
Voorzitter, collega raadsleden, 

 

45% van de Nederlandse vrouwen geeft aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel of 

lichamelijk geweld.  

 

Machtsverschillen en stereotiepe denkbeelden zorgen er voor dat vrouwen vaak het 

slachtoffer van geweld worden. Als je huilt als jongen ben je een meisje. Jongens mogen 

vechten, maar meisjes niet. Een jongen moet zich hard opstellen en een meisje 

bescheiden. Genderstereotype denkbeelden zijn cultureel ingebed. De corona-epidemie 

heeft voor enorme stijging gezorgd als het gaat om geweld tegen vrouwen. In sommige 

landen is het aantal meldingen verdrievoudigd. Er wordt gesproken over een 

schaduwpandemie. Wereldwijd is dit een groot probleem, maar ook lokaal is het van 

groot belang dat dit onderwerp wordt besproken.  

 

Een petitie: ‘’Stop seksuele straatintimidatie in Oldenzaal’’ is gestart door Fleur van den 

Brule. Deze was 218 keer ondertekent. Zij verzoeken: Meer bewustwording te creëren en 

toezicht te genereren of andere maatregelen te treffen die dit soort situaties 

voorkomen/verlagen in gemeente Oldenzaal. Ook VVD forumlid Rik Besseler heeft groots 

aandacht gevraagd voor de slachtoffers van straatintimidatie. De jeugdraad in Oldenzaal 

heeft zelfs dit onderwerp uit zichzelf genoemd in het kleine half uurtje dat zij bij ons in 

de fractiekamer kwamen en wij vroegen wat voor hen een belangrijk onderwerp was. 

Door als gemeente Oldenzaal deel te nemen aan de Orange the World campagne 

kunnen wij ook aan al deze mensen gehoor geven.  

 

Drie kwart van de vrouwen in Nederland heeft te maken gehad met seksuele intimidatie. 

Ik zelf belde mijn moeder altijd op als ik naar huis fietste om mij zo veilig te voelen. Soms 

deed ik zelfs alsof ik aan het bellen was zodat ik voor mijn gevoel het idee kon wekken 

dat ik ‘’beschermd’’ was. Een vriendin van mij zegt altijd tegen mij als ik naar huis fiets 

van uitgaan: ‘’App je mij als je thuis bent?’’. Wij hebben met de vriendinnen elkaar in een 

app staan zodat je kan zien waar degene zich bevindt als je alleen terugfiets. Het is 

normaal geworden voor ons.  

 

Maar zo mag het nooit zijn. Ik sta hier, omdat ik gewoon zonder na te denken op de fiets 

moet kunnen stappen, om niet na te hoeven denken of mijn route naar huis wel genoeg 

lantaarnpalen heeft. Omdat ik niet wil dat ouders zich ongerust voelen als hun dochters 

alleen op de fiets stappen. Wij als gemeente Oldenzaal hebben een belangrijke taak om 

dit geweld te voorkomen en te bestrijden. Juist ook mannen moeten hierbij betrokken 

worden en samen moeten wij ons hiervoor hard te maken. Geweld tegen vrouwen is 

geen vrouwenprobleem maar een maatschappelijk probleem. De eerste stap hierin is 

bewustzijn, bij iedereen. Zoals de jongens in het filmpje, zij zijn het voorbeeld. Zo hoort 

iedereen met elkaar om te gaan. Mannen, vrouwen of hoe je je ook identificeert. We 

moeten dit blijven bespreken om zo de drempel voor meisjes en vrouwen om hulp te 

zoeken te verlagen. Zoals Rik Besseler in zijn krantenbericht zei: Wij moeten nooit 

normaal maken, wat niet normaal is 

 



Als we dit doen moeten we het goed doen. We moeten samen een statement maken en die 

moet groots. Zodat een dochter, een zus, een vriendin en alle andere vrouwen zich veilig 

voelen. Op straat, bij het uitgaan, op werk en zelfs in hun eigen huis.  

Waarom? Zoals het jongetje in het filmpje zegt: ‘’Because I am against violence’’. 

 

 

Bedankt voor jullie aandacht. 
 


