
D
E problematische
straatprostitutie in
Brussel concentreert
zich vooral in de
Handels- of Alham-

brawijk. De stad Brussel voert
er nu tweemaal per maand con-
troles uit. In 2005 werden ook
466 administratieve controles
gedaan. In totaal ging het om
301 prostituees, van 33 ver-
schillende nationaliteiten. 126
prostituees werden onmiddel-
lijk naar hun thuisland terug-
gestuurd of kwamen terecht in
een gesloten centrum. De ove-
rige 47 hoertjes kregen het be-
vel het grondgebied te verlaten. 

Ruim een derde van de meis-
jes komt uit Oost-Europa, zij
vormen de grootste groep. Bin-
nen die groep zijn de Bulgaarse
prostituees het talrijkst. 

Volgens burgemeester Thiele-
mans registreerde zijn korps in
2004 66 procent minder straat-
prostituees dan in 2003. ,,In
2005 zette die trend zich door,
al zijn de verschillen per con-
trole soms groot’’, zegt hij.
,,Opvallend is de daling van het
aantal Bulgaarse meisjes en de
relatieve stijging van meisjes
van Belgische origine.’’ Dat
wijst er volgens Thielemans op
dat zijn aanpak vruchten af-
werpt. ,,We willen met onze
operaties vooral strijden tegen
de mensenhandel. Dat er min-
der Bulgaarse meisjes werken,
is een indicatie van succes. In
2004 konden we bovendien 52
pooiers oppakken.’’ 

De Brusselse burgemeester
kondigde midden november
een strijdplan aan tegen men-
senhandel, vooral gericht tegen
straatprostitutie en pooiers. De
stad wil het fenomeen aanpak-
ken door een zware taks te hef-
fen op zogenaamde rendez-
voushuizen, waar straatprosti-
tuees klanten ontvangen. Per
ruimte in zo’n huis zal de stad
een taks van 2.500 euro heffen.

De politie blijft in 2006 streng
controleren. Agenten gaan na
of de meisjes legaal in het land
verblijven, ze onderzoeken zo-
veel mogelijk voertuigen, wij-
zen bestuurders op het ,,plaat-
selijk verkeer’’ van de buurt en
stellen systematisch proces-
verbaal op voor iedere inbreuk. 

De Brusselse burgemeester
blijft aandringen op een debat
over het statuut van prostitu-
ees. Hij wil een initiatief, waar-
door het voor plaatselijke be-
sturen duidelijk wordt hoe ze
het fenomeen kunnen bestrij-
den. Nu is straatprostitutie niet
bij wet verboden. (belga)

Minder Bulgaarse meisjes
Brussel. De strijd tegen de straatprostitutie heeft vorig jaar in Brussel geleid tot 173 uit-
wijzingen. Volgens burgemeester Thielemans (PS) daalt de prostitutie in de hoofdstad. 

De strijd tegen straatprostitutie past binnen de strijd tegen mensenhandel. © ’cia Jansen
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Een klas van het Athenée
Royal Alfred Verwée in Brussel
heeft de wedstrijd ’Move-Eat’
gewonnen. De consumenten-
organisatie OIVO had die wed-
strijd georganiseerd in het
tweede en derde middelbaar op
vraag van federaal minister van
Volksgezondheid Rudy De-
motte (PS). Het Santa Maria
Instituut uit Ruiselede en het

Sint-Godelieve Instituut in
Sint-Martens-Lennik behaal-
den de tweede en derde prijs.

De jongeren kregen de op-
dracht de slogan ,,Beter eten-
Meer bewegen’’ passend te il-
lustreren. De winnende klas
maakte een affiche met een
kind op een klimmuur, waar-
van stukjes fruit de treden vor-
men. Deze inzending zal prij-

ken op de voorpagina van de
brochure van het Nationaal
Voedings-en Gezondheids-
programma, die gericht zal
zijn op 12 tot 18-jarigen.

De eerste drie scholen ont-
vangen een jaar gratis fruit en
een cheque ter waarde van
3.000 euro voor de aankoop
van sportmateriaal. Ook krij-
gen ze een sportstage. (belga)

Athenée Royal Alfred Verwée wint Move-Eat
Brussel

Steeds meer Brusselaars vin-
den een baan bij de Brusselse
vervoermaatschappij MIVB.
,,Tussen 1 juli 2004 en 31 de-
cember 2005 nam de MIVB
706 nieuwe personeelsleden in
dienst. 475 van hen, of 67 pro-
cent, zijn afkomstig uit het
Brusselse Gewest. Bovendien
wierven we 117 jonge Brusse-
laars aan’’, zegt de Brusselse

minister van Mobilteit en de
voogdijminister van de MIVB,
Pascal Smet (SP.A), in een
persbericht. 

In totaal zijn 3.280 van de
6.200 werknemers van de
MIVB Brusselaars. Sinds het
aantreden van de nieuwe Brus-
selse regering neemt dat per-
centage gestaag toe, zegt Smet. 

Volgens de minister wordt

dat beleid voortgezet. ,,Ook in
de toekomst zullen er nog aan-
wervingen gebeuren, onder
meer het nieuwe tram- en bus-
plan en de start van het nacht-
net maken de aanwerving van
meer dan 100 extra personeels-
leden mogelijk. Ook hier zul-
len we via campagnes de Brus-
selaar warm maken om te solli-
citeren.’’ (belga)

MIVB heeft 500 Brusselaars aangeworven
Brussel

Asse

VLD en Samen
worden Lijst
Burgemeester 

De Lijst van de Burgemeester,
het nieuwe kartel tussen VLD
en Samen, heeft een website ge-
opend met het programma dat
ze de volgende zes jaar wil reali-
seren. Volgens het kartel is Asse
financieel gezond en moeten
de belastingen niet stijgen. Op
de kandidatenlijst van de Lijst
van de Burgemeester is het nog
even wachten, al zijn al heel wat
details bekend. Zo brengt Sa-
men zes vrouwen en vier man-
nen mee. Bij de VLD doen alle
acht mandatarissen in de ge-
meenteraad en het OCMW ze-
ker mee. (rds)

Dilbeek

Eerste Lijst van
de Burgemeester

Burgemeester Stefaan Plat-
teau is door de Dilbeekse VLD
aangesteld als lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Van de veertien gemeente-
raadsleden stellen zich dertien
weer kandidaat. Ze hopen dat
samen te doen onder de nieuwe
naam Lijst van de Burgemees-
ter (LVB), maar hiervoor is nog
de goedkeuring van het natio-
nale VLD-bestuur nodig. (ckd)

Huldenberg

CD&V bereidt 
kartel voor

Nora Vanderzeyp geeft het
voorzitterschap van CD&V-
Huldenberg door aan Herman
Depré. Die laatste wil samen
met N-VA een kartellijst voor-
stellen. Manou Eyskens verliet
Huldenberg en wordt als
CD&V-secretaris opgevolgd
door Guy Hendrickx. Herman
Depré is lang geen onbekende
in de Druivenstreek. Hij is al
verschillende jaren voorzitter
van de Sportraad en van het lo-
kaal overleg buitenschoolse
opvang. (wfh)

Londerzeel

CD&V voorlopig
nog zonder N-VA

Burgemeester Jozef De Bor-
ger trekt de lijst van CD&V bij
de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Hij werd door het partij-
bestuur met 96 procent van de
stemmen aangeduid. Ook de
andere schepenen gaan terug
voor hun sjerp en ook het gros
van de gemeenteraadsleden
krijgt een plaats op de lijst. 

De CD&V knoopt gesprek-
ken aan met de afdeling van 
N-VA, maar over een samen-
werking is nog niets beslist.
(jhw)

Gisteren tilden de werkman-
nen van de technische dienst
van de stad Leuven de beelden
van Van Rillaer en Morillon
voorzichtig uit hun nis in de
gevel van het stadhuis. Gipsen
reproducties van twee konin-
gen, de Nederlandse vorst
Willem I en onze Leopold I,
werden er in de plaats gezet. 

De beelden van de twee Leu-
vense figuren wegen elk een
slordige driehonderd kilo-
gram. Jan Van Rillaer was
stadsschilder van Leuven van
1548 tot 1570. De Leuvenaar
Guy Morillon was de secreta-
ris van Keizer Karel van 1516
tot 1555. 

Een jaar lang verdwijnen ze
in de stadsmagazijnen. Pas
daarna krijgen ze opnieuw een
plaats aan het stadhuis. 

De wissel past in de viering
van 175 jaar België. Leuven
herdenkt dat een jaar later dan
de rest van het land, omdat
hier nog lang werd gevochten.
De twee nieuwe beelden wor-
den op donderdag 2 februari
ingewijd. 

Willem I werd door een be-
slissing van het Congres van
Wenen (1815) soeverein vorst
van de Nederlanden. Na de
opstand in Brussel in septem-
ber 1830 werd hij uit het zui-
den verjaagd. Leopold besteeg
op 21 juli 1831 de Belgische
troon. 

Enkele dagen later al werd hij
met een militair optreden van
zijn voorganger geconfron-
teerd. Leuven speelde in die
bewuste jaren 1830-1831 een
belangrijke rol.

De gipsen beelden zijn het
werk van kunstenares Ann
Dieltjens. 

Op donderdag 2 februari
2006 volgt de officiële opening
van het herdenkingsjaar door
de burgemeesters van ’s Her-
togenbosch en Leuven. (bcz)

.

JAN VAN RILLAER
EN GUY MORILLON
VERVANGEN DOOR
WILLEM I EN
LEOPOLD I

Leuven zet
koningen

op
stadhuis

Leuven. Jan Van Rillaer
en Guy Morillon moeten
hun plaats op het stad-
huis even afstaan aan
twee koningen. 


