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De belangrijkste aandachtsvelden voor het LHBT-beleid van de gemeente Lelystad in dit 

jaar is: 

- Zichtbaarheid en ontmoeting 

- Veiligheid en leefbaarheid 

- Ondersteuning bij coming out 

- Voorlichting  

- Borging LHBT-aandacht in zorg en welzijn. 

 

1. Continueren/verdiepen lopende aandachtgebieden/activiteiten. 

1.1. Monitorgroep.  

Activiteit: voorbereiden en deelname bijeenkomsten. In de monitorgroep 

participeren gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, COC Zwolle, een of 

meerdere LHBT-Lelystedelingen en BGB Flevoland. De leden komen 

jaarlijks drie maal bij elkaar. 

1.2. Roze nieuwsbrief. 

Activiteit: BGB Flevoland heeft naast een algemene nieuwsbrief een roze 

nieuwsbrief met daarin berichten over LHBT-onderwerpen, die van belang 

zijn voor inwoners van Lelystad, maatschappelijke organisaties en leden 

van de gemeenteraad. Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal drie maal per 

jaar. Belangenorganisaties wordt gevraagd hiervoor eveneens content aan 

te leveren.  

1.3. Versterken positie biculturele LHBT-ers.  

Ondersteuning bijeenkomsten islamitische jongeren. LHBT-ers hebben het 

onverminderd moeilijk binnen een groot deel van de islamitische 

gemeenschap in Lelystad: de groep is onzichtbaar. Homoseksualiteit en 

genderdysforie/transseksualiteit behoren tot de taboe-onderwerpen.  

Voor 2018 heeft BGBF een informatiebijeenkomst in voorbereiding, 

waarvoor samenwerking gezocht wordt met INSAF, de Lelystadse 

vrouwenorganisatie voor bi-culturele – in hoofdzaak Marokkaanse – 

vrouwen.  

Creëren en in stand houden van zichtbare en laagdrempelige hulpverlening 

voor biculturele LHBT-ers, waarvoor ook binnen de eigen gemeenschap 

draagvlak bestaat (voortzetting activiteit 2016). 

1.4. In dialoog met reformatorische kerken, PGL en RK parochie. Roze 

vieringen. 



In de PGL is (mei 2015) besloten tot het organiseren van een Roze viering 

met ondersteuning van BGBF tijdens de voorbereidingsfase. De inzet in 

2018 zal zijn: de voorbereiding van een tweetal roze vieringen in de 

Ontmoetingskerk samen met een werkgroep bestaande uit LHBTI’s en 

overige geïnteresseerden. 

In andere reformatorische kerken in Lelystad vinden huiskamerkringen 

plaats van LHBT-ers. BGBF wil het gesprek over religie  en 

homoseksualiteit voortzetten en beschouwt de dialoog daarvoor als een bij 

uitstek geschikte methode. Daarbij worden ervaringsdeskundigen uit de 

eigen kring ingezet. Doel is dat LHBT-ers met een religieuze achtergrond 

de eigen gemeenschap als een veilige plek ervaren.  

1.5. Uitreiking Roze Zoen.  

Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal de Roze Zoen 2018 worden 

uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich binnen Lelystad in het 

bijzonder heeft ingezet voor acceptatie van LHBTI’s.  

1.6. Veiligheid voor LHBT-ers onderdeel van gemeentelijk veiligheidsbeleid. 

Samenwerking veiligheidspartners.   

 Op gemeentelijk niveau hoort deze taak tot de werkzaamheden van BGBF 

 in het kader van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. 

 Incidenten van LHBT-ers die te maken hebben met veiligheid worden 

 besproken en gemonitord via het Regionaal Discriminatie Overleg (OM, 

 politie Flevoland, BGBF) onder voorzitterschap van het Openbaar 

 Ministerie. Eenmaal per jaar wordt speciale aandacht besteed aan het 

 thema HLBT. 

Politie Midden Nederland kent vanaf 2015 een nieuw opgezette afdeling 

van Roze in Blauw die momenteel uit 17 personen bestaat. Voor BGBF 

betekent deze personele uitbreiding de mogelijkheid de samenwerking met 

Roze in Blauw te intensiveren.  

Aandacht voor de veiligheid van LHBTI’s maakt integraal onderdeel uit van 

het veiligheidsbeleid van Lelystad als Regenboogstad. Hierover is een 

passage opgenomen in de nota integrale veiligheid.  

 Knelpunten zijn: 

-   Politiefunctionarissen vragen niet door bij HOMO-aangiften (b.v. 

 scheldpartijen) of betrokkene zelf tot deze doelgroep behoort. Aangezien 

 het woord `homo’ regelmatig als scheldwoord wordt gebruikt blijven aard 

 en omvang van echte homodiscriminatie onduidelijk.  

-   Werkers in de wijk nemen LHBT-meldingen niet altijd voldoende serieus. 

 Activiteiten: training signaleren en aandacht voor LHBT-veiligheid sociale 

 wijkteams (herhalen). Training Politie Flevoland sensibilisering mbt LHBT-

 thema’s, verbeteren kwaliteit registratie is nodig, momenteel ligt echter de 

 vrijwel volledige trainingscapaciteit bij de politie op het terrein: 

 radicalisering.  



In 2018 wil BGBF de meldingsbereidheid onder LHBT-ers bij politie en 

BGBF verder versterken. Speciale aandacht verdient de  meldingsbereidheid 

onder transgenders/transseksuelen (angst voor  fouilleren, ID-check met 

verkeerde geslachtsidentiteit).  

In november 2016 is het onderzoek van BGBF verschenen naar LHBT en 

veiligheid, voorzien van een analyse van de aangiften gedurende vijf jaren. 

Dit rapport is tijdens een expertmeeting gepresenteerd. BGBF zal zich in 

2018 inzetten voor de verdere realisatie van de aanbevelingen, die gedaan 

zijn tijdens de expertmeeting.  

1.7. Toneelvoorstellingen en verwerkingslessen VO. 

In 2016 en 2017  zijn toneelvoorstellingen ingekocht van TheateraanZ. 

Deze zijn in combinatie met gastlessen gegeven op diverse VO scholen en 

het MBO-college Lelystad. Aangezien per voorstelling slechts een beperkt 

aantal groepen kan worden bereikt en de activiteit als waardevol wordt 

beoordeeld, is BGB Flevoland van plan in 2018 opnieuw 4 voorstellingen in 

te kopen.  

 Activiteit: uitkoop 4 voorstellingen, overleg scholen, geven van gastlessen 

 (vooraf en/of ter verwerking). 

1.8. Gastlessen seksuele diversiteit worden daarnaast in tweetallen gegeven 

(hetero-homocombinatie) in VO en bovenbouw BO vanuit de jaarlijkse 

subsidie voorlichting en preventie. 

In september 2016 is BGBF een onderzoek gestart naar de mate waarin 

Lelystadse basisscholen uitvoering geven aan de wettelijke verplichting 

aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Dit onderzoek is 

gepresenteerd tijdens Coming Out Dag 2017. Slechts een zeer beperkt 

aantal scholen blijkt uitvoering aan deze wettelijke verlichting te geven, de 

aandacht voor het onderwerp is veelal incidenteel (wanneer het in het 

kringgesprek toevallig ter sprake komt). Er lijkt sprake van 

handelingsverlegenheid. Met KUBUS en Dramaxx heeft BGBF een aanbod 

ontwikkeld om het onderwerp seksuele diversiteit op een speelse manier 

aan de orde stellen (afgestemd op groep 1 tm 8). 

1.9. Individuele hulpverlening. Uit de kast hulp. 

 Van tijd tot tijd wordt BGB Flevoland benaderd door LHBT- of 

 transgenderjongeren die problemen hebben met hun gevoelens, hun 

 coming out of de relatie met familie en vrienden. De eigen huisarts wordt 

 niet altijd als een hulpverlener ervaren die vertrouwelijk om gaat met hun 

 vragen: `Mijn huisarts is ook de arts van mijn ouders en hij/zij praat met 

 hen over mij en andersom’.  Het is belangrijk dat er een aanspreekpunt 

 komt waar jongeren/eventueel ook ouderen met een late coming out 

 terecht kunnen voor een eerste gesprek waarna doorverwijzing plaatsvindt 

 in de reguliere zorg binnen Lelystad. Activiteit: individuele hulpverlening, 

 doorverwijzing.  

 



1.10 Voortzetting Homo is geen scheldwoord campagne.  

Doel voor 2018: activiteit samen met SV Lelystad (voetbal) en uitbreiding 

naar tenminste 1 andere sport. 

1.11 Zorg voor Roze ouderen (risicogroep vereenzaming). Begeleiding 

ontwikkeling Roze Maaltijden. Eind november 2014 zijn Woonzorgcentrum 

De Uiterton (onderdeel Woonzorg Flevoland)) en Bureau Gelijke 

Behandeling Flevoland gezamenlijk begonnen aan het houden van 

maandelijkse Roze Maaltijdavonden. De belangstelling hiervoor ligt elke 

maand tussen de 20-25 personen. BGBF neemt de publiciteit voor haar 

rekening en probeert de maaltijden onder de aandacht te brengen van 

LHBTI’ s die weinig contacten hebben (ongeacht leeftijd). De maaltijden 

vinden elke laatste vrijdag van de maand plaats.  

In 2017 is een Roze Maaltijd voor alle bewoners van WZC de Uiterton 

georganiseerd met muzikale begeleiding van duo de Wilde Orchidee.  

Samen met de Uiterton wordt gekeken of deze gezamenlijke maaltijd in 

2018 kan worden herhaald. 

1.12 Activiteiten TNN/inhuur Transvisie. Scholen met genderdysfore leerlingen 

kunnen een beroep doen op ondersteuning door Transvisie (voor zowel 

teamleden als medeleerlingen). Ook kunnen activiteiten van TNN in 

Lelystad worden ondersteund: vergoeding huur, spreker of bv film. In de 

afgelopen jaren heeft BGBF vanuit de Koplopergelden de huur van de 

Lelystadse Orpheusbijeenkomsten in de Hanzeborg voldaan. Daarnaast 

wordt de uitvoering van de Verklaring van Dordrecht in Lelystad gevolgd. 

1.13 Campagne Coming Out Dag. BGBF wil ook in 2018 op Coming Out dag (11 

oktober) een zo groot mogelijk aantal maatschappelijke organisaties 

uitdagen de regenboogvlag uit te hangen als teken van de sociale 

acceptatie van LHBTI’s. Ook wordt elk jaar een activiteit ontwikkeld met 

FlevoMeer Bibliotheek en LHBTI’s waarin zichtbaarheid centraal staat. 

Het Lelystadse regenboogzebrapad zal daarbij opnieuw worden gebruikt. 

1.14 Sinds 2 jaren wordt op verzoek van de landelijke overheid en het overleg 

van Regenboogsteden op 17 mei IDAHOT gevierd, de Internationale Dag 

tegen homo- en transfobie. Op 17 mei 2017 organiseerde BGBF ism de 

Kubus en Dramaxx Gender door de Blender. In 2018 zal – gezien de 

actualiteit in het maatschappelijk debat - opnieuw een activiteit worden 

georganiseerd rond het thema gender. 

1.15 Sinds 27 september is Flevoland een regenboogprovincie. Binnen de 

provincie zijn verschillende initiatieven van belangenorganisaties, gericht 

op ontmoeting. De provincie heeft geen eigen COC, maar is opgedeeld over 

COC Amsterdam en Zwolle. BGBF werkt met beide organisaties op een 

plezierige manier samen. Daarnaast zijn er samenwerkingsinitiatieven met 

kleine groepen en individuele LHBTI’s in de stad. 
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