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De raad van de gemeente Winterswijk, in vergadering bijeen op woensdag 27 februari 
2019, 

 

overwegende dat: 

 de Grondwet van de Staat der Nederlanden in artikel 1 discriminatie verbiedt en in 

artikel 6 stelt, dat ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging, 

individueel of in gemeenschap met anderen vrij te uit te dragen, behoudens ieders 

verantwoordelijkheid volgens de wet; 

 de gemeenteraad van Winterswijk staat voor het gestelde in de Grondwet;  

 Nederland internationaal voorop loopt in de sociale acceptatie van lesbische 

vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, afgekort LHBTI’ers, maar 

deze acceptatie breder gedragen moet worden aangezien berichten over 

intimidatie, geweld en uitingen van vijandigheid tegenover LHBTI’ers vaker voor 

komen;  

 LHBTI’ers zich daardoor onveilig voelen en in het maatschappelijke verkeer niet 

durven uit te komen voor hun identiteit hetgeen in strijd is met de Nederlandse 

cultuur en wetgeving, terwijl zij daar net als alle Nederlanders wel recht op 

hebben;  

 het wenselijk is een impuls te geven aan het stimuleren van de emancipatie en 

acceptatie van LHBTI’ers;  

 ongeveer een derde (31%) van de 55-plussers die zich (ook) aangetrokken voelt 

tot seksegenoten, heeft niemand in de omgeving die hiervan weet. Twaalf procent 

van de 55-plussers die zich (ook) aangetrokken voelt tot seksegenoten kreeg in 

het afgelopen jaar te maken met een negatieve reactie op hun seksuele oriëntatie. 

Degenen die een negatieve reactie kregen, zijn eenzamer, hebben meer 

psychische problemen en hebben minder positieve verwachtingen omtrent 

toekomstige zorg  (SPC 2015/30). 

 iedere overheid volgens de Grondwet zorg dient te dragen voor onder meer gelijke 

behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke 

ondersteuning van haar inwoners;  

 een landelijk project Regenboogsteden is ontstaan waarbij onder andere de 

Provincie Gelderland en diverse Nederlandse gemeenten zich hebben 

aangesloten;  

 het wenselijk is dat de gemeente Winterswijk zich ook daarbij aansluit.   

 

roept het college op om: 

 de gemeente Winterswijk aan te melden voor het project Regenboogsteden; 

 een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van 

LHBTI’ers in Winterswijk;   

 zich in te zetten voor de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale 

acceptatie van LHBTI’ers en in samenspraak met relevante partners, 

doelstellingen en een aanpak te formuleren en uit te voeren; 
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 met het antidiscriminatiebureau (ADB) van de veiligheidsregio Noord-Oost 

Gelderland na te gaan wat de aard en omvang van discriminatie van LHBTI’ers in 

Winterswijk is, de ontwikkelingen en sociale acceptatie in onze gemeente te 

monitoren en de gemeenteraad daarover regelmatig te informeren. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in zijn openbare 

vergadering gehouden op 27 februari 2019, 

 

 

de griffier, de voorzitter,  
 
 
w.g.       w.g. 


