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Datum 17 september 2019
Onderwerp Stand van zaken Heemstede Regenbooggemeente
Aanleiding Motie Heemstede Regenbooggemeente
Portefeuillehouder Astrid Nienhuis

Aanleiding
Op 31 januari 2019 heeft uw raad de motie Heemstede Regenbooggemeente aangenomen. 
Aanleiding is de sociale uitsluiting, pesten en de psychologische problemen die veel vaker 
voorkomen bij LHBTI’s dan bij niet LHBTI’s. 

Verzoek
In dit kader verzoekt u ons college concreet werk te maken van en een inzet op het 
verbeteren van sociale acceptatie en het voorkomen van sociale uitsluiting van de LHBTI-
inwoners. Daartoe op korte termijn de samenwerking te zoeken met de doelgroep zelf, 
belangenorganisaties en de buurgemeente.

Onderstaand wordt de stand van zaken over dit onderwerp nader weergegeven.

Uitvoering
De afgelopen periode is gebruikt om beter in zicht te krijgen in dit onderwerp. Hiervoor zijn 
op zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau informatieve gesprekken met verschillende 
partijen/inwoners gevoerd om zodoende beter uitvoering te kunnen geven aan de motie. 
Deze partijen/inwoners zijn:

 COC Kennemerland
 College Hageveld
 Inwoners uit Heemstede
 Personeel gemeente Heemstede
 Gemeente Velsen
 Gay-Haarlem.nl
 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK)

Deze gesprekken hebben een schat aan informatie opgeleverd. Met deze informatie kan een 
vervolg stap gezet worden naar het bevorderen van de sociale acceptatie. Met deze gerichte 
inzet en activiteiten kan er voor worden gezorgd  dat vooroordelen, discriminatie, intimidatie 
en geweld in Heemstede afneemt. Met als doel dat de inwoners zich gesteund, veilig(er) en 
weerbaar(der) voelen in het sociaal domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en 
thuis, in de sport en in hun sociale kring. 

Lokale behoeften
Om meer inzicht in te krijgen in de lokale behoefte heeft op 8 juli jl. een eerste overleg 
plaatsgevonden met enkele lokale vertegenwoordigers (Regenboogwerkgroep). Deze 
inspirerende bijeenkomst is een eerste aanzet om in petit comité te kijken waar behoefte in 
Heemstede aan is, te weten: 

 Roze Kunstlijn
 Coming Out Day (11 oktober 2019)
 We hebben het goed in Heemstede
 Week van Respect (4-10 november 2019)
 LHBTI café
 Gastlessen verzorgen op basisscholen (groep 7/8)
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 Zebrapad/bankje
 Vlaggen op bepaalde dagen, zoals op Coming Out Day
 Paarse vrijdag op VO scholen (GSA groep)
 Week van de liefde 
 Transgenderplein
 Voorlichting voor professionals (deskundigheidsbevordering)
 Ambassadeurs inzetten 
 Lezingen/workshops VO scholen
 Voorlichting/reclame
 Doelgroepen, jongeren/ouderen/migranten

Welke vervolg stappen gaan we zetten?
De volgende stap is om in het najaar in een breder verband in gesprek te gaan over 
bovenstaande activiteiten, maar ook over zaken die spelen rondom acceptatie en veiligheid  
in Heemstede. Kunnen mensen open zijn over hun seksuele voorkeur en genderidentiteit? 
Voelen zij zich veilig op straat? Worden ze geaccepteerd op school, in de sport en in de 
lokale samenleving? Om maar even wat vragen te benoemen. Een en ander kan dan via de 
6 thema’s: Zichtbaarheid, Onderwijs, Zorg en Welzijn, Participatie en Werk, Sport, 
Veiligheid nader worden uitgewerkt.   

Roze Kunstlijn 2019
Om een zo breed mogelijk publiek te trekken wordt aansluiting gezocht bij de opening van 
de expositie van de Roze Kunstlijn die in de maanden oktober en november te zien is in het 
raadhuis. De opening van deze expositie is op 11 oktober a.s. en valt samen met de Coming 
Out Day. Het programma is op hoofdlijnen bekend. Zo zal tijdens deze bijeenkomst de 
resultaten van het Pink Panel 2019 door het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 
worden gepresenteerd en zal de regenboogvlak gehesen worden. Tevens zal een en ander 
muzikaal omlijst worden en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De eerder 
genoemde Regenboogwerkgroep heeft hiertoe het initiatief genomen. Een mooi voorbeeld 
van burgerparticipatie. Uw raad is van harte uitgenodigd om bij de opening van de Roze 
Kunstlijn aanwezig te zijn 

Samenvatting
In de afgelopen periode is een verkenning uitgevoerd en de Regenboogwerkgroep  
geformeerd zodat we in het najaar het gesprek met de inwoners aan kunnen gaan. Al deze 
activiteiten zijn erop gericht om inzicht te krijgen in dit onderwerp en om een programma 
te kunnen maken die aansluit bij de wensen en behoeften. Na deze sessie(s) zullen we uw 
raad in het eerste kwartaal 2020 hierover verder informeren.

Subsidie Ministerie van OCW?
Er is geen subsidie mogelijk via het Ministerie van OCW. 


