
Professioneel optreden Homo-Ontmoetingsplek 
 
 
Initiatiefnemer:     Politieregio Twente 
       
Doel instrument:    Imago en multicultureel vakmanschap intern 
 
 
Korte omschrijving project:    
De laatste maanden zijn er vele negatieve uitlatingen in de pers geweest over het optreden van de 
politie op de HOP’s. Dat het ook anders kan, laten twee studenten Leon Reiring en Gijs Westerik aan 
de Politieacademie te Apeldoorn zien. Zij hebben in het kader van de gemeenschappelijke veiligheids-
leeropdrachten en het Portfolio een project opgestart in Twente.  De twee studenten zijn projectleiders 
de Hop, Enschede Noord. 
 
Aanleiding van het project waren klachten van omwonenden aangaande de Hop’s. Deze klachten 
bestonden vooral uit: seksuele handelingen zichtbaar vanaf de openbare weg, milieuvervuiling, 
gevaarlijke verkeerssituaties, inrijden gesloten verklaring. Nadat er gesproken is met verschillende 
partners zoals: de GGD, COC, Gemeente Enschede, Gemeente Dinkelland etc. is er een plan van 
aanpak gemaakt. 
 
De brochure "Blauw op de roze ontmoetingsplaats" is gebruikt als leidraad voor het optreden van de 
Politie op de HOP. Door een presentatie op het werkoverleg te geven over het optreden op een HOP 
konden aan de collega’s handvatten gegeven worden hoe op te treden en wat niet te doen. Er bleek 
veel onduidelijkheid en verwarring te zijn over hoe op te treden op een HOP. 
   
Voordat het project van start ging, zijn de studenten twee weken lang in burger op de Hop aanwezig 
geweest. Zij hebben daar met allerlei mensen gesproken. Zo hebben ze o.a. gesproken met: Hop 
bezoekers, recreanten, bewoners van het gebied en gebruikers van het gebied.  
In de gesprekken is uiteengezet welke problemen er in het gebied zijn. Er is uitgelegd wat men van de 
Politie kan verwachten en wat de Politie van eenieder in het gebied verwacht.  
Uit de gesprekken werd door de studenten geconcludeerd dat de aangiftebereidheid zeer laag is. 
Om die reden is er een mailadres in het leven geroepen, waarop Hop-bezoekers  hun ervaringen 
kunnen mailen. Dit wordt als laagdrempelig ervaren. Op deze manier is meer inzichtelijk wat er 
gebeurd. 
  
In het weekend voordat daadwerkelijk begonnen werd met het project, is in de krant middels een 
advertentie duidelijk gemaakt wat het project inhield en wat de bedoelingen waren. 
Zo verbaliseren de agenten bij het signaleren van overtredingen. Men is opvallend aanwezig voor de 
veiligheid van eenieder. Ook worden er visitekaartjes met het mailadres uitgedeeld en diverse 
gesprekken gevoerd met omwonenden en gebruikers van de HOP. 
Door te werken middels PMS (projectmatig werken) worden alle collega’s betrokken bij het project en 
muteert men hun bevindingen. 
 
 
Resultaten: 
Het project werkt in de praktijk erg goed en loopt dan ook nog steeds. 
 


