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7 maart 2022, Hilversum 

Geacht college, 

Naroepen, achter je aan blijven lopen, agressief gedrag, ongewenste aanrakingen of intimidaties… 
vervelend genoeg weet bijna iedereen wel een voorbeeld te noemen. Begin februari werd bekend 
gemaakt dat volgens het CBS twee op de drie jonge vrouwen ervaring heeft met straatintimidatie. Veel 
mensen zijn geschrokken van deze cijfers, en zo ook wij.  

Zeker nu de horeca weer langer open is wilden wij weten of dit een kwestie is waar we ook in 
Hilversum extra op moeten letten. Actieve jongeren in onze partij, Rox de Beaufort en Frank Samwel, 
besloten om steekproefgewijs te onderzoeken of dit probleem ook in Hilversum speelt. De resultaten 
zijn helaas niet zo geruststellend.  

Meer dan 60 mensen, grotendeels vrouwen onder de 25 jaar, hebben de vragenlijst ingevuld. Bijna 
90% van deze ondervraagden geeft aan zelf ervaring te hebben met straatintimidatie of iemand te 
kennen die hier ervaring mee heeft. Vooral het centrum, de Groest en het station worden vaak 
genoemd als locaties waar straatintimidatie plaatsvindt. Maar opvallend genoeg wordt ook de wijk 
Kerkelanden veel genoemd, en de eigen straat. Al met al wordt het veiligheidsgevoel door deze 
jongeren met een krap zesje beoordeeld, als zij ’s avonds alleen over straat lopen. 

Frank en Rox hebben ook naar de ervaringen zelf gevraagd. Hier komen vrij heftige voorbeelden uit, 
zoals: 

• seksuele, ‘vieze’ opmerkingen naroepen of uitschelden; 
• achterna lopen of rijden, met scooter of zelfs met de auto, in één voorbeeld tot aan het eigen huis; 
• agressieve en gewelddadige uitingen zoals in het gezicht spugen, bekogelen met voorwerpen; 
• van de fiets af proberen te trekken of het blokkeren van doorgang; 
• ongewenste aanrakingen: vooral in de billen knijpen of een klap op de billen geven wordt meerdere 

keren genoemd; 

Niet alleen vrouwen hebben gereageerd: jonge mannen geven aan voor ‘kankerhomo’ uitgescholden te 
worden op basis van kledingkeuze. Eén jonge Picnic bezorger geeft aan regelmatig te worden 
uitgescholden wanneer hij zijn auto tijdelijk moet neerzetten voor een bezorging. 

We weten allemaal dat straatintimidatie een veel ervaren probleem is. Desalniettemin zijn wij 
geschrokken van de heftigheid van sommige ervaringen. Daarom willen wij graag ook in Hilversum 
actief aan de slag om dit probleem aan te pakken. Wij weten dat een wettelijk verbod voor 
straatintimidatie in de maak is, maar in de tussentijd willen we graag samen met het college in gesprek 
over de maatregelen die wij nu al kunnen nemen. 

Daarom hebben wij de volgende vragen voor het college: 

1. In hoeverre houdt de gemeente Hilversum meldingen bij van straatintimidatie (anders dan aangifte 
doen bij de politie)? 

2. Zijn er andere manieren waarop de gemeente actief onderzoek doet naar straatintimidatie als vorm 
van onveiligheid? 



3. Wat voor cijfers heeft de gemeente op dit moment over straatintimidatie, bijvoorbeeld aantallen 
maar ook waar deze plaatsvinden binnen Hilversum? 

4. Is de gemeente bereid om een speciaal meldpunt in te stellen om dit probleem beter in kaart te 
brengen, bijvoorbeeld via de website of via een speciale app (datagedreven sturing)? 

5. Zijn er al speciale campagnes of voorlichtingsprogramma’s vanuit de gemeente of de regio over 
straatintimidatie? 

5.a. Zo ja, welke? En welke resultaten heeft u hiermee al weten te bereiken?  

5.b.Zo nee, bent u bereid om hier invulling aan te geven samen met scholen en 
uitgaansgelegenheden in Hilversum en eventueel de regio? 

6. Zoals gezegd is het wettelijk nog niet mogelijk om een ‘sisverbod’ in te voeren, alleen op basis van 
uitspraken. Maar de gemeente Hilversum heeft wel beleid om een gebiedsverbod op te leggen voor 
overlastgevers. 

6.a.Hoe vaak wordt zo’n gebiedsverbod opgelegd op basis van oa de voorbeelden zoals hierboven 
omschreven? 

6.b.In hoeverre wordt hier door agenten en BOA’s actief op toegezien tijdens de uitgaanstijden in 
het centrum? 

6.c. Bieden de huidige ‘beleidsregels gebiedsverboden’ voldoende handvatten om (een aantal van) 
de ervaringen zoals genoemd te bestrijden, met name de intimidaties en agressieve 
handelingen? 

6.d.Zijn er aanvullende maatregelen denkbaar die door het college of de raad kunnen worden 
genomen om het makkelijker te maken voor handhavers om op te treden? 

In afwachting van uw antwoord, 

Femke van Drooge 

PvdA Hilversum
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