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Beleidsnotitie Ede Regenbooggemeente

Geachte heer/mevrouw,

Op 5 oktober 2021 ontvingen wij u advies aangaande de Beleidsnotitie Ede Regenbooggemeente. Wij 
danken u voor dit advies en verwachten hier zeker ons voordeel mee te kunnen doen.

In uw advies vraagt u om concretisering van onze intenties. Op basis daarvan hebben wij de notitie op 
een aantal punten geconcretiseerd.

In de beleidsnotitie gaan wij, mede op basis van gesprekken met de doelgroep, uit van drie 
beleidsdoelen: zichtbaarheid, sociale acceptatie en sociale en fysieke veiligheid. Met betrekking tot 
het eerste beleidsdoel staan in de notitie een aantal concrete acties benoemd die wij in het komende 
jaar zullen uitrollen. U signaleert het risico dat dit vooral symbolisch zal zijn. Voor de regenboog- 
gemeenschap zijn symbolen echter van groot belang. Zichtbaarheid is een eerste stap op weg naar 
acceptatie. Daarnaast draagt zichtbaarheid bij aan het op gang brengen van het gesprek, waar wij - 
mede gezien uw terechte opmerking over de weerstand bij een deel van de Edese gemeenschap - 
veel belang aan hechten.

Ook met betrekking tot de beleidsdoelen sociale acceptatie en sociale en fysieke veiligheid benoemen 
wij een aantal concrete acties. Of en in hoeverre deze acties ook leiden tot meer acceptatie en een 
groter veiligheidsgevoel hangt ook af van de mate waarin de maatschappelijke partners c.q. de 
maatschappij dit oppakken/oppakt. De eerste reacties die wij ontvangen zijn wat dat betreft 
hoopgevend. In de komende periode zullen (mede met behulp van de gelden die het ministerie 
hiervoor beschikbaar stelt) regelmatig activiteiten voor en door mensen uit de regenbooggemeen- 
schap georganiseerd worden. Dit zijn ‘open’ activiteiten, waar iedereen welkom is en die op deze wijze 
bijdragen aan het tot stand komen van dialoog en gesprek. Verder merken wij dat het uitroepen van 
Ede tot Regenbooggemeente ook anderen (bijvoorbeeld scholen en kerken) inspireert dit thema 
verder uit te diepen.

Overigens hebben wij voor Ede Regenbooggemeente veel contact met mensen uit de doelgroep.
Deze zijn betrokken geweest bij het opstellen van het beleid en zullen ook zeker betrokken worden bij 
de uitvoering en evaluatie.
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Zo bezien brengen wij uw aanbeveling om kritisch te kijken naar onze eigen systemen 
communicatie met inwoners feitelijk nu al in de praktijk.

Met vriendelijke groet,
wethouders,

R.F. Groer 
de secretaris,

mr. L.J. Verhuist 
de burgemeester,
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