
Suggesties van Pink Panel respondenten over Regenboogbeleid 

Communicatie 
Laten zien dat er ook gewoon mannen zijn die op mannen vallen en vrouwen die op vrouwen 
vallen. In plaats van de extremen zoals te zien bij Gay Pride in Amsterdam. 

Liever niet dat ze dit doen, het brengt alleen maar negatieve opmerkingen teweeg. ‘Moet dat 
nou, wat een onzin, overdreven’ etc. 

Imams en moskeeën nadrukkelijk betrekken bij gemeentelijk homobeleid. Goede leergang 
over seksualiteit op scholen. 'Regenbooggemeente' is een prachtig woord, maar ik vrees 
inhoudelijke matheid en politieke correctheid. Ik hoor er namelijk NOOIT over.  

Meer zichtbaarheid! Ik had geen idee van het bestaan hiervan.  

Voorlichting 
LHBTIQ+ is geen homogene groep en ook niet echt een gemeenschap. De stereotypen 
moeten door voorlichting genuanceerd worden. Kijk eens naar Gareth Thomas de 
rugbyspeler of Chely Wright de countryzangeres om maar eens twee voorbeelden te 
noemen. 

Beleid 
Meer bekendheid geven aan het initiatief regenbooggemeente, ik  ken het niet. Daarbij ben ik 
vorig jaar moeder geworden samen met mijn vrouw. Bij het gemeentehuis was weinig kennis 
over het erkenning/ regelen van een naamsverklaring. Ze waren heel aardig, maar moesten 
alles nog uitzoeken toen we er kwamen. 

Scholen en sport 
Ik dacht dat Heemstede ook een regenbooggemeente is? Wat de gemeente meer zou 
kunnen doen: als regenbooggemeente zichtbaar zijn voor kinderen en jongeren. Het is voor 
mij onduidelijk hoe zij scholen en sportverenigingen betrekken bij hun regenboogagenda. 

Speciale sport of ontmoetingsplekken 
Sport plekken queer friendly maken door femme & queer nights aan te moedigen. En dan 
structureel. Er is geen queer bar in Haarlem. Er zijn wel incidentele ontmoetingsplekken 
maar dat zijn evenementen bij andere locaties, het voelt dan alsnog alsof je te gast bent. 

Rol bibliotheek 
In de bibliotheek bij het jongeren informatie punt (JIP) ook een 'regenboog loket' plaatsen 
waar je terecht kunt voor advies over o.a. hulporganisaties en steun waar mensen naar toe 
kunnen wanneer ze worstelen met gender en seksuele oriëntatie. Met speciale informatie en 
acceptatie middagen voor scholen. 

 


