nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit

Intentieverklaring “Alkmaar regenboogstad” november 2014
In de intentieverklaring spreken de ondertekenende partijen (politieke partijen en LHBT-beweging)
af waar zij de komende vier jaar gezamenlijk op inzetten.
Veiligheid voor elke inwoner
Scholen zijn niet voor alle leerlingen de veilige haven die ze zouden moeten zijn. De gemeente
ondersteunt voorlichting voor en op scholen. Door actief deel te nemen aan de Nationale Comingoutdag en Paarse Vrijdag. De LHBT-beweging blijft voorlichtingslessen geven op scholen. De
gemeente zal actief blijven werven voor een homoambassadeur Onderwijs. Voor kwetsbare roze
doelgroepen: allochtonen, verstandelijk beperkten en voor jongeren is extra aandacht. Er zullen
mogelijkheden worden onderzocht voor een roze vertrouwenspersoon en/of Roze In Blauw afdeling
binnen de gemeente Alkmaar.
Sport is voor allen
Jezelf kunnen zijn in de sport is belangrijk; iedereen moet immers kunnen sporten en bewegen
zonder belemmerd te worden. De gemeente blijft hierop inzetten door contacten te continueren
met de professionele sport en sportclubs in Alkmaar. Daarnaast stimuleert de gemeente
activiteiten om de zichtbaarheid en acceptatie van LHBT’s in de amateursport te blijven verbeteren.
Eerdere afspraken en samenwerking met o.a. Movisie en NSA worden behouden.
Roze ouderen
In beleid op ouderen wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften en wensen van de
oudere LHBT-ers. Een beleid waarin aandacht is voor eenzaamheid, gezondheid en woonwensen.
De gemeente zal zich inzetten voor meer verzorgingstehuizen met een roze loper. Behoud van Pink
Society als ontmoetingsplek voor ouderen.
Alkmaar regenboogstad !
De gemeente is trots op roze Alkmaar. De gemeente zorgt voor de zichtbaarheid van LHBT’s,
bijvoorbeeld op de website, gemeentelijke communicatie en door het uithangen van de
regenboogvlag tijdens evenementen. De gemeente Alkmaar zet zich in voor de continuïteit van
Roze Week Alkmaar.
De gemeente zal een heldere visie ontwikkelen op de verdeling van koplopergelden en subsidies,
de gemeente is regisseur tussen de belangenorganisaties, en draagt zorg voor verbintenis en
samenwerking.
Homoambassadeurs worden ook voor de komende vier jaar weer aangesteld. De LHBT-beweging
blijft zich onverminderd inzetten voor roze Alkmaar en het emancipatiebeleid. Hiervoor worden
nieuwe en innovatieve (zichtbaarheids-)activiteiten ontwikkeld. De gemeente erkent de rol van de
LHBT-beweging en zal – indien nodig – ondersteunen en faciliteren.
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