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Alhambrawijk :
Nieuwe maatregelen voor de omkadering van de prostitutie

Brussel, 27 maart 2014 – Op 28 maart, wordt een nieuwe omkaderingsmaatregel van kracht voor
de prostitutie in de Alhambra wijk. Deze maatregel heeft de ambitie om een betere levenskwaliteit
te garanderen aan de omwonenden. Deze maatregel is genomen onder de impuls van de
Burgemeester van de stad Brussel, Yvan Mayeur, samen met de belanghebbende partijen van het
platform voor het intersectoraal overleg van de prostitutie.
In oktober 2013 werd een eerste omkaderingsmaatregel voor de prostitutie in de Alhambrawijk
genomen door het platform. De Burgemeester, de juridische dienst van de stad Brussel, de politie
van Brussel HOOFDSTAD Elsene, de vzw BRAVVO en ook de verschillende verenigingen die werken
met personen die een band hebben met de prostitutie maken deel uit van dit platform. Volgens deze
oorspronkelijke maatregel moesten de prostituees na 10 uur s’ avonds zich verplaatsen van de
Alhambrawijk naar de Koning Albert II‐laan. Maar dat heeft niet geleid tot de resultaten die het
platform verwachtte.
Onder impuls van de burgemeester, Yvan Mayeur, werd daarom een tweede omkaderingsactie op
poten gezet om de initiële beslissing te heroriënteren. Deze zal in werking treden vanaf 28 maart en
voorziet de verplaatsing van de prostituees, 24 uur op 24, naar een begrensd deel van de
Antwerpse‐, de Boudewijn‐ en de Koning Albert II –laan (op het stuk van de Antwerpselaan gelegen
tussen de Lakensestraat en de Pelikaanstraat; Op het stuk van de Boudewijnlaan tussen de
Antwerpsesteenweg en de Koning Albert II‐laan). Hoewel de voorziene perimeter volledig op het
grondgebied van de stad Brussel ligt, is deze nieuwe maatregel ook al op voorhand gecommuniceerd
aan de Burgemeesters van Sint‐Joost‐ten‐Node en Schaarbeek.
“Mijn prioriteit is om te beantwoorden aan de terechte verwachtingen van de inwoners van deze
wijk door de overlast te verminderen die verbonden is aan de prostitutie. Sinds enkele jaren zetten
het OCMW en de grondregie van de stad Brussel zich in om deze buurt te laten heropleven en om de
levenskwaliteit te verhogen. Ik reken op een gezamenlijke inspanning van de verschillende partners
om een aangenamer levenskader voor de bewoners te garanderen. Natuurlijk moeten ook de
prostituees worden omkaderd en voorzien worden van de beste condities op sociaal vlak en
gezondheid.” Zegt Yvan Mayeur.
Op het terrein zijn verschillende, specifieke actoren aangesteld om de goede ontplooiing van het
nieuwe plan te verzekeren. Zij zullen de tippelaarsters informeren met behulp van brochures, die
opgesteld zijn in zeven talen. Anderzijds is er ook de aanwezigheid van de politie voorzien om er voor
te zorgen dat de veiligheid van de tippelaarsters wordt gegarandeerd. De verschillende
hulporganisaties zullen waken over het behoud van hun welzijn en fatsoenlijke werkcondities.
Deze nieuwe actie past binnen het algemene kader van het geïntegreerde gemeentelijke plan voor
de omkadering van de prostitutie. Het plan werd opgestart in 2013 door de stad Brussel en omvat
drie belangrijke werkingsassen:

‐
‐
‐

De verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners
De strijd tegen de criminaliteit, die verbonden is aan prostitutie
Het welzijn van de prostituees zelf.
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