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Geachte leden van de gemeenteraad van Amsterdam
Sluitingstijden prostitutie: dat kan beter
Het Integraal Burgwallen Overleg buigt zich al meer dan tien jaar over alle mogelijke
problemen, plannen, voorstellen en acties en komt dan met reacties daarop. Het
stadsbestuur nam de standpunten van het IBO altijd zeer serieus. In feite is de aftrap
voor de hele 1012-aanpak gegeven door een alarm over de situatie op de Wallen
vanuit het IBO. Het sprak dus vanzelf dat de plannen voor nadere regulering van de
prostitutie daar ook werden besproken, nog voor er definitief voorstel door het
College werd gedaan. Het IBO sprak zijn waardering uit voor het geheel van de
plannen. Na jaren van zorg over steeds weer geconstateerde misstanden en hinder
voor de bewoners en andere belanghebbenden op de Wallen en na herhaalde
suggesties voor verbetering is er nu actie.
Op één punt werd met verbazing gereageerd. Ja, het was goed dat er een
sluitingstijd wordt ingesteld. De in de nachtelijke uren bezette ramen trekken juist ’s
nachts veel, vaak aangeschoten en vaak in groepen rondlopende overlastgevers.
Onbegrijpelijk was het dat er een koppeling werd gemaakt aan de laatst mogelijke
sluitingstijd van horeca, nl 4 uur door de week en 5 uur in het weekend. Die lang
open zijnde horeca is in het Wallengebied maar zeer beperkt aanwezig (bv. de
dancing San Francisco op de Zeedijk) waardoor in feite aansluiting bij de horeca niet
wordt bereikt. Alle andere horeca heeft de normale sluitingstijd. Dat schreven we met
veel argumenten aan de beleidsmakers.
Nog later?
Met nog grotere verbazing lazen we in Het Parool dat het College in zijn definitieve
voorstel de sluitingstijd wil beperken tot twee uur, en dan van 6 uur ’s morgens tot 8
uur. Nu gaat het niet meer om de sluitingstijden van de horeca, maar om de
veiligheid van de vrouwen. Ook daarop is volgens het IBO heel wat af te dingen.
Wie doe je met zo’n late sluitingstijd een plezier ?
Niet de prostituees, want die krijgen nog even al het dronken en agressieve volk na
de normale cafésluiting op bezoek; tenminste de vrouwen die er dan nog zijn en dat
zijn de minst weerbaren, degenen die om welke reden dan ook van anderen of van
zichzelf altijd moeten werken; de meest weerbaren en de verdienenden zijn dan al
lang verdwenen.
Niet de omwonenden, want die worden nog weer even wakker geschreeuwd door
de groepen Engelsen die na de laatste drank gezamenlijk hun kansen moeten
pakken; joelend buiten staan wachten tot hun maat weer tevreden naar buiten
tuimelt.

Niet die eigenaren die zelf al sluitingstijden hanteren, omdat ze de uren met grote
kans op rotzooi willen vermijden; de tegenstanders van sluitingstijden zijn vooral
verhuurders aan Oost-Europese prostituees en verhuurders die zelf zo’n hoge huur
moeten betalen dat ze elke shift nodig hebben.
Niet de andere steden met prostitutie die al lang sluitingstijden hebben en waarvan
Amsterdam weer flink gaat afwijken; Den Haag sluit om 1.00 uur evenals Alkmaar en
Groningen terwijl Nijmegen, Eindhoven en Leeuwarden om 2.00 uur sluiten ( met
een uur extra in het weekend ). Volgens de Burgemeester en het College zou dat
dus voor de vrouwen heel onveilig zijn?
Wat wel doen ?
Sluitingstijden instellen die gelijk lopen met de gewone horeca waardoor prostituees,
omwonenden en welwillende eigenaren ellende bespaard blijft en extra aanloop uit
andere steden uit kan blijven.
Als het politici ernst is misstanden terug te dringen, is een symbolische stap zoals nu
in het voorstel wordt gezet absoluut onvoldoende en zal die niet werken.
Het IBO doet dan ook een dringend beroep op de fracties die dit plan moeten
goedkeuren, het voorstel op dit punt in de gemeenteraad aan te passen.
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