
Amendement Straatintimidatie

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 9 april 2019, behandelt het raadsvoorstel tot 
vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis 2019.

Overwegende dat:

– Uit onderzoek blijkt dat steeds meer groepen in onze samenleving in 
toenemende mate met uiteenlopende vormen van straatintimidatie worden 
geconfronteerd. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om uitschelden of uitjouwen, 
intimiderende of aanstootgevende gebaren, geluiden en gedragingen of onnodig 
opdringen;

– Dit met name hinderlijk, bedreigend of emotioneel belastend kan zijn voor de 
slachtoffers zelf, maar ook gevoelens van onveiligheid voor omstanders met zich 
mee brengt;

– Straatintimidatie niet enkel gericht is op vrouwen. Ook groepen of andere 
personen kunnen last ondervinden van straatintimidatie. Zo blijkt dat 
opsporingsambtenaren, andere gezagdragers en personeel met een publieke taak 
regelmatig worden uitgejouwd of lastiggevallen;

– De maatregelen die artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht kent primair 
gericht zijn op de bescherming van iemands eer en goede naam en de 
persoonlijke integriteit; 

– Bij een overtreding van het Wetboek van Strafrecht uitsluitend degene tot wie 
het gedrag zich richt aangifte kan doen. Om verschillende redenen doen 
slachtoffers dat lang niet altijd. 

– Een bepaling van een verbod op straatintimidatie in de APV zich primair richt 
op het wegnemen van de effecten van het intimiderende gedrag op straat; 

– Met het opnemen van bepaling in de APV het mogelijk is om op te treden tegen 
dit soort ongewenst gedrag, ook al heeft het slachtoffer daarvan geen aangifte 
gedaan;



Spreekt als zijn mening uit dat:

– Een ieder vrij en veilig gebruik moet kunnen maken van de openbare ruimte;

– Ten gevolge van straatintimidatie het niet zo kan zijn dat bepaalde plekken in de
openbare ruimte worden vermeden of dat mensen hun gedrag aanpassen en 
daarmee in hun bewegingsvrijheid worden beperkt of dat zij hun werk niet 
optimaal kunnen uitvoeren; 

– De veroorzakers  hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid veroorzaken, ze
het openbare leven verstoren en dat dit onaanvaardbaar is;

– Het Wetboek van Strafrecht geen sluitend systeem biedt om de negatieve 
effecten van straatintimidatie tegen te gaan;

– Met het opnemen van een bepaling in de APV het mogelijk is om op treden 
tegen dit soort ongewenst gedrag, ook al heeft het slachtoffer daarvan zelf geen 
aangifte gedaan;

– De gemeente zo een signaal afgeeft dat soort gedrag in Maassluis niet wordt 
getolereerd.

Besluit:

Aan de APV Maassluis 2019 een artikel 2:47 1.d. toe te voegen, dat luidt:

o Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw 
individueel of in groepsverband een ander of anderen uit te jouwen of met 
aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig te vallen.

En gaat over tot de orde van de dag, 
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