Overlast door straatprostitutie (Workshop 4)
A. Situatieschets
a. Ligging
In de hoofdstad van België en Europa bevindt zich in de nabijheid van het centrum de wijk
“Alhambra”. Deze wijk is gelegen ter hoogte van de Lakenstraat, Handelskaai, Arduinkaai,
Antwerpse laan, Koopliedenstraat, Van Gaverstraat, E. Jacqmainlaan, Zwaluwenstraat.
De Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) is in deze wijk gevestigd.
Het betreft een volkswijk, waar in enkele straten overlast ontstaan is door straatprostitutie.
b. Probleemstelling
De toestand in de “Alhambra” wijk kan als volgt geschetst worden.
 In de wijk rijden dag en nacht de wagens traag door de straten om de prostituees te
bekijken en eventueel prijsafspraken te maken. Dit vormt een echte autocarrousel.
De gevolgen hiervan zijn:
files;
toeteren omdat de straat geblokkeerd is;
lawaai van draaiende motoren, het remmen en terug optrekken van de voertuigen;
stoppen en parkeren op het voetpad.
 Van op het voetpad worden de voorbijgangers en de voorbijrijdende chauffeurs
aangesproken als potentiële klanten.
 Pooiers houden zich op ter hoogte van de hoeken van de straten.
 Café vormen de uitvalspunten van de prostituees, met lawaai op de caféterrassen als
gevolg.
 De aanwezigheid van de aansluitende rendez-vous hotels in de buurt met lawaai,
parkeerproblemen, wachtende prostituees aan de ingang … .
 Rondslingeren van condooms, spuiten en zwerfvuil.
 Last van wildplassen en drugshandel.
 Dalende vastgoedprijzen.
 Regelmatig voorkomende vechtpartijen (ook tussen de prostituees over het “territorium”).
 Stijgende straatcriminaliteit (vandalisme, diefstal van geld van de klanten).
 Verlies van buurtcontacten en sociale controle.
 De buurtbewoners worden door de prostituees als hinderlijk ervaren en de meerderheid van
de prostituees spreken een vreemde taal.
 Kinderen kunnen niet meer in hun eigen buurt spelen.
Een buurtcomité “Comité Alhambra” werd opgericht en heeft onder andere volgende acties
ondernomen :
- brieven naar schepenen en burgemeester
- onderhoud met schepenen en burgemeester
- onderhoud met politiediensten
- filmen en op internet zetten van hun problematiek
- oprichten van een website van het comité
- wijkfeesten, wijkvergaderingen
- petitie voor mobiliteitsplan
- …
B. Betrokken partijen
-

buurtbewoners (comité)
gerechtelijke overheden
bestuurlijke overheid (stadsbestuur),
politie
de prostituees
uitbaters van hotels en cafés in de buurt
de “klanten”

C. Hoe pakken we de overlast aan?

