
Schriftelijke vragen over straatintimidatie, GroenLinks en 100% 
Groningen 
 
 
Uit een recent gepubliceerde enquête van de UKrant bleek dat 86 % van de 
vrouwen die de vragenlijst hadden ingevuld te maken hebben gehad met 
straatintimidatie en dat zij bepaalde plekken in de stad of groepen mannen      
vermijden en/of hun gedrag aanpassen1. In de meeste gevallen ging het hier om 
intimidatie in parken en uitgaansgebieden, oftewel, intimidatie in de publieke 
ruimte. 
We weten uit landelijk2 en Europees3 onderzoek      dat een meerderheid van de 
vrouwen te maken krijgt met (seksuele) straatintimidatie. In verschillende 
steden is of wordt een aanpak ontwikkeld om dit tegen te gaan. Ook zetten lokale 
partijen zoals de Nachtraad en ‘Catcalls of Grunn’ zich in om dit probleem in de 
openbare ruimte aan de orde te stellen, om het vervolgens tegen te kunnen gaan. 
Nu het openbare leven na een lange periode van beperkingen door Corona weer 
stap voor stap open gaat, en dus ook het uitgaansleven weer op zal starten     , is 
het een goed moment om stil te staan bij straatintimidatie in Groningen en hoe 
dit tegen te gaan. 
Onlangs kondigde de gemeente Arnhem4      aan met een groots en integraal plan 
te komen om straatintimidatie lokaal strafbaar te stellen en tegen te gaan, dit in 
navolging van onder andere de gemeenten Amsterdam5 en Rotterdam. 
Het tegengaan van straatintimidatie, of beter gezegd de publieke ruimte veilig 
maken voor iedereen, is meer dan strafbaar stellen en handhaven. Het vergt een 
integrale aanpak met onder andere aandacht voor bewustwording, 
handelingsperspectief voor slachtoffers en onderzoek. Daarnaast is er nog veel 
onduidelijkheid over de lokale mogelijkheden om straatintimidatie, waaronder 
verbale uitingen, strafbaar te stellen. Rotterdam koos voor het opnemen van een 
verbod in de APV aangaande straatintimidatie, Amsterdam koos voor een brede 
definitie aangaande ‘het verstoren van de openbare orde’ om straatintimidatie      
strafbaar te stellen in de APV. Dit alles is gedaan naast de bestaande landelijke 
wetgeving, waar echter alleen maar moeizaam op kan worden gehandhaafd en 
gemonitord om een veelvoud aan redenen6 
 
 

 
1 https://www.ukrant.nl/magazine/voor-hem-een-geintje-voor-haar-doodeng/  
2 https://www.movisie.nl/publicatie/whitepaper-seksuele-grensoverschrijding-
seksueel-geweld 
3 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-
glance_nl.pdf 
4 https://www.gelderlander.nl/arnhem/sissen-nafluiten-en-uitschelden-
arnhem-gaat-strijd-aan-met-seksuele-
intimidatie~a4c8bb8d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
5 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/aanpak-
straatintimidatie/ 
6 https://www.eur.nl/nieuws/seksuele-straatintimidatie-rotterdam-
onderzocht-0 
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De fracties van GroenLinks en 100% Groningen hebben hierover de volgende 
vragen: 
 

1) Is het College het met de fracties van GroenLinks en 100% Groningen 
eens dat de publieke ruimte voor iedereen veilig hoort te zijn? 

2) Is het College het met de fracties van GroenLinks en 100% Groningen 
eens dat het daarom noodzakelijk is om straatintimidatie in de openbare 
ruimte tegen te gaan? 

3) Europees, landelijk en in sommige gemeenten zijn er gegevens aangaande 
straatintimidatie bekend, tegelijkertijd zijn deze cijfers maar zeer beperkt 
in omvang. Zijn er cijfers met betrekking tot straatintimidatie inde 
gemeente Groningen bekend? Zo ja, wat zijn deze cijfers? Zo nee, waarom 
niet? 

4) Is er in Groningen een integrale aanpak om straatintimidatie tegen te 
gaan? Zo ja, wat houdt deze aanpak in? Zo nee, waarom niet? 

5) Is er in de gemeente Groningen een lokaal juridisch kader, naast 
landelijke wetgeving, om straatintimidatie tegen te kunnen gaan? Zo nee, 
waarom niet? 

6) Zou het opnemen van verbod op straatintimidatie in de APV zoals in 
andere gemeenten is of wordt gedaan een juridisch kader kunnen bieden? 
Zo nee, waarom niet? 

7) Is er zicht op plekken waar straatintimidatie met name voorkomt? Hoe 
wordt dit gemonitord? 

8) Worden meldingen van (seksuele) straatintimidatie in de gemeente 
Groningen als een aparte categorie geregistreerd door de betrokken 
diensten? Zo nee, waarom niet? 

9) Kunnen vrouwen die het slachtoffer worden van straatintimidatie zich 
ergens melden om hun verhaal te doen en ondersteuning te krijgen? 

10) Bent u bekend met de integrale aanpak van straatintimidatie in 
Amsterdam? Wat is uw visie om een dergelijke aanpak ook te hanteren in 
de gemeente Groningen? 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mirjam Wijnja, GroenLinks 
 
Yaneth Menger, 100% Groningen 
 
 
 
 
 
 
 


