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Geachte heer Coppens, beste Gerrit
In uw brief van 21 november 2020 heeft u een aantal vragen gesteld over het
seksueel toerisme aan de Moormanlaan. Via deze brief geven wij een antwoord op de
door u (cursief weergegeven) gestelde vragen.
Helaas vernemen we dat steeds vaker mensen angst hebben om gebruik te maken
van de Moormanlaan. Enerzijds omdat mannen die uit zijn op seksueel vertier
dreigend overkomen, anderzijds omdat de mensen die van de Moormanlaan gebruik
maken kinderen bij zich hebben en die kinderen niet willen confronteren met
onwenselijke taferelen.
Wij zijn bekend met het feit dat het bosgebied bij de Moormanlaan wordt gebruikt
door mensen die elkaar willen ontmoeten met als doel het verrichten van seksuele
handelingen. Navraag bij ons gemeentelijk meldingen systeem, evenals bij politie en
de gemeente Eersel levert echter geen geregistreerde meldingen/aangiften op.
Betrof het voorheen een beperkte groep mannen die zich een beetje uit het oog in de
nabijheid van het benzinestation verpoosden, nu schijnen de activiteiten tot diep in de
Gemeente Eersel plaats te vinden.
Navraag bij de gemeente Eersel geeft echter aan dat dit in die gemeente niet bekend
is; althans dat ook daar geen meldingen van overlastsituaties bekend zijn.
Nu staat er wel ergens in de APV dat seksuele activiteiten die in de openbaarheid
plaats vinden verboden zijn. Idem voor prostitutie.
Het seksueel toerisme is een bekend fenomeen. In beginsel is er geen verbod op seks
in het openbaar. Echter het verrichten van seksuele handelingen, onder andere
zichtbaar voor anderen, is onwenselijk en is daarom strafbaar gesteld. Er wordt dan
gesproken over “kwetsing openbare zedelijkheid”. Hierbij gaat het niet om prostitutie.
Prostitutie zonder daarvoor benodigde vergunning is verboden op grond van hoofdstuk
3 van de Algemene plaatselijke verordening.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

Mogen we concluderen dat, gezien de groeiende activiteiten, dat handhaving van die
verboden geen prioriteit heeft?
Van de wijkagent krijgen wij echter signalen dat de activiteiten sinds de
infrastructurele werkzaamheden in het gebied juist zouden zijn afgenomen. Tevens
lijkt het erop dat de angst bij de scouting is verminderd ten opzichte van een jaar
geleden. Wel blijft het van belang dat overlastsituaties en dreigende situaties worden
gemeld bij gemeente of politie. Zo kan zowel door de gemeente als door de politie
informatie gestuurd worden ingezet op excessen.
Heeft men het voornemen dat Bevoegd Gezag intensiever gaat handhaven?
Omdat prostitutie zonder benodigde vergunning wel verboden is, en omdat de
gemeente Veldhoven mensenhandel en uitbuiting wil voorkomen, neemt Handhaving
& Toezicht en de politie het gebied mee in hun surveillance. Indien zich excessen
zichtbaar voordoen wordt hier ook op gehandhaafd.
Heeft het College overleg met buurgemeente Eersel over deze gezamenlijke
problematiek?
Met betrekking tot overleg met de gemeente Eersel over deze problematiek moeten
wij u mededelen dat dit niet plaatsvindt. Wel is ambtelijk aangegeven dat de
gemeente Eersel niet bekend is met meldingen/aangiften en dat zij daarom geen
(extra) inzet laten plegen vanuit Handhaving & Toezicht.
Uiteraard weten we dat streng handhaven een waterbed effect heeft.
Het college onderschrijft uw stelling dat door extra toezicht de kans bestaat, dat de
betrokken bezoekers zelf naar een alternatieve plaats gaan zoeken waarbij niet
duidelijk is of de overlast zal afnemen of juist toenemen.
Ziet het College mogelijkheden om in een overleg binnen SGE/MRE plekken aan te
wijzen, waar dit soort handelingen eventueel gedoogd worden?
Een stukje begeleiding vanuit gezondheidsinstanties zou daar dan ook mogelijk zijn,
indien gewenst.
Met betrekking tot uw verzoek voor het onderzoeken van mogelijkheden om in overleg
binnen Stedelijk Gebied Eindhoven/ Metropool Regio Eindhoven, plekken aan te wijzen
waar de activiteiten gedoogd worden, lijkt dit het college een onwenselijke situatie. Als
we officieel plekken gaan aanwijzen bestaat de kans dat we ook verantwoordelijk
worden gehouden voor ongewenste excessen.
Overigens wijzen wij u er op dat in de raadsvergadering van 7 april 2020 mondeling
antwoord is gegeven op soortgelijke vragen.
Wij hopen uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester

2/2

