
Zijn wie je wil zijn,  
ongeacht wie je bent 
of wat je bent. 
Maastrichts Pamflet - LHBTI+ diversiteit en inclusiviteit  

 



Regenboogcoalitie samen met maatschappelijke 
organisaties, ondernemers, verenigingen.

Organiseren samen met Aken, Hasselt en Sittard 
van een Euregio pride. 

Laagdrempelig meldpunt voor LHBTI+ intimidatie 
en geweld. 

LHBTI+ inclusieve professionele en amateur 
sportverenigingen. 

Roze Loper Certificaat voor alle zorginstellingen 
voor ouderen.

Een inclusief en veilig studentenleven in de kroeg, 
bij de vereniging of met het dispuut.

Roze campagnes bij het COA ten behoeve van 
integratie in LHBTI+ acceptatie.

Blijvend aandacht op school voor LHBTI+ diversiteit 
en acceptatie in de klas.

Voorlichting over PrEP, SOA-sneltesten en gratis 
condooms op het MBO, HBO en WO.

Meer organisaties aanspraak op regenboog gelden.



Vandaag op Coming Out day presenteren GroenLinks en D66 een pamflet. 

Op dit pamflet staan tien punten die wij graag meegeven aan deze nieuwe 

raad en wat een leidraad vormt om de komende jaren met elkaar aan de 

slag te gaan met het thema LHBTI+ diversiteit en inclusiviteit.  

  

Voor D66 en GroenLinks staat voorop dat iedereen mag zijn wie hij of zij 

wil zijn. Maastricht kent verschillende nationaliteiten, achtergronden en 

ervaringen. Samen maken we de stad, hand in hand en schouder aan 

schouder, ongeacht huidskleur, religie of afkomst. 

  

We kijken trots terug op initiatieven vanuit de Gemeente zoals het 

Regenboogpad op het Vrijthof, maar ook op initiatieven waar de Gemeente 

nog geen rol in vervult zoals de Pride March afgelopen juni waar naar 

schatting duizend personen aan deelnamen.  

  

Met dit pamflet kijken we ook vooruit. We vinden het een mooi streven 

wanneer Maastricht het voortouw neemt om de mogelijkheden te 

onderzoeken voor een Euregionale Gaypride met steden zoals Hasselt en 

Aken, er specifiek aandacht komt op 31 maart voor Transgenderzorg en 

we samen met onze partners werken aan inclusief onderwijs, sport en 

voorzieningen voor ouderen. 

  

Dit pamflet is niet waterdicht, het is een gespreksdocument om met elkaar 

in gesprek te gaan de komende vier jaar. 

  

  

Mark Mülders    Thomas Gardien 

Gemeenteraadslid   Gemeenteraadslid 

GroenLinks    D66 



1.   Regenboogcoalitie 

Om hand in hand en schouder aan schouder te staan met de LHBTI+ 

gemeenschap komt er een regenboogcoalitie in Maastricht. Behalve 

politieke partijen nodigt het Gemeentebestuur tal van organisaties uit om 

zich aan te sluiten bij deze coalitie, om elkaar te versterken op het gebied 

van diversiteit en inclusiviteit. GroenLinks en D66 streven naar een breed 

gedragen coalitie waar behalve maatschappelijke organisaties, zoals 

bijvoorbeeld Mondriaan Zorggroep en Sevagram en ondernemers zoals 

res taurants en hote le igenaren , ook spor tveren ig ingen en 

studentenverenigingen zich aansluiten. We onderzoeken de haalbaarheid 

en impact van een eigen keurmerk dat uiteindelijk Maastricht breed 

gedragen wordt. Aan de hand van een nog nader te ontwerpen model, 

toetst een ambtenaar van de gemeente Maastricht of desbetreffende kan 

aansluiten bij de breed gedragen Regenboogcoalitie.  

2.   Zichtbaarheid 

Om de zichtbaarheid te vergroten wordt ieder jaar op 11 oktober de 

regenboogvlag aan de voorzijde van het stadhuis bevestigd. Afgelopen 

jaar werd de stad op Paarse Vrijdag paars verlicht. Behalve het stadhuis 

werd o.a. ook Theater aan het Vrijthof en het MECC in de kleur paars 

verlicht. Die lijn wordt wat GroenLinks en D66 betreft de komende jaren 

doorgezet. We vragen ook zichtbaar aandacht voor transgenders. Dit 

doen we door op 31 maart in navolging van gemeente Den Haag de 

transgendervlag aan de voorzijde van het stadhuis te hijsen. We nodigen 

Maastrichtse onderwijsinstellingen uit om op deze dag, nagelang de 

mogelijkheden binnen het lesprogramma, aandacht te vragen voor 

transgender gerelateerde thema’s afgestemd op het onderwijstype. 



Daarnaast gaat Maastricht in onze Euregio een lobby starten om ieder jaar 

in afwisseling met steden zoals Aken, Hasselt en Sittard een eigen 

Euregionale Gaypride te organiseren. Op die manier vragen we in de 

Euregio expliciet aandacht voor seksuele diversiteit. Tenslotte krijgt het 

regenboogpad op het Vrijthof periodiek een nieuw likje verf zodat dit pad 

er sjiek en sjoen bij ligt. In alle gemeentelijke gebouwen zoals Mosae 

Forum en Centre Ceramique komt een genderneutraal toilet.  

  

3.   Veiligheid 

Hand in hand met je geliefde over straat. Een gewoonte voor veel 

heteroseksuele koppels. LHBTI+ers ervaren echter hierbij al een grote 

drempel, omdat intimidatie, pesten en geweld aan de orde van de dag 

voor hen is, al helemaal voor LHBTI+ers die ook te maken kunnen hebben 

met racisme. GroenLinks en D66 willen daarom dat de Gemeente 

onderzoekt of straatintimidatie strafbaar kan worden gesteld en op welke 

wijze dit handhaafbaar kan zijn, zoals dit al in andere steden in Nederland 

is geïntroduceerd.   Verder moet samen met de politie worden onderzocht 

of een laagdrempelig meldpunt kan worden opgesteld. Aangifte   dient 

gestimuleerd te worden. Maar veel beter is het geven van voorlichting en 

het inzetten op preventie. Uit cijfers van de GGD blijkt dat Zuid-Limburg te 

maken heeft met relatief hoge aantal len soa’s en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, waarbij bepaalde kwetsbare groepen in 

beeld komen. D66 en GroenLinks vinden dat de Gemeente preventie op dit 

gebied moet stimuleren. 



4.   Sport 

Heel veel Maastrichtenaren sporten. Toch blijven sportverenigingen, en 

met name de professionele sportwereld, achter op het gebied van 

acceptatie, seksuele diversiteit en integratie. Dat moet anders. Het kan 

niet zo zijn dat je LHBTI+er bent op school, studie of werk, maar dat 

vervolgens niet kan zijn bij de voetbalclub. Daarom willen D66 en 

GroenLinks een proactieve houding van ons gemeentebestuur. Zij gaat in 

gesprek met de verschillende amateur- en professionele sportclubs van 

onze stad om seksuele diversiteit, discriminatie, integratie en acceptatie 

bespreekbaar te maken. Meldingen van discriminatie binnen amateur- en 

professionele sportverenigingen worden geregistreerd, zodat er vanuit 

besef gewerkt kan worden aan verbetering en vernieuwing. Dat 

onderhoudt de Gemeente samen met deze verenigingen. Verder wordt 

onderzocht met de gemeente Nijmegen of een mogelijke komst van de 

EuroGames, een sportevenement voor onder andere de LHBTI+ 

gemeenschap, naar Maastricht kansrijk is. 

  

5.   Ouderen 

Helaas bereiken GroenLinks en D66 signalen dat roze ouderen, wanneer 

een opname in een zorginstelling op de loer ligt, ze terug de kast ingaan. 

Dit uit angst dat ze worden gepest door andere bewoners van de 

zorginstelling of door de zorgverlener. Anno 2022 moet iedereen in 

Maastricht zijn wie hij of zij wilt zijn, dus ook onze ouderen. D66 en 

GroenLinks hopen dat in de komende jaren het Roze Loper Certificaat 

meer en meer gaat leven binnen de Maastrichtse zorginstellingen en dat 

de desbetreffende trajecten worden doorlopen alvorens instellingen dit 

keurmerk krijgen. Zorginstellingen vertonen met gemak de beelden van 



Koningsdag of het concert van André Rieu in de recreatiezaal. GroenLinks 

en D66 hopen dat voor de ouderen die daar belangstelling voor hebben, 

gezamenlijk wordt gekeken naar de uitzending van Amsterdam Pride in de 

recreatiezaal van een zorginstelling.  

  

6.    Studenten  

Maastricht kent een bruisend, divers en mooi studentenleven. LHBTI+ 

studenten hebben echter te maken discriminatie, veelal buiten de 

studiebanken om. GroenLinks en D66 hebben met afschuw 

kennisgenomen van ervaringen van pesterijen, LBHTI+-discriminatie, 

gender discriminatie en geweld binnen het studentenleven. Maastricht 

moet samen met haar voorgezet onderwijspartners, Universiteit 

Maastricht, Hogeschool Zuyd en Vista College, aandacht hebben voor een 

inclusief en veilig studentenleven. Wanneer studentenkroegen, 

evenementen, studenten- en studieverenigingen of disputen herhaaldelijk 

over de schreef gaan, wordt hier hard tegen opgetreden, bijvoorbeeld 

door het ontzeggen van subsidies of door het intrekken van vergunningen. 

Ook hier wordt gemonitord door middel van een meldpunt zodat met 

besef gewerkt kan worden aan verbetering. D66 en GroenLinks vinden het 

belangrijk om het studentenleven in onze stad te cultiveren, maar wel met 

progressieve, toepasbare voorwaarden anno 2022.  

7.   Integratie  

Maastricht is een vrije, internationale stad. Vanwege de talloze 

internationale studenten, vluchtelingen, gemeenschappen en 

nieuwkomers, is het belangrijk voor de Gemeente om aandacht te hebben 

voor de integratie van deze groepen in Maastrichtse gebruiken. Zo ook 

haar vrijheid op het gebied van seksuele diversiteit. D66 en GroenLinks 



willen dat de Gemeente hiervoor samen met de kennisinstellingen, het 

COA en vluchtelingenorganisaties roze campagnes opzetten om 

nieuwkomers snel en effectief te integreren op het gebied van onze 

LHBTI+ gemeenschap. 

  

8.   Onderwijs  

Op school moet je kunnen zijn wie je wilt zijn, in een veilige omgeving. 

Maastricht blijft daarom samen met belangrijke onderwijspartners zoals 

het LVO aandacht houden voor diversiteit en inclusiviteit in de klas. Er 

wordt onderzocht hoe het staat met de acceptatie van LHBTI+ scholieren 

op alle Maastrichtse middelbare scholen. Waar nodig geven we scholen 

die achterblijven een steuntje in de rug, samen met kennispartners zoals 

de GGD, Gendi, COC, de Gezonde School, GSA’s en Movisie.  

  

9.   Seksuele gezondheid 

Overal in het land groeien de wachtlijsten voor zorg met PrEP. In Zuid-

Limburg zijn er geen wachtlijsten bekend op het gebied van PrEP-zorg. De 

Gemeente gaat samen met de GGD een actievere rol spelen in een 

voorlichtingscampagne om PrEP zorg verder onder de aandacht te 

brengen bij uitgaansgelegenheden waar veel LHBTI+ers komen. Ook 

worden LHBTI+ jongeren bewuster gemaakt van het gebruikt van PEP.  

Om het doen van een soa-test aan te moedigen gaat de GGD maandelijks, 

bijvoorbeeld bij het COC maar ook op de universiteit, (snel)testen 

aanbieden.   Op die manier ervaren jongeren wellicht minder snel een 

drempel. Verder draagt de GGD er zorg voor dat er op locaties zoals het 

COC gratis condooms verkrijgbaar zijn om mee naar huis te nemen.  

  



10. Regenbooggelden 

Om activiteiten voor mensen uit de LHBTI+ gemeenschap mogelijk te 

maken, zijn tot en met 2022 Regenbooggelden ter beschikking gesteld. 

Tot op heden ontving het COC deze gelden. Mochten de 

Regenbooggelden langer ter beschikking blijven, hopen GroenLinks en 

D66 dat behalve het COC, ook andere organisaties aanspraak kunnen 

maken op deze gelden. Denk bijvoorbeeld aan een lesbische dame die 

gevlucht is uit Oekraïne en die een eigen Maastricht Pride wilt organiseren, 

een studentenvereniging die een roze thema avond wilt organiseren met 

een gastspreker of een sportvereniging. Zo zorgen we ervoor dat plannen 

ook financierbaar blijven en een diverse groep gebruik kan maken van 

deze geldstromen. 




