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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen VVD Haarlem - Straatintimidatie LHBTI+ in Schalkwijk

Geachte heer van Kessel en heer Rutte,

Op 23 juni 2020 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake straatintimidatie van LHBTI+ in 
Schalkwijk. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief 
weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context 
voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Welke signalen zijn er bij Burgemeester/B&Wbekend over LHBTI-gerelateerde delicten in 
Schalkwijk (belediging, intimidatie, bedreiging en geweld)?

Antwoord:
Bij het college van B&W zijn twee signalen bekend van LHBTI-gerelateerde delicten in Schalkwijk. Het 
gaat in beide incidenten om een beroving waarbij verdachte en slachtoffer via een datingsite een 
afspraak hebben gemaakt waarna het slachtoffer is beroofd. In beide zaken is een verdachte 
aangehouden.

2. Hoeveel meldingen en aangijten zijn er de afgelopen jaren geregistreerd van LHBTI-gerelateerde 
delicten?

Antwoord:
Er zijn sinds 2017 in totaal 3 meldingen en aangiften bij de politie geregistreerd van LHBTI- 
gerelateerde incidenten in Schalkwijk. Handhaving heeft geen meldingen ontvangen van LHBTI- 
gerelateerde incidenten.

3. In hoeverre meent de Burgemeester / B&W dat er sprake is van problematiek van structurele 
aard of van incidenten?

Antwoord:
Op basis van de geregistreerde incidenten bij handhaving en politie lijkt er geen sprake van 
problematiek van structurele aard in Schalkwijk. Navraag bij de wijkteams en het CJG in Schalkwijk 
leert dat hier geen signalen over intimidatie van LHBTI+ zijn binnengekomen. Het is het college
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bekend dat slachtoffers van intimidatie op grond van LHBTI+ zich niet altijd melden bij de overheid of 
partijen uit het sociaal domein.

4. Welk advies heeft de Burgemeester / B&W voor Haarlemmers die op straat beledigt of bedreigd 
worden door een grote groep jongeren?

Antwoord:
Het college van B&W onderschrijft het advies van de wijkagent om direct 112 te bellen bij een 
dreigende situatie. Er kan dan direct gereageerd worden door de politie. Het opnemen met de 
mobiele telefoon zal daders kunnen afschrikken en kan onderzoeksmateriaal opleveren.

5. In hoeverre onderschrijft de Burgemeester / B& W het gehoorde advies van de politie/wijkagent 
om tijdens de bedreiging de telefoon te pakken om te filmen of 112 te bellen?

Antwoord:
Zie het onder vraag 4 gegeven antwoord.

6. Welke oplossingen zijn er op wijkniveau beschikbaar voor slachtoffers van straatintimidatie? 
Antwoord:
Slachtoffers van straatintimidatie kunnen zich wenden tot de politie en (op wijkniveau) de wijkagent 
voor het doen van aangifte of het maken van een melding. Het melden van straatintimidatie bij de 
politie is belangrijk om daders te kunnen aanpakken en om zicht te krijgen op de mate waarin dit 
speelt in Haarlem en in de wijk Schalkwijk. Wanneer slachtoffers uit Schalkwijk behoefte hebben aan 
ondersteuning en begeleiding kunnen zij zich melden bij een van de drie Sociaal Wijkteams in 
Schalkwijk.

7. In hoeverre wordt er in Schalkwijk bij tips van Haarlemmers (al dan niet preventief) gefouilleerd 
op messen of wapens? Waarom wel/niet?

Antwoord:
Het college ziet het uitvoeren van preventieve fouilleeracties in Schalkwijk niet als geschikt 
instrument. Preventief fouilleren is een zwaar middel dat kan worden ingezet in gebieden waar de 
openbare orde ernstig onder druk staat. De veiligheidscijfers laten in Haarlem geen gebieden in de 
stad zien waar dit het geval is. De politie mag bij een verdenking van overtreding van de Wet Wapens 
en Munitie fouilleren om te onderzoeken of iemand een wapen bij zich draagt. Getuigenverklaringen 
van Haarlemmers over bezit van wapens kunnen bijdragen aan deze verdenking.

8. In hoeverre kan cameratoezicht bijdragen om dergelijke delicten in de openbare ruimte 
waarborgen?

Antwoord:
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* *

Cameratoezicht in de openbare ruimte zou effect kunnen hebben op het voorkomen van 
straatintimidatie. Hiervoor is het wel nodig dat er sprake is van een hotspot. Het college ziet de inzet 
van cameratoezicht in een hele wijk of buurt als een te zwaar middel.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
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