
Verslag van de evaluatievergadering over het plan tegen de overlast 
door de straatprostitutie (23/06/2014). 

De vergadering georganiseerd door het kabinet van de burgemeester Yvan Mayeur en door de leden 
van het wijkcomité Alhambra vond plaats op 23 juni 2014 in de lokalen van La Tentation. Een vijftigtal 
bewoners hebben eraan deelgenomen. De bedoeling van de bijeenkomst was om de situatie in de 
wijk te bespreken na het in voege treden van het prostitutieplan zoals die in april werd voorgesteld 
door de heer Mayeur. 

Dit zijn de hoofdpunten die werden aangehaald: 

- Waarom is er minder politie in de wijk sinds het einde van de verkiezingen? 
Volgens de heer Mayeur en de heer Raes (de politiecommissaris) is dat puur toevallig. Nogal 
wat politiemanschappen werden sinds de verkiezingen voor andere taken ingezet zoals 
internationale toppen, de G8, de aanslag in het Joods Museum, de Wereldbeker Voetbal, enz. 
De burgemeester benadrukte nogmaals het tekort aan politiepersoneel en zei dat hij volop 
bezig is om meer middelen te verkrijgen. Binnenkort zou het politiepersoneel weer ingezet 
worden om het reglement ter plaatse in de wijk af te dwingen.  
 

- Het pleintje op het einde van de Lakensestraat. 
Nogal wat bewoners hebben de problemen aangekaart op het pleintje dat in de toegelaten 
prostitutiezone ligt: agressie jegens de bewoners, sluikstorten en vuiligheid alom, moeilijke 
doorgang voor auto’s, bushokjes die steeds bezet worden, ruzies en vechtpartijen, … 
De burgemeester heeft nogmaals uitgelegd dat het pleintje een compromis is met de 
prostitutievzw’s, alhoewel ook hij het er altijd moeilijk mee gehad heeft. Hij zou de situatie op 
het plein opnieuw evalueren met de politiediensten en met de verenigingen die zich inzetten 
voor de sekswerkers om te zien of die omgeving toch beter niet uit de toegelaten 
prostitutiezone moet worden gehaald. 
 

- Binnenkort een doorlichting van het plan? 
De burgemeester ontmoet de komende dagen alle actoren van het platform-prostitutie voor 
een tussentijdse evaluatie. Na die consultaties zullen er eventueel beslissingen worden 
genomen. De wijk zou daarvan op de hoogte gebracht worden. De burgemeester wou toch 
benadrukken dat tijdens de zomermaanden ook de politiediensten op halve kracht draaien 
(nogal wat personeel vertrekt op vakantie …). Echte veranderingen zullen dus pas vanaf 
september doorgevoerd worden. 
 

- Een Villa Tinto op Brussels’ grondgebied? 
Tot ieders verrassing kondigde burgemeester Mayeur aan dat op middellange of lange termijn 
een structurele oplossing noodzakelijk is en er daarom nagedacht wordt over een project in de 
richting van een Villa Tinto zoals we dat van Antwerpen kennen. De diensten van de stad zijn 
reeds actief op zoek naar een plek te 1000 Brussel (bijvoorbeeld in een stuk straat zonder 
bewoning, of in een aantal leegstaande gebouwen) maar heeft voorlopig nog geen zicht op 
een exacte locatie. Het is niet evident om zo een plek te vinden binnen de stad. Als een ‘Villa 
Tinto’ het daglicht ziet dan wordt straatprostitutie overal op het grondgebied van Brussel 
verboden, met uitzondering  dan van de Villa Tinto zelf (zoals dat ook in Antwerpen het geval 
is). 
 

- Is het de burgemeester echt menens om de dingen grondig aan te pakken in onze wijk? 
De burgemeester heeft meermaals benadrukt dat hij de prostitutieproblematiek echt ten 
gronde wil aanpakken maar insisteerde ook op het feit dat het een ingewikkeld dossier is en 
dat het nog wat tijd zou vragen om echt tot duurzame resultaten te komen. Maar voor hem is 
het overduidelijk een belangrijk dossier voor de leefbaarheid van het centrum van de stad en 
daarom zou hij zeker niet opgeven.  
 
 



 
- Hoe is de vergadering verlopen en wat was de reactie van de bewoners? 

De bewoners waren met een vijftigtal en er werden veel vragen gesteld. Ervaringen uit de wijk 
werden met de burgemeester gedeeld zodat hij de omvang van de problematiek beter zou 
kunnen aanvoelen. Globaal genomen bleef de sfeer hoffelijk. De bewoners hebben meerdere 
malen het accent gelegd op de tot nu toe beperkte impact van het nieuwe reglement op de 
wijk, dat er zelfs meer prostituees in het straatbeeld opduiken dan voordien. De bewoners 
waren wel positief over het idee van een ‘Villa Tinto’ en hopen dat dit project snel 
verwezenlijkt zou worden. De overgrote meerderheid steunt dus de maatregelen van de stad 
maar hopen toch dat er nu snel concrete verbeteringen in de wijk merkbaar zullen worden. 
 
 

Het Comité Alhambra wil nog de talrijk opgekomen bewoners bedanken voor hun medewerking aan 
de vergadering, alsook de burgemeester, zijn kabinet en de commissaris.  

Een nieuwe publieke vergadering wordt voorzien in november. 

 


