
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, 17 mei 2017 

 

 

Betreft: Na Regenboogvlag meer actie! 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college van B&W, 

 

Vorig jaar, op exact dezelfde datum, stuurden we u ook een brief. In die brief 

stond ons verzoek om bij uw gemeente op Coming-Out Dag, 11 oktober, de 

Regenboogvlag te hijsen als steuntje in de rug voor uw LHBTI (lesbisch, 

homo, bi, transgender, intersekse)-inwoners. Ons verzoek resulteerde in 

ontzettend veel reacties, discussies in vele gemeenteraden en uiteindelijk een 

recordaantal van 26 gemeenten die de regenboogvlag hebben gehesen. In 

veel gemeenten was dit in 2016 voor het eerst. Wij zijn ontzettend trots op dit 

resultaat. Een geweldige eerste stap. 

 

Dit jaar komen we bij u terug. We rekenen er allereerst natuurlijk op dat, in die 

26 gemeenten, komende 11 oktober wederom de Regenboogvlag zal worden 

gehesen. En gaan de gemeenten Lopik, Renswoude, Woudenberg, 

Bunschoten, Eemnes, Montfoort, Oudewater, Rhenen en Scherpenzeel dit 

jaar ook kleur bekennen met een Regenboogvlag? We vernemen het graag 

via bestuur@cocmiddennederland.nl.  

 

Nu willen we al die politieke partijen, die vorig jaar na onze brief of eerder, 

instemden met het hijsen van de regenboogvlag als steun aan de LHBTI-

inwoners uitdagen om nu over te gaan tot meer actie. Want de 

Regenboogvlag blijft voor ons een belangrijk symbool, maar zonder verdere 

actie zal er weinig veranderen. Wij willen u daarom oproepen om, in de 

aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, binnen uw 

eigen politieke partij in gesprek te gaan om het thema LHBTI een mooi plekje 

te geven in uw verkiezingsprogramma! 

 

Graag ondersteunen wij u met een aantal suggesties. Deze zullen binnenkort 

op onze website worden gepubliceerd en aan u worden verzonden. Daarnaast 

zal COC Midden-Nederland in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 

komen met een eigen Regenboogstemwijzer. Hierin zal per gemeente te zien 

zijn welke partijen het thema LHBTI belangrijk genoeg vonden om het een 
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plaats te geven in hun verkiezingsprogramma. Ook eventuele LHBTI-

kandidaten op uw lijst kunnen hier worden benoemd. 

 

Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT) 

De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, jaarlijks op 17 

mei, is een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het 

verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. Om inclusief te 

zijn en de veelkleurigheid van de samenleving in seksuele oriëntaties en 

genderidentiteit en -expressie te benadrukken, staat IDAHOT voor ‘een 

wereldwijde viering van seksuele en genderdiversiteit’. De datum van 17 mei 

is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheids-

organisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal 

gehanteerde lijst van ziekten. 

 

We hopen dat u onze brief met interesse heeft gelezen en dat het voor u 

aanleiding is om verdere actie te ondernemen. We horen graag van u en 

rekenen ook dit jaar op weer veel positieve reacties. U kunt ons bereiken via 

bestuur@cocmiddennederland.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

bestuur COC Midden-Nederland 

 

Evert van der Veen 

Simon Timmerman 

Jakko Geluk 

Roos Ribbens 

Cherine Mathot 

 

Ps. Zaterdag 20 mei a.s. organiseren wij de Walk of Love 2017 door de 

Utrechtse binnenstad. Daar vieren wij de liefde, in al haar diversiteit. U bent 

hierbij van harte welkom! 
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