
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Aan de Raadsfractie van de Parij van de Arbeid, 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording schriftelijke vragen 
rol Regenbooggemeente 

3466595  27 september 2022 

Geachte heer ten Voorde, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
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Op 6 augustus heeft u schriftelijke vragen gesteld over de rol van de Regenbooggemeente. 
Alvorens wij overgaan tot het beantwoorden van uw vragen willen wij u graag informeren over 

twee actuele aangelegenheden die ook verband houden met het LHBTI+ beleid. Wij gaan hier eerst 
op in en daarna treft u de antwoorden op de door u gestelde vragen aan.  

 
Samenwerking met het ministerie van OCW rond het lhbti+ beleid 

Als gemeente hebben wij van 2019 tot en met 2022 een samenwerkingsovereenkomst met het 
ministerie van OCW met betrekking tot het lhbti+ beleid. Het ministerie faciliteert (in de vorm van 

cofinanciering) mede de uitvoering van ons beleid. Wij weten nog niet of het ministerie deze 
samenwerking gaat continueren. Ook als het niet tot een nieuwe samenwerking komt zullen wij 

onze rol en acties rond het lhbti+ -beleid voorzetten. Bij de hernieuwde formulering van ons beleid 
laten wij ons inspireren door de tekst van het Regenboog Stembusakkoord, dat op 16 maart 

jongstleden door de meerderheid van de raadsfracties is ondertekend. Graag willen wij, ter 
voorbereiding op een nieuw lhbti+ actieplan, met u en de overige leden van de raad in gesprek 

gaan over wat de belangrijkste uitgangspunten voor het lhbti+ beleid in de volgende periode 
moeten zijn. Wij nodigen het presidium dan ook graag uit om hiervoor het initiatief te nemen.    

 
Regenboogzebrapad  

Af en toe bereiken ons vragen over het realiseren van een Regenboogzebrapad in Hengelo.  
Op 29 juli ontvingen wij per mail het verzoek van een jeugdige inwoonster hierover. De mail was 

gericht aan de burgemeester en aan uw raad (zaaknummer 346842). Er is inmiddels persoonlijk 
contact geweest met de inwoonster. Er is aan haar uitgelegd dat de gemeenteraad in 2015 heeft 

besloten geen middelen voor een Regenboogzebrapad beschikbaar te stellen.  
In plaats daarvan heeft in 2018 de realisatie van een Regenboogbank plaatsgevonden. Deze bank 

staat op het Schouwburgplein en vormt het permanente statement van Hengelo dat uitstraalt dat 
wij een Regenboogstad zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Inmiddels heeft de jeugdige inwoonster 

de bank bezocht, samen met de burgemeester.  
Daarnaast is met haar besproken dat, 7 jaren later, er misschien sprake is van een nieuwe situatie 

en een gemeenteraad die daar nu misschien anders over denkt. Wij horen graag hoe de raad hier 
tegenover staat. 

 
Beantwoording van de raadsvragen 

 
Vraag 1 

Wat zijn de concrete beleidsdoelen van het diversiteitsbeleid van de gemeente en is dit 
volgens het College voldoende? 

Het College streeft naar een diverse en inclusieve gemeente, waar iedereen zich welkom en 
gewaardeerd voelt. Ons diversiteitsbeleid is gericht op het erkennen en waarderen van verschillen 
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tussen mensen en het tegengaan van discriminatie. Als Regenbooggemeente schenken wij 
bijzondere aandacht aan de positie van lhbti+ inwoners. De beleidsdoelen die wij met ons lhbti+ 

beleid nastreven zijn: 
 

- De sociale acceptatie van lhbti+ personen neemt toe onder de hele bevolking, maar zeker 
onder jongeren, ouderen, en in kringen waar dat nog een taboe is. 

- Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbti+ personen nemen af. 
- Lhbti+ personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het 

werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring. 
 
Bron: Regenboogstad Hengelo – Beleidsplan ‘Anders is ook Gewoon’ 2019-2022’ 

 
Als Regenbooggemeente zetten wij ons vanaf 2015 in om door middel van zichtbare acties en 

beleidsbeïnvloeding onze doelen te bereiken. Wij doen dit samen met onze samenwerkingspartners 
Vizier, het COC, het ROC van Twente en Wijkracht. Ook betrekken wij scholen en 

sportverenigingen bij het bereiken van onze doelen. Uit landelijk onderzoek (CBS) en regionaal 
onderzoek (GGD) weten wij dat tolerantie en acceptatie van lhbti+ personen toe is genomen, maar 

ook dat het realiseren van onze doelen een zaak van lange adem is. Ook is het niet alleen een zaak 
van de gemeente maar van iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving.  

 
Vraag 2  

Kan het College aangeven welke acties er sinds 2014 concreet door de gemeente zijn 
ingezet om de emancipatie en acceptatie van lhbti+ 'ers te vergroten? 

 
In de achterliggende periode van 8 jaar hebben wij ons, met onze samenwerkingspartners, gericht 

op vele segmenten en groepen binnen de Hengelose samenleving. Wij noemen hier ondermeer 
ouderen, verzorgings- en verpleeghuizen, (kwetsbare) jongeren, scholen voor basis- en voortgezet 

onderwijs, professionals die veel contact hebben met lhbti+ mensen, sportverenigingen, 
transgenderpersonen en ouders van transgenderkinderen, religieuze gemeenschappen.   

Maar wij hebben ons niet alleen op (de omgeving van) lhbti+ mensen gericht. Het is van even 
groot belang om niet-lhbti+ inwoners mee te nemen in onze acties. Het hele jaar door, maar in het 

bijzonder op de Coming Out Dag (op 11 oktober van elk jaar) hebben wij tal van zichtbare, 
concrete acties georganiseerd om de positie van lhbti+ mensen zichtbaar te maken en te 

benadrukken dat de emancipatie en acceptatie van deze inwoners een zaak is van ons allemaal.  
Ook gingen wij als gemeente meermalen in de openbare ruimte (op de Markt) in gesprek met onze 

inwoners over ons lhbti+ beleid. Tijdens deze ontmoetingen merkten wij vrijwel zonder 
uitzondering dat inwoners, zowel lhbti+ personen als inwoners die zich hier niet toe toerekenen, 

het goed vinden dat en waardering hebben voor dat onze gemeente een Regenboogstad is en hier 
actief invulling aan geeft. 

 
Vraag 3  

Is het College van mening dat er in onze gemeente meer initiatieven nodig zijn om 
invulling te geven aan de rol als regenbooggemeente? 

 
Wij zetten de beschikbare financiële middelen en beleidscapaciteit die wij hebben maximaal in om 

initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren in onze rol als Regenbooggemeente. Wij merken door 
de contacten met de inwoners van onze stad dat zij de manier waarop wij dat doen waarderen. Het 

verstevigen van de emancipatie en sociale acceptatie van lhbti+ers is niet iets dat alleen door de 
inzet van de gemeente kan worden en ook niet ‘af’ is binnen een duidelijk af te bakenen periode. 

Het is een maatschappelijke ontwikkeling, die geleidelijk plaatsvindt en vanuit meerdere 
invalshoeken vanuit de samenleving gevoed wordt. De gemeente heeft daarbij een belangrijke 

voorbeeldfunctie. Wij zijn bereid en van plan die rol blijvend in te vullen en voort te zetten op de 
manier en met de intensiteit waarmee wij dat nu al doen.  

 
Vraag 4  
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Is het College bereid om in de komende jaren, samen met maatschappelijke partners, 
meer invulling te geven aan haar rol als regenbooggemeente? Zo ja, welke acties en 

initiatieven kan het College zich voorstellen? 
 

Wij blijven ons met zichtbare acties en beleidsbeïnvloeding richten op de verbetering van de positie 
van lhbti-personen, maar daarnaast ook op alle andere inwoners van onze stad. Verder gaan wij 

nog actiever dan wij al doen de samenwerking met andere gemeenten in de regio en met de 
Provincie Overijssel zoeken. Vanuit onze mede-Regenboogstad Enschede wordt momenteel 

gewerkt aan de oprichting van een Pride Netwerk Twente.  Doel daarvan is niet alleen binnen de 
eigen gemeente, maar ook, in samenwerking met andere gemeenten en talrijke 

samenwerkingspartners, een divers Twente te realiseren waarin de positie van lhbti+ personen een 
belangrijke plaats heeft. Als Regenboogstad Hengelo sluiten wij aan bij dit Pride Netwerk en gaan 

actief deelnemen.  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


