
        

 

 

 

Maak van Haarlem een Safe Street gemeente 
 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 19 december 2019. 

 
 

Constaterende dat: 
 Meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen 12 maanden te maken heeft 

gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare 
ruimte. (landelijke cijfers) 

 Een derde van de vrouwen en meisjes daadwerkelijk ongewenst is betast op straat, bij 
het uitgaan of in het openbaar vervoer. (landelijke cijfers) 

 54% van de vrouwen zich redelijk tot niet veilig voelt in Haarlem. 
 Het percentage onder jonge vrouwen (leeftijd 12 tot 29 jaar) hoger ligt, namelijk 60% 
 Dit lang niet alle cijfers zijn. 

 

Overwegende dat: 
 Nederland zich in VN-verband heeft gecommitteerd te zorgen voor veilige, inclusieve en 

toegankelijke openbare ruimtes, onder meer door het terugdringen van het aantal 
slachtoffers van fysieke of seksuele intimidatie. 

 UN Women Nationaal Comité Nederland gemeentes hierbij ondersteunt door ze ‘Safe 
Street gemeente’ te laten worden. 

 De VNG Safe Streets aandraagt als optie om iets te doen aan gendergelijkheid en 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 

 Utrecht, Almere, Castricum, Heiloo, Zaanstad, Velsen, Emmen en Amsterdam al Safe 
Street gemeente zijn. 

 Op 10 december de Zonta en de Soroptimisten Haarlem een petitie met enquête 
hebben overhandigd aan burgemeester Jos Wienen met de cijfers over veiligheid in 
Haarlem.  

 Uit de rondvragen in de commissie samenleving (28-11-2019) en bestuur (12-12-2019) 
blijkt dat het college positief staat tegenover Safe Streets. 

 
Verzoekt het College van B&W om 

 Van Haarlem een Safe Street gemeente te maken. 
 De raad hierbij actief te informeren over wat ervoor nodig is om een Safe Street 

gemeente te worden. 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag  
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