
Geachte burgemeester, 

Bedankt voor uw tijd om ons vandaag te ontvangen. Namens een groot deel van de 

gemeenteraad zullen we zo dadelijk een regenboogvlag aanbieden. Afgelopen week werd 

heel Nederland geconfronteerd met uitspraken in de media over de zogenaamde 

Nashvilleverklaring. Een verklaring die zich onder meer zeer negatief uitlaat over 

homoseksualiteit. Sterker nog, homoseksualiteit afkeurt en anderen oproept om het af ook af 

te keuren. Ruim tweehonderd orthodoxe christenen en predikanten ondertekenden deze 

verklaring inmiddels en keren zich daarmee onder meer tegen homoseksualiteit en 

transgender in Nederland. Tolerantie en acceptatie voor LHBTI-ers lijkt dus anno 2019 nog 

steeds geen vanzelfsprekendheid. De discussie werd nog eens versterkt nadat een 

landelijke volksvertegenwoordiger zich openlijk achter de verklaring schaarde. 

Dat we hier nu staan betekent niet dat we ons willen afzetten tegen anders denkenden met 

betrekking tot LHBTI, dat is hun persoonlijke vrijheid. Wij staan hier vandaag om ons 

grondrecht uit te dragen. Wat ons betreft is dat vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 

mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Deze 

waarden staan bij ons hoog in het vaandel. Door hier vandaag te zijn, willen we u oproepen 

deze waarden met ons te delen. Juist u als burgemeester, het boegbeeld van onze 

gemeente Montferland vervult hierin een belangrijke rol als eerste burger. De regenboogvlag 

staat symbool voor de waarden, die u als eerste burger van deze gemeente in daad kunt 

uitdragen. De Regenboogvlag als symbool voor de LHBTI-gemeenschap (lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders en interseksen) en de vlag die laat zien dat er 

ruimte is voor diversiteit in onze samenleving. 

Wij vinden de afwijzing van het college, om op ons verzoek vandaag de vlag te hijsen 

jammer. In een verklaring van uw college geven jullie aan dat Montferland een inclusieve 

gemeente wil zijn en ook is. Een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en we niemand 

uitsluiten. Die reactie is op papier positief, maar we vinden het jammer dat de 

Nashvilleverklaring en de ophef die daarover is ontstaan wordt afgedaan als een incident. 

Daarmee doe je geen recht aan de (emotionele) gevoelens die het oproept bij LHBI-

gemeenschap. Het is wat ons betreft geen incident, maar raakt de basisprincipes van onze 

maatschappij op het gebied van gelijkwaardigheid en tolerantie. Ons college had een 

statement naar haar inwoners en de buitenwereld kunnen maken door zich openlijk uit te 

spreken dat iedereen er mag zijn in Montferland. Niet alleen op papier maar symbolisch door 

het hijsen van de vlag.  



Wij omarmen uw initiatief om jaarlijks tijdens de Roze week de regenboogvlag te hijsen. We 

kijken graag samen met u hoe we als gemeente in de toekomst op een passende manier 

aandacht kunnen schenken aan de tolerantie en acceptatie van LHBTI-gemeenschap. Want 

we willen het vandaag niet alleen laten bij het aanbieden of hijsen van de vlag, maar we 

willen dat het echt en structureel aandacht krijgt in onze gemeente. 

Wij bieden u daarom vandaag een regenboogvlag aan, weliswaar nog niet zo’n hele grote, 

maar ook deze kleine vlag staat symbool voor een van de belangrijkste waarden in ons 

leven, namelijk dat we mogen zijn wie we zijn. Wij hopen dat u samen met ons de 

regenboogvlag symbolisch wilt hijsen, om aan iedere inwoner van de gemeente en 

daarbuiten te laten zien dat er voor iedereen plek is in onze mooie gemeente en laat 

vandaag een startmoment zijn voor een discussie hoe we als gemeente vorm geven aan een 

inclusieve gemeente. 
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