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Het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker heeft op 16 september 2021 een brief met daarin zeven 

vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

Op dinsdagavond 14 september 2021 is een overleden man aangetroffen op de galerij van de eerste 

verdieping van en woning aan de Lindberghlaan in Ypenburg. Volgens geïnterviewde omwonenden 

in een artikel van Omroep West (zie bijlage) werd de woning onderverhuurd aan prostituées en was 

er sprake van een illegaal bordeel. 

 

1.  Is het college bekend met het artikel ‘Moord in Ypenburg was bij ‘illegaal bordeel’: ‘Mannen 

liepen af en aan’?’ 

 

Ja. 

 

2.  Kloppen de berichten dat de woning als illegaal bordeel werd gebruikt? 

 

De berichtgeving is inmiddels door Omroep West aangepast. In het bericht wordt niet meer gesproken 

van een illegaal bordeel. Daarnaast zijn er geen signalen bekend bij de politie of het HEIT die erop 

wijzen dat de betreffende woning als illegaal bordeel werd gebruikt. 

 

Bewoners geven aan al eerder over overlast te hebben geklaagd bij de politie en de verhuurder, maar 

dat er weinig gebeurde. 

 

3.  Kan het college bevestigen dat er diverse meldingen van overlast zijn binnengekomen bij de 

politie? Zo ja, waarom is er niet geacteerd op deze meldingen? 

 

Bij de politie zijn geen meldingen of klachten binnengekomen over overlast met betrekking tot de 

woning aan de Lindberghlaan. 

 

4.  Kan het college aangeven of er meldingen van overlast en/of overbewoning zijn binnengekomen 

bij de Haagse Pandbrigade met betrekking tot deze woning? 

 

Bij de Haagse Pandbrigade en het Meld- en Steunpunt Woonoverlast, is de woning niet bekend. 

 

5.  Kan het college aangeven of er meldingen van illegale prostitutie op dit adres zijn 

binnengekomen bij het HEIT of via andere kanalen?  

 

Bij het HEIT zijn geen meldingen binnengekomen over mogelijke onvergunde prostitutie in de 

betreffende woning. Zie verder het antwoord op vraag 2, 3 en 4.  
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6.  Wat doet het college om ervoor te zorgen dat de woning aan de Lindenberghlaan niet meer als 

illegaal bordeel wordt gebruikt? Welke acties worden richting verhuurder ondernomen? 

 

Er zijn geen aanwijzingen dat de woning als illegaal bordeel werd gebruikt. Daarom is er geen reden 

voor het college om handhavend op te treden tegen de verhuurder.  

 

7.  Zijn de prostituées die werkzaam waren in het illegale bordeel opgevangen en is hen de juiste 

begeleiding aangeboden? 

 

Er zijn geen meldingen of signalen dat de woning als illegaal bordeel werd gebruikt of dat er 

sekswerkers vanuit de woning werkten.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 

 

 


