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Prostitutie in de Alhambra-wijk 
Verplaatsing van de prostituees naar de Koning Albert II-laan vanaf 22 uur 

 
 
Vanaf 1 oktober loopt een actie met de politiediensten, de verenigingen die actief zijn 
in het prostitutiemilieu en de vzw BRAVVO, om de prostituees ‘s avonds naar het 
eerste stuk van de Koning Albert II-laan te verhuizen. Dit pilootproject heeft als doel de 
levenskwaliteit van de buurtbewoners van het Alhambrawijk te vergroten alsook de 
prostitutie beter te omkaderen. 
 
Deze actie wordt ondernomen in het kader van het Gemeentelijk Prostitutieplan dat 
burgemeester Freddy Thielemans sinds eind 2012 wilde invoeren. Het plan heeft tot doel om 
de acties van het gemeentebeleid in verband met de verschillende uitdagingen in dit domein 
nader te bepalen (overlast, mensenhandel, de socio-sanitaire situatie van de prostituees, 
enz.).  
  
Het plan is opgebouwd rond 3 aandachtspunten:  

- de criminaliteit die prostitutie met zich meebrengt  
- de beperking van de overlast en de verbetering van de levenskwaliteit van de 

buurtbewoners  
- het welzijn en de bescherming van de prostituees  

  
In het kader van het plan werd op 27 maart 2013 van start gegaan met een intersectoraal 
overlegplatform prostitutie, dat alle actoren samenbrengt die zich met de problematiek 
bezig houden. Sindsdien vergaderde het platform maandelijks. Het platform wil bepalen 
welke acties ondernomen moeten worden, wil ervaringen uitwisselen over goede praktijken 
met betrekking tot het beheer van overlast door prostitutie en wil de evolutie van het 
fenomeen op het grondgebied van de Stad evalueren. 
 
In dat verband lanceerde het platform op 1 oktober een eerste actie in de Alhambra-wijk 
voor een proefperiode van 6 maanden, met als doel de prostituees naar het eerste stuk van 
de Koning Albert II-laan (gedeeltelijk op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node) te 
verhuizen. Voor deze actie werd eerst overlegd met de burgemeester van Sint-Joost, Emir 
Kir. 
 
“Met deze actie willen we de overlast door prostitutie in de Alhambra-wijk beperken door ze 
‘s avonds te verhuizen naar het eerste stuk van de Koning Albert II-laan, waar er enkel 
bedrijven zijn die s’nachts ook geen activiteiten hebben. Daarbij blijven we uiteraard instaan 
voor de veiligheid van de prostituees door de aanwezigheid van politiepatrouilles en blijven 
de verenigingen toezicht houden op de socio-sanitaire omstandigheden ” aldus Freddy 
Thielemans. 
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