
  Zonta streeft naar een wereld waarin geen enkele vrouw in angst voor geweld leeft  

 MEER OOG VOOR VEILIGHEID 

 VAN VROUWEN IN UTRECHT
Utrecht staat bekend als een veilige stad voor vrouwen. De gemeente doet veel om de 
veiligheid van de inwoners te monitoren in de publieke ruimtes en in het uitgaansleven. De 
GGD, Politie en Gemeente hebben diverse meldpunten waar mensen overlast, geweld, 
bedreiging of hinderlijk gedrag kunnen aangeven en er zijn in diverse wijken veilige fietsroutes 
aangelegd. Maar.. hoe weten we of met deze maatregelen de veiligheid van vrouwen 
voldoende gewaarborgd is? En hoe zit het met de beleving van veiligheid? 

De veiligheidsmonitor die de beleving van veiligheid in Utrecht onderzoekt maakt geen 
onderscheid tussen de beleving van mannen en vrouwen. Zontaclub Utrecht deed navraag bij 
de onderzoekers. Daarbij bleek dat de groep van de 33% van de Utrechters die in het jaar 2016
aangaven zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, voor 41% uit vrouwen bestaat en 
voor 25% uit mannen (uit: Inwonersenquête 2016, Gemeente Utrecht). 



Zonta vraagt uw aandacht voor het thema geweld tegen vrouwen, in Nederland en in de 
wereld. Niet veel mensen weten dat de meeste vrouwen bijna dagelijks de afweging maken 
wat ‘s avonds de veiligste weg naar huis is, of welke route door de stad het meest ‘rustig’ is. En
het gaat hier niet om de beleving, maar om werkelijke veiligheid. De cijfers van een landelijk 
onderzoek naar dit onderwerp spreken boekdelen*:

Bijna de helft (45%) van de Nederlandse vrouwen maakte ooit fysiek of seksueel geweld mee. (in de EU: 33%)
20% van de Nederlandse vrouwen heeft als kind (<15 jaar) seksueel geweld door een volwassene ondervonden 
(het hoogste percentage van alle EU-landen) 
Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht
Stalking komt in Nederland veel voor. 26% van de vrouwen heeft dit meegemaakt. (EU-gemiddelde: 18%).
Meer dan de helft van de vrouwen in Nederland heeft in het afgelopen jaar situaties of omgevingen vermeden 
uit angst voor fysiek of seksueel geweld
Bijna driekwart (73%) van de Nederlandse vrouwen heeft ooit te maken gehad met seksuele intimidatie

                Zonta’s wens voor Utrecht                
Zontaclub Utrecht wenst Utrechtse vrouwen van alle leeftijden toe dat zij zich veilig en vrij 
voelen en in de stad kunnen leven en bewegen, waar, wanneer en zo vaak als zij maar willen. 
Daarom vragen wij aan de Gemeente Utrecht en de politieke partijen om de Veiligheid van 
Vrouwen tot speerpunt te maken en werk te maken van:

• Verrichten van systematisch en anoniem onderzoek naar de ervaringen, de beleving en 
wensen van vrouwen in Utrecht op het gebied van hun veiligheid in de publieke ruimten

• Vergroten van de veiligheid van de publieke ruimten

• Stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven rond straatintimidatie, versterken van 
de eigen kracht van meisjes en vrouwen en vergroten van veiligheid van publieke ruimte

• Verlagen van de drempel om melding te maken van intimidatie op straat en het gesprek 
hierover stimuleren

Wij stellen ons daar de volgende concrete maatregelen bij voor:
– Uitbreiden van de veiligheidsmonitor met vragen over intimidatie, misbruik, seksueel geweld
– Monitoring, bewustwording en veroordelen van straatintimidatie/ mogelijk een intimidatieverbod 
– Uitbreiden van de ‘veilige fietsroutes’ door de top 10 onveilige routes aan te pakken
– Instellen van één centraal meldpunt intimidatie met behulp van een ‘intimidatie app’
– Bewustwordingscampagnes op scholen, in combinatie met zelfredzaamheid trainingen

Zonta Utrecht hoopt dat u onze wensen voor vrouwen in Utrecht 
ter harte neemt en zult doen wat in uw macht ligt om de genoemde 
onderwerpen onder ieders aandacht te brengen, bespreekbaar te 
maken en de veiligheid van vrouwen in Utrecht te vergroten. 

Zonta is een wereldwijde organisatie van vrouwen die samen werken 
aan de verbetering van de positie van  vrouwen over de hele wereld. Zonta is opgericht in 1919 in de VS en is 
wereldwijd actief in ruim 65 landen met bijna 1.200 clubs en ca. 30.000 leden. ZONTA heeft een consultatieve 
status bij de VN en de Raad van Europa. Info over Zonta: www.zontanederland.nl en www.zontautrecht.nl  
*bron: Violence against women, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, 2014)                                  

http://www.zontautrecht.nl/

