Schriftelijke vragen Apeldoorn als
Regenboogstad
Op 6 april 2018 kopte de Stentor met de zin: “Rijk: maak
Apeldoorn tot echte regenboogstad”. Apeldoorn is een
inclusieve stad waarin iedereen meetelt, maar helaas is er
aan de oproep in de krant nog geen gehoor gegeven.
‘Het is nog steeds zo dat LHBTI’s zich niet altijd veilig voelen om te zijn wie ze zijn en om
te zijn met wie ze willen zijn. Regenbooggemeenten doen het beter dan andere
gemeenten als het gaat om acceptatie en sociale veiligheid van LHBTI’s. En hoe langer
men meedoet, hoe groter het positieve effect is.’ aldus Minister van Engelshoven.

Het project Regenboogsteden bestaat al sinds 2007 en is recentelijk verlengd.
Deelname aan het project Regenboogstad dwingt niet alleen tot beleid, maar
verschaft ook de benodigde middelen, namelijk 20.000 euro per jaar. Dit kan
gespendeerd worden aan bijvoorbeeld voorlichting over homoseksualiteit op een
vereniging of het inrichten van een veilige ontmoetingsplek voor LHBTI’s.
GroenLinks is blij met de positie van de gemeente ten aanzien van de LHBTIgemeenschap, neem het hijsen van de regenboogvlag op de daartoe uitgeroepen
dagen en het regenboogzebrapad bij het station als voorbeeld. Wij zouden dit
graag willen bekronen met de deelname van de gemeente Apeldoorn aan het
project Regenboogsteden.
GroenLinks stelt daarom de volgende vragen aan het college:
1. Is het college bekend met het project regenboogsteden?
2. Hoe staat het college tegenover de deelname van gemeente Apeldoorn
aan het project regenboogsteden?
3. Heeft het college al stappen ondernomen om Apeldoorn deel te laten
nemen aan het project Regenboogsteden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom
niet?
4. Hoe denkt het college dat de gemeente Apeldoorn een betere aansluiting
kan vinden bij landelijke LHBTI-initiatieven om zo “Apeldoorn gezinstad”
breder te trekken?
Met vriendelijke groet,
Fractie GroenLinks
Danny Huizer
Links
•

artikel de Stentor: https://www.destentor.nl/apeldoorn/rijk-maak-apeldoorn-totechte-regenboogstad~abd80f12/
beleid regenboogsteden:
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publicationattachment/Samenvatting-lokaal-LHBT-beleid-Regenboogsteden%20%5BMOV11046211-1.0%5D.pdf

