
 

OPEN BRIEF 
 
Aan het college van B&W en leden van de 
gemeenteraad van de gemeenten Baarn, 
Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde 
Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, 
Leusden, Lopik, Montfoort, Oudewater, 
Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse 
Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, 
Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, 
Woudenberg, Blaricum, Gooise Meren, 
Huizen, Laren,  Weesp, Wijdemeren, 
Culemborg, Nijkerk, Scherpenzeel 
 

Utrecht, 17 mei 2016 

 

Betreft: Hijsen regenboogvlag Coming-Out Dag (11 oktober) 

 

 

Geachte leden van het college van B&W, geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Het is vandaag de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie 
(IDAHOT). Met deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor het verschijnsel 
homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De datum van 17 mei is ingegeven 
door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. 
 

Deze belangrijke dag is voor ons aanleiding om deze open brief aan u te richten, want 
ook binnen uw gemeente wonen mensen die homoseksueel, lesbisch, transgender, 
intersekse of in dubio zijn. Deze mensen verdienen aandacht binnen uw gemeente, uw 
beleid en wij vinden het belangrijk dat een gemeente laat zien er ook voor deze 
inwoners te zijn.  
 

Coming-Out Dag op dinsdag 11 oktober a.s. is wat ons betreft de perfecte gelegenheid 
om met het hijsen van een regenboogvlag bij uw stadhuis of stadskantoor te tonen dat 
het binnen uw gemeente geen probleem mag zijn om ‘uit de kast’ te komen. De 
betrokkenheid van de gemeente hierbij kan veel verschil maken! Met name richting 
onderwijsinstellingen, sportverenigingen en zorgaanbieders. En zeg nou zelf: jezelf 
kunnen zijn, dat wilt u toch ook? 
 

We hopen dan ook dat deze brief voor u de aanleiding is om binnen uw gemeente met 
elkaar in gesprek te gaan en uiteindelijk op 11 oktober a.s. de regenboogvlag te hijsen.  
 

COC Midden-Nederland is uiteraard bereid u te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
beleid en/of activiteiten. U kunt ons bereiken via bestuur@cocmiddennederland.nl. Wij 
zien uit naar uw reactie! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur COC Midden-Nederland 

Evert van der Veen, Simon Timmerman, Serieke Kloet, Jakko Geluk, Dorothe Okkerse 

 

Ps. Zaterdag 21 mei a.s. organiseren wij een ‘Walk of Love’ door de Utrechtse 
binnenstad. U bent hierbij van harte welkom! 
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