
AGENDA QLEURRIJK
DEN BOSCH 2022-2026

1. ZODRA REGENBOOGSTAD 'S-HERTOGENBOSCH AFLOOPT (2022) 
 START DE CAMPAGNE QUEERSTAD ’S-HERTOGENBOSCH: 
 Den Bosch investeert ook de komende raadsperiode in een stevige agenda 
 voor LHBTIQA+-beleid, ongeacht of het Rijk de cofinanciering via “regen
 boog”-gelden voortzet.

2. AANPAK DISCRIMINATIE IN DE SPORT: 
 In deze raadsperiode gaat de gemeente met de sportclubs in de stad aan 
 de slag om discriminatie en pesten in de sport aan te pakken. Het veel te 
 veel gehoorde “Homo” als niet zo erg bedoeld scheldwoord moet van de 
 velden verdwijnen. Clubs die niet meewerken of onvoldoende initiatief 
 tonen kunnen uiteindelijk rekenen op minder of geen subsidie.  

3 DE GEMEENTE NEEMT HET INITIATIEF OM SAMEN MET DE GGD EN 
 ANDERE INSTANTIES EEN TRANSGENDERLOKET IN TE RICHTEN:
 Vaak wordt het transitietraject voor transgenders vooral benaderd als een 
 fysiek proces. Niets is minder waar. Teneinde de ondersteuning van het 
 proces waar het gaat om zaken als bijv. geslachtsverandering voor de wet 
 wordt (naar Amsterdams voorbeeld) een transgenderloket ingericht waar 
 ondersteuning bij dit soort vragen wordt geboden.

4. BIJ DE CULTUURFONDSEN ’S-HERTOGENBOSCH MAG DE 
    QUEER-CULTUUR NIET ONTBREKEN: 
 Ook cultuur vanuit activisme en/of socialere projecten vanuit de 
 Queer-community moeten vrij baan krijgen bij het aanvragen van financiële 
 middelen. We rekken de definitie van cultuur op.

5. HET INTEGRAAL VEILIGHEIDSPROGRAMMA (2022 E.V.) VOLDOET 
 AAN DE EISEN, NODEN EN WENSEN VAN DE 
 LHBTIQA+-GEMEENSCHAP:
 Jezelf veilig voelen is voor LHBTIQA+’ers geen vast gegeven. Variërend van 
 nageroepen worden tot zelfs klappen ontvangen omdat je “anders” bent, 
 gebeurt te vaak en te veel. Daarom richten we, om te beginnen, in 2022 een 
 laagdrempelig meldpunt tegen straatintimidatie in, zodat er beter zicht is 
 op wat er in onze straten gebeurt en we er vervolgens ook iets aan kunnen 
 doen.

6. SEKSE-REGISTRATIE IS VAKER DAN SOMS ONNODIG EN MOET 
 WORDEN TERUGGEDRONGEN: 
 Op tal van plekken binnen de gemeentelijke organisatie wordt om 
 sekse-registratie gevraagd, terwijl dit feitelijk geen enkel doel dient. In de 
 komende raadsperiode wordt erop ingezet om deze sekse-registratie zoveel 
 mogelijk terug te dringen. De raadsleden nemen de Toolkit onnodige 
 sekse-registratie voor gemeenten daarin als leidraad. 

7. WE BEHOUDEN DE GEMEENTELIJKE COÖRDINATOR VOOR 
 VOORLICHTING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN BREIDEN 
 DEZE UIT: 
 Na het gebleken succes van de inzet van een gemeentelijke coördinator 
 voor LHBTIQA+-voorlichting in het Voortgezet onderwijs gaat Den Bosch 
 ook een coördinator inzetten om in het primair en hoger onderwijs de voor
 lichting in deze raadsperiode een stevige impuls te geven. Het doel: 
 voorlichting op minstens 8 op 10 scholen in den Bosch.

8. BIJ GEMEENTELIJKE VRAAGSTUKKEN EN/OF (BOUW)PROJECTEN 
 WORDEN NAAST BESTAANDE BELANGENVERENIGINGEN OOK 
 QUEER-INITIATIEVEN ACTIEF GECONSULTEERD:
 Bij de inrichting van de openbare ruimte en bij grote gemeentelijke 
 ontwikkelingen wordt de inbreng vanuit de LHBTIQA+-gemeenschap actief 
 gezocht. Door samen na te denken over wat óók kan, kan zo o.a. de
 veiligheid op straat en burgerparticipatie vergroot worden.  


