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Onderwerp 

Afdoening motie 'Verhoog meldingsbereidheid straatintimidatie' 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake Samen tegen straatintimidatie: 

plan van aanpak Den Haag 2021-2022 (RIS310689) op 20 januari 2022 de door het raadslid mevrouw 

Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Verhoog meldingsbereidheid straatintimidatie’ (RIS311354) 

aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt:  

 
Constaterende, dat:  

▪ de meldingsbereidheid voor straatintimidatie laag is; 

 

Overwegende, dat:  

▪ 51% van de mensen die straatintimidatie meldt, ontevreden zijn hoe de melding is behandeld; 

▪ uit onderzoek van I&O Research blijkt dat het melden van straatintimidatie als ‘hoogdrempelig 

en weinig zinvol’ wordt ervaren1; 

▪ er in aanvullend onderzoek van I&O Research verschillende aanbevelingen worden gedaan om 

zowel de ervaring als het resultaat van een melding doen te verbeteren, en zo ook de 

meldingsbereidheid te verhogen; 

▪ de aanbevelingen, te weten:  

1. maak de mogelijkheid om het incident opvolging te geven duidelijk; 

2. laat zien wat een melding op kan leveren; 

3. onderzoek mogelijkheden die het melden van straatintimidatie zo laagdrempelig 

mogelijk maken; 

4. implementeer randvoorwaarden om melding van straatintimidatie zo makkelijk 

mogelijk te maken. 

niet worden overgenomen in het raadsvoorstel; 

 

Verzoekt het college, om:  

▪ de aanbevelingen om de meldingsbereidheid voor straatintimidatie te verbeteren zoals 

hierboven genoemd, over te nemen en te realiseren, en de raad hierover te informeren. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

 
Het college gaat evalueren hoe het melden van straatintimidatie via www.scheveningenmeldt.nl is 
verlopen en wat de ervaringen zijn geweest. De eindevaluatie van Scheveningen Meldt vindt in het 
vierde kwartaal van 2022 plaats. Zo nemen we het volledige strand- en zomerseizoen van 2022 nog 
mee. Daarnaast kunnen we dan ook de effecten van de communicatiecampagne rondom Den Haag 
Meldt meenemen die in de eerste helft 2022 wordt uitgevoerd.  De resultaten van de eindevaluatie 
zullen worden gebruikt in de keuze om het melden van straatintimidatie verder uit te rollen naar de 
hele stad. Bij de evaluatie en verdere uitrol van een meldpunt zal het college de aanbevelingen zoals in 
het onderzoek van I&O research overnemen en verder uitwerken. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


