
man van La Rose is er niet van
overtuigd dat met de publieke
verkoop ook meteen een stteep

onder het bordeel is gezet. Dr.

Amsterdammer
onclerhandelt
met liedell die de club willen
ovememen. "Il< kan nog niet
zeggen wie het zijn, maar dezc
heren zijn goed voor hun geld",
aid us 'Orne Harrie'. Zelf he eft
Watennan lange tijd D8uwelijks
nog contact gehad met Hummel.
"Hij is spoorloos. Ik ben ook een
tijdje met meer in de club ge
weest_ Maar de zaak is DOg at
toe wei open, heb ik begrepen
Waterman weet dat de scbuJden
van de Duitser aanzienlijk zijn_
"En dan Diet alleen bij de be:
ting", aJdus de Amste:rdam.mer.
De energiemaatschappij liet bij
La Rose ontangs bet gas afs)ui
ten, omdat volgens Waterman
DOg een vordering openstaat van
enkele duizenden guldens.. De
huurachterstand is Dog hoger,
meent de beheerder, en bijzelf
hecft nog 'de nodige groene
bankbiljetteD' aan salaris tegoed.
De executieverkoop begint vrij
dag 24 november om 11 uur. De

bezichtiging van aile aangebo

den goerlcren, onder meer een
bar met twee tapkral1en, tv, ste
reoinstallatie en beveiligingsap
paratuur, is vana! lien uut,
Da.qblad Tuballtu
14/11/%
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Uitzend bureau
voor prostituees
Rotterdam -

Het Prostitutie

Maatschappelijk Wcrk in Rotter
dam lid voortlelen in de oprich·
ling van een uitzendbureau voor
buitcnlandse prostituees, ceo
idee van de stichting Pro Sex. Co
ordinator D. Malkus van Humani
tas denkt dat hicrmee de 'illegali·
leit' - de vrouwcnhandel dus
een fiinke slag kan worden toege
bracht, omdot tic prostituces zelf
de touwtjes in handen krijgen.
Zo'n uitzendbureau rou e€n scha
kel kunncn vormen tussen vraag
enaanbod.
Ze wil het idee morgen bespreken

met een delegatie van de Vrou
wencommissie van het Europees

Parlr.ment. Die commissie wil
zich op de hoogte stellen van de
mensenhandcl naar Nederland.
,,In Brussel vindt men dat Neder
land en Belgie hel voorbceld zijn
van hoe je progressicf met prosti
tutie kan omgaan," zegt Mll1kus,
"ondanks het feit dat erhier nog
heel veel niet goed gaat."
Als het uitzendbureau er komt, I
moet het zorgdragen voor'
wl?rvi!lg,.h~tvervoer en een werk
vergu'nning voor buitenlandse
vrouwen die in de prostitutic wil·
len werkcn. Die kunnen dan za·
ken doen met clubs, die in het be
zit zijn van een speciale vergun·
ning, 'n 500rt keunnerk. "Dat ver
gunningenst.e1sel in Rotterdom
omt eraan. Dat betekcnt dat je
e situatie veel beter onder con- !
troll? bebC' vindt Malkus. Pro Sex
zoekt op wl moment of het plan
:oor een dergelijk uitzendbureau
'uridisch mogelijk is.
I

Rotterdams Daqblad
O+/lZ/%
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Het staosdeel Geuz.enveldlSlotermeer

af van juridische stappen teg~
net besluit van Amsterdam aan de
Theemsweg een goooogzone voor
tip~prostituees te vestigen. Het
staasdeel denld dat eeo gang naarde
ziet

rechterweinig kans maakt. omdat de
gemeente beloften doe! de overlast .
in te perken.
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