Zaanstad Beraad 30 maart 2017
Mijn naam is Rijkjan Sikkel. Samen met enkele anderen heb ik Zaandam Roze opgericht en
sinds kort ben ik coördinator van het LHBT-netwerk Zaanstad.
Het is fantastisch dat ook Zaanstad een Regenbooggemeente is geworden, dat u als raad
daarvoor gekozen hebt, en dat er in 2015 en 2016 al tal van zaken zijn georganiseerd, met
als extra wapenfeit de aanleg van het Regenboog-zebrapad op een A-locatie.
Maar hoe gaan we verder? Eind van dit jaar is Zaanstad Regenbooggemeente af en de pot
met goud aan het eind van de Regenboog is leeg.
Ik ben dan ook heel blij met het agenda-initiatief van GroenLinks en ik sta helemaal achter
de inhoud. Wel heb ik een aanvulling ik zou graag willen dat aan het LHBT-beleid niet alleen
van bovenaf door de gemeente en de politiek maar ook van onderaf wordt gewerkt. Ik kom
daar zo op terug.
Wat was het doel van een Regenbooggemeente? Onze buren in Purmerend zeggen kort en
duidelijk: “Iedereen moet vanzelfsprekend zichzelf kunnen zijn.”
Is dat dan nog niet zo? Zolang onder LHBT-jongeren zelfmoord bijna vijf keer zo vaak
voorkomt, en bij Transgenders nog veel vaker, hebben we nog een hele weg te gaan.
Bij seksuele, gender en culturele diversiteit voelen we ons vaak ongemakkelijk. Dat geldt
overigens ook voor LHBT’ers zelf. Je hebt geen keuze, we worden allemaal hetero-normatief
opgevoed.
De gemeente heeft twee jaar geleden beloofd tijdens het Regenboogproject een structuur
op te zetten waarmee de voortzetting van het LHBT-beleid geborgd zou worden. Daar hoor
ik niets meer over. Hoe zorgen we er voor dat er ook in Zaanstad aandacht voor het LHBTbeleid blijft?
Om te helpen bij het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak, om te stimuleren dat de
bewoners en hun organisaties betrokken raken bij het Regenboog-beleid, dat het dus niet
alleen van bovenaf komt, is het LHBT-netwerk Zaanstad opgericht.
Het LHBT-netwerk Zaanstad wil informeren, activeren en verbinden samen met iedereen en
alle organisaties die met seksuele, gender en culturele diversiteit te maken hebben. We
hebben al verkennende gesprekken gevoerd met o.a. enkele ambtenaren, het
discriminatiebureau, enkele politieke partijen, zorginstellingen als Odion en het
Erasmushuis, een sociaal wijkteam, bewonersbedrijven Zaanstad en de landelijke GSA
organisatie voor veilige wijken, medewerkers van Movisie, het COC, en vooral LHBT'ers zelf.
Dit laatste jaar dat Zaanstad nog Regenbooggemeente is willen wij gebruiken om ideeën te
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ontwikkelen voor hoe verder te gaan met het LHBT-beleid. We maken daarbij dankbaar
gebruik van de vele artikelen die Movisie over dit onderwerp schrijft.
Onze voorlopige opzet ziet er zo uit: Een kleine kerngroep van vrijwilligers maakt contact
met alle instellingen die misschien mee willen denken en inventariseert welke onderwerpen
verdere uitdieping vragen.
In het najaar wordt een groot overleg georganiseerd waar alle betrokkenen kunnen
meedenken en van elkaar kunnen leren.
De kerngroep maakt een verslag van het overleg, stelt suggesties op voor het LHBT-beleid en
biedt dit de Gemeenteraad aan.
Wat gaat dit kosten?
Wanneer dit voorbereidend werk vooral door vrijwilligers wordt uitgevoerd en we wat
betreft zaal en consumpties gefaciliteerd kunnen worden, zijn er dit jaar nauwelijks kosten
aan verbonden.
De uitvoering van het LHBT-beleid vanaf 2018 zal, net als nu, kosten met zich meedragen.
Aan bijvoorbeeld voorlichting op school en theatervoorstellingen (die zeer effectief blijken)
zit een prijskaartje. Er zijn overigens ook veel ideeën voor low budget aktiviteiten met een
grote reikwijdte.
Dit is wat ik u wilde zeggen. Voor vragen of overleg kunt u altijd bij mij terecht of bij
info@lhbtnetwerkzaanstad.nl.

Meer informatie:
Nota Antidiscriminatiebeleid Gemeente Zaanstad (Z/2010/4369)
Met de volgende link vindt u bij Movisie veel nuttige artikelen:
https://www.movisie.nl/kennisdossiers/lhbt-emancipatie
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