
	
Uitnodiging:  
Zondag 11 maart Village People Regenboog Conferentie 
14:00–17:15 u. 
 

Thema: Harderwijk Regenboog-gemeente – Wat nu? 
Een jaar geleden vond in de gemeenteraad van Harderwijk een discussie plaats over de 
aanleg van een regenboogzebrapad. Het was de eerste keer dat er überhaupt openlijk in 
de gemeenteraad over een onderwerp rondom de LBGTI+ doelgroep werd gesproken.  
 
Het voorstel werd niet aangenomen en er ontstond een zeer gepolariseerd debat in de 
Harderwijkse samenleving. Met het regenboogpad wilde de community op ludieke wijze 
aandacht vragen voor de positie van mensen die worstelen met hun coming-out. Het 
bleek echter eerder mensen in Harderwijk te verdelen over dit onderwerp, dan mensen 
te verenigen voor dit goede doel. 

Werk aan de winkel voor ons, Village People in Harderwijk. De afgelopen decennia is er 
heel veel bereikt op het gebied van gay-rechten. Voor de wet hebben we dezelfde 
rechten als ieder ander, en in Harderwijk werd eind december 2017 door wethouder 
Gert-Jan van Noort het Regenboog Convenant ondertekend.  
 
Nu de burgerrechtelijke zaken voor de doelgroep LBGTI+ in de wet zijn verankerd, werd 
Village People door de maatschappelijke discussie rondom het regenboogzebrapad met 
de neus op de feiten gedrukt. Non-gender conformatief gedrag, het laten zien van 
affectie en het aandacht vragen voor “gay” onderwerpen lijken nog een taboe. Het kan 
juridisch allemaal goed geregeld zijn, maar wat merken LBGTI+’ers daarvan op school, 
in de kerk, op het voetbalveld, in het verzorgingstehuis of in de discotheek ? 

Zichtbaarder 
Village People wil LBGTI+’ers in Harderwijk en omgeving als 
groep zichtbaarder maken. Wij willen laten zien dat wij als 
LBGTI+’ers een heel gewoon leven hebben, werken en 
wonen in deze maatschappij, net als ieder ander. En wij 
willen barrières omverwerpen, zodat iedereen zichzelf durft 
te laten zien en zichzelf durft te zijn. En daarvoor hebben wij 

niet beleidsmakers nodig maar jou en u! Iedereen in de Maatschappij! 

Het regenboogconvenant is een feit, maar hoe gaan we daar in Harderwijk een succes 
van maken? Hoe maken wij de stap van ‘getolereerd worden’ naar ‘geaccepteerd 
worden’?   



	
Wij nodigen u graag uit voor onze Regenboog Conferentiemiddag op 11 maart 
aanstaande in de Mess in Harderwijk. Laat u inspireren door verschillende gastsprekers 
en praat mee! Samen maken wij graag een plan van aanpak om de stap van tolerantie 
naar acceptatie te zetten. De middag wordt geleid door Hans Goedkoop, oud-Ermeloër 
en bekend van het televisieprogramma ‘Andere tijden’.  

 
We hopen u te zien, het is belangrijk dat u meepraat! 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Village People Harderwijk 
Arnold Posthumus, Steven van Geelen, Mariëtte Raap 
info@villagepeople.nl 
www.villagepeople.nl  
 
 
 
Programma zondag 11 maart 2018 
Mess, Mecklenburglaan 3, Harderwijk 
(ingang links naast Steakhouse Tennessee aan de Oranjelaan). 

14:00 – 14:30  Inloop – met live muziek  

14:30 – 15:45  Drie sprekers 

15:45 – 16:10   Pauze – met live muziek   

16:10 – 17:15 Debat met stellingen onder leiding van Hans Goedkoop –  
* Wat doet jouw organisatie op dit moment voor LBGTI’ers of aan     
LBGTI-beleid?  
* Wat valt op in uw/jouw organisatie en/of vereniging en wat kan 
verbeterd worden? 
* Wat worden de doelen met het oog op het Regenboog 
Convenant? 
* Hoe bevorderen wij de acceptatie in onze eigen organisaties en 
maatschappij. Hoe maken we onze inspanningen meetbaar? 

17:15 – 18:00 Naborrel – met live muziek 

 



	
 


