
WAT GEMEENTEN KUNNEN DOEN: 

 

 

Doel 5 – Gendergelijkheid 
‘‘UN Women 4 Safe Streets” 

 

 
 

In Nederland heeft meer dan de driekwart van de inwoners te maken gehad met seksuele intimidatie of andere vormen 

van seksueel geweld. Het gaat hier niet alleen om meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen komen hiermee in 

aanraking. UN Women Nationaal Comité Nederland stelt daarbij dat een derde van de vrouwen en meisjes ook 

daadwerkelijk is betast in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of op straat. Om het aantal slachtoffers terug te dringen, 

moet gezorgd worden voor veilige, groene, toegankelijke en inclusieve openbare ruimtes. Om gemeenten hierbij te 

ondersteunen, heeft UN Women Nationaal Comité Nederland het project ‘Safe Streets gemeenten’ opgezet en nodigt 

gemeenten uit om zich hierbij aan te sluiten. 

 

Safe Streets gemeente 

Wanneer een gemeente deelneemt in het project ‘Safe Streets gemeente’, zal die gemeente problemen rondom 

veiligheid van vrouwen en meisjes in openbare ruimtes aanpakken. Dit kan de gemeente doen door te zorgen voor 

bewustwordingen onder alle inwoners en door maatregelen te nemen in de openbare ruimtes, in samenwerking met 

relevante organisaties. 

De eerste stap die je als gemeente kunt zetten, is het in kaart brengen van problemen rondom fysieke en seksuele 

intimidatie van de inwoners uit de gemeente. Hierbij kan gekeken worden naar het aantal aangiften en meldingen bij de 

politie of andere instanties en kan er een bevolkingsonderzoek worden gedaan naar de veiligheidsbeleving.  

  

 

Wat gemeenten kunnen doen: 

 Maak het onderwerp seksuele intimidatie in openbare ruimtes bespreekbaar onder verschillende 

bevolkingsgroepen 

 Zorg voor veilige straten en ruimtes in de gemeente 

 Word ‘Safe Streets gemeente’ 

 



Daarnaast kunnen focusgroepen worden opgericht om de aard en locatie van fysieke en seksuele intimidatie te 

bespreken en oplossingen te bedenken. Uit deze onderzoeken en discussies met inwoners kan duidelijk worden 

gemaakt waar de knelpunten in de gemeente zitten. Op die vlakken kunnen vervolgens maatregelen genomen 

worden die leiden tot meer veiligheid in openbare ruimten. Hiervoor kan een gemeente een plan van aanpak op 

maat opstellen waarin diverse maatregelen staan geformuleerd. Denk aan het intensiveren van de handhaving op 

bepaalde plaatsen en aan de dialoog aangaan met lokale horecagelegenheden, lokale openbaar vervoerders en 

andere relevante partijen. 

 

Waarom de gemeente en burgemeesters? 

Veiligheid op straat is een verantwoordelijkheid van gemeenten en de politie. Burgemeesters kunnen een 

belangrijke rol spelen in het creëren van een veilige openbare ruimte voor alle inwoners. De burgemeester staat 

aan het hoofd van de veiligheidsdriehoek en heeft contact met allerlei relevante partijen. Daarnaast kunnen ze de 

discussie aanzwengelen tussen mannen en vrouwen in de gemeente. 

 

Motivatie 

Vrouwen én mannen zouden zich altijd en overal veilig moeten voelen op straat. Onafhankelijk van het tijdstip op 

de dag, van wat ze dragen of in welke buurt ze lopen. Safe Streets roept gemeenten dan ook op om hier 

aandacht aan te bieden en stimuleert gemeenten om bij te dragen aan het ontwikkelen van een veilige gemeente 

voor ieder. Global Goals 5 en 11 zeggen hier het volgende over: 

 

5.2. Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake 

vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting. 

 

11.2. Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor 

iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met 

aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap 

en ouderen. 

 

11.7. Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare 

ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten of het project ‘Safe Streets’ of wilt u uw gemeente aanmelden? Ga dan naar 

https://safestreets.unwomen.nl/ of stuur een mail naar mailto:safe@unwomen.nl  
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