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Geacht college,
In januari 2019 tekende Corné Kelfkens, in zijn toenmalige functie als voorzitter, namens de
Jongerenraad, de Veenendaal Verklaring. Dit deden wij in navolging van verschillende politieke
partijen (SP, GroenLinks, PvdA, DENK en D66) en samen met twee andere organisaties
(JouwVeenendaal en de Scootmobielclub). Later heeft ook COC-Midden-Nederland ondertekend.
Deze verklaring (bijgevoegd als bijlage 1) was een indirecte reactie op de toenmalige
Nashvilleverklaring. De Veenendaalverklaring benadrukt dat in Veenendaal iedereen mag zijn wie hij
wil zijn en dat iedereen gerespecteerd wordt, ondanks afkomst, religie en geaardheid.
Met het ondertekenen van deze verklaring hebben wij onszelf de verantwoordelijkheid aangemeten
om te vechten voor gelijkheid voor iedereen.
LHBTI+ (Lesbisch, Homo, Bi, Transgender, Intersekse) is in Veenendaal niet vaak (tot niet) het
onderwerp van gesprek binnen de Gemeenteraad. In navolging van vele andere Nederlandse
gemeenten was de Jongerenraad benieuwd hoe de LHBTI+-community in Veenendaal kijkt naar de
manier waarop Veenendaal met hen omgaat.
Om hier achter te komen hebben wij een enquête uitgezet onder LHBTI+-mensen met een binding
met Veenendaal, dat wil zeggen dat zij woon- of werkachtig zijn in ’t Veen en/of hier op regelmatige
basis zijn/verblijven. Over de enquête meer in paragraaf één.
In paragraaf twee hebben wij enkele persoonlijke reacties van LHBTI+ verzameld en noemen wij de
mogelijke stappen die Veenendaal volgens de ondervraagde LHBTI+’ers zou kunnen ondernemen
omwille van de acceptatie.
Aan de hand van de ingevulde enquête en persoonlijke verhalen brengen wij in paragraaf drie
vervolgens een advies aan u uit.

1. De enquête
Het uitzetten van deze enquête was op zichzelf al een uitdaging omdat niet veel LHBTI+ in
Veenendaal zich openlijk uitspreken over dit onderwerp. Na navraag bij de Veense LHBTI+community bleek men toch niet zo happig om openlijk te zijn wie ze willen zijn in Veenendaal.
Gelukkig hebben we toch nog een redelijke groep LHBTI+ kunnen vinden die onze enquête wilde
invullen.
Deelnemers
Aan ons onderzoek hebben uiteindelijk 23 LHBTI+’ers uit Veenendaal deelgenomen. Hun leeftijd
verschilt van 15 tot en met 51. De meeste van hen waren jongeren, namelijk 16 van de 23 (leeftijden:
vijftien, zeventien, achttien, negentien, twintig, eenentwintig, drieëntwintig of vierentwintig).
Deze 23 ondervraagden wonen en/of werken in Veenendaal, gaan hier naar school, hebben hun
vriendengroep hier, of komen hier vanwege familiaire banden geregeld. Enkelen gingen hier vroeger
ook naar de kerk.
Zichtbaarheid
Van de 23 ondervraagden voelen 4 zich gezien/gehoord in Veenendaal. 5 voelen zich niet
gezien/gehoord en 14 nauwelijks. Dat betekent dat 82.6% van de ondervraagden zich niet tot
nauwelijks gezien/gehoord voelt.
Op onze vervolgvraag (Of Veenendaal genoeg doet voor de LHBTI+-gemeenschap) antwoord 52.2%
ronduit met nee, 17.4% met ja en de rest (30.4%) met soms. Dat betekent dat 82.6% van de
ondervraagden vindt dat Veenendaal niet (altijd) genoeg doet.

Uiteindelijk antwoord meer dan de helft (52.2%) met nee wanneer wij vragen of zij voelen of zij
zichzelf mogen/kunnen zijn in Veenendaal.
Incidenten
15 van de 23 ondervraagden (65.2%) heeft in Veenendaal incidenten meegemaakt omwille van hun
LHBTI-zijn.
12 van deze 15 is wel eens uitgescholden/nageroepen.
Eén persoon is wel eens fysiek lastig gevallen.
Vier personen zijn ergens geweigerd omwille hun LHBTI-zijn.
Eén persoon is zijn/haar vrienden kwijtgeraakt.
Scheldwoorden
De 12 personen die wel eens zijn uitgescholden of nageroepen werd gevraagd wat zij dan naar hun
hoofd geslingerd krijgen. Hieronder een opsomming van al de antwoorden:
Pot (2x), homo (4x), fag, vieze lesbo, lesbisch!, flikker (2x), zemmer (2x), kankerhomo (3x),
kankerflikker (2x), nicht, kankernicht, pisnicht, gay, kuthomo (2x), vieze flikker, kankerlesbo.
Naast de hierboven genoemde scheldwoorden kregen we deze reacties:
‘Mij wordt vaak verteld: ik ben er niet op tegen hoor, maar…’
‘Je hoort gewoon op jongens te vallen…’
‘Er worden kwetsende grapjes op mijn werk gemaakt…’
Ook werden de ondervraagden nageroepen met ‘bah’, ‘vies’, ‘kutwijf’ en ‘kankerhoer’. Eveneens
lieten de ondervraagden weten geregeld te worden nagekeken.
Quote van één van de later gesproken ondervraagden: ‘Ik kan beter geld vragen voor iedere keer
dat iemand kijkt. Ik voel mij een attractie als ik door het dorp loop.’
Als laatste vroegen wij de 23 ondervraagden wat zij graag van Veenendaal zouden zien als blijk van
acceptatie en respect. Meer daarover in paragraaf 2.
2. Persoonlijke verhalen en eventuele maatregelen
Om nog een beter beeld te kunnen schetsen hebben wij enkelen gevraagd om, als zij dat wilde, iets
uitgebreider ons hun verhaal toe te lichten. Voor hun privacy hebben wij hun naam weggelaten en
hen genummerd als ondervraagden.
Ondervraagde 1: “Veenendaal is een christelijke gemeenschap. Wellicht dat de verschillende kerk- en
geloofsgemeentes in Veenendaal wat meer open kunnen staan voor mensen die 'anders' zijn/onder
de LHBTI+ groep vallen. Het is en blijft nog altijd een ding dat je niet helemaal mag zijn wie je bent
zodra je uit de kast komt in Veenendaal.”
Ondervraagde 2: “In Veenendaal zeggen ze: ‘Je mag best uit de kast komen en zijn wie je wil zijn…
Maar als je maar blijft wie je bent.’ Daarmee bedoelen ze: je probeert al je hele jeugd te doen alsof je
hetero bent, blijf nu dus maar een ‘heterohomo’.”
Ondervraagde 3: *over fysiek te zijn lastig gevallen* “Het waren drie pubers, 15 tot 17 jaar ongeveer.
Nadat ik uit de bus was gestapt werd ik kort belaagd en uitgescholden. Resultaat: een paar dikke
duwen en een gescheurde jas. Achja… welkom in Veenendaal.”
Ondervraagde 4: *over hoe er vaak naar homo’s gerefereerd wordt* “Heb ze (eerdergenoemde
scheldwoorden red.) allemaal wel eens gehoord… Net of we van een andere planeet komen.”

Wij vroegen in de enquête wat de ondervraagden graag zouden zien in Veenendaal als blijk van
acceptatie. Hieronder opgesomd de antwoorden:
Pridemiddag in het dorp, meer positieve zichtbaarheid door bijv. artikelen, regenboogzebrapad (8x),
regenboogvlag hijsen (4x), meldpunt discriminatie, hulp voor activiteiten LHBTI-community, meer
aandacht pridemonth, ondersteuning B-YOUnity, acceptatie campagne, LHBTI-bar (2x), in gesprek
met scholen en kerken.
En iets algemener:
Laat meer in het dagelijkse leven zien dat het geaccepteerd is, wees meer zichtbaar een
regenbooggemeente, meer representatie van LHBTI, laat ook andersdenkende aan het woord en niet
enkel kerk etc.
3. Ons advies
De leden van de Jongerenraad zijn geschrokken van de uitkomst. LHBTI+’ers voelen zich in
Veenendaal minder thuis en welkom dan gedacht. Met de recente gebeurtenissen in Nederland
(meerdere steekpartijen, mishandelingen, Mounir die uit huis is gezet etc.) lijkt het ons goed om de
LHBTI+ in Veenendaal te laten weten dat zij hier ook een veilige plek kunnen hebben. Dit kan het
beste door zichtbaar te zijn voor hen. Wij willen de gemeente Veenendaal daarom twee dingen
adviseren te doen.
1. Leg een regenboogzebrapad (gaybrapad) aan. Steeds meer gemeenten laten hun steun en
acceptatie zien door een regenboogzebrapad, dit adviseren wij ook Veenendaal te doen.
Voor iedereen zichtbaar dat hij/zij/hun mag zij wie hij/zij/hun willen.
De meest geschikte plek voor zo’n pad is in het centrum, waar de meeste mensen deze zullen
zien. Er zijn een paar plekken waar wij dan bijvoorbeeld aan denken:
1. De plek waar vorig jaar ‘illegaal’ een zebrapad is aangelegd: centraal in het centrum,
symbolisch en voor iedereen zichtbaar.
2. Nog mooier misschien is het op te nemen in het plan voor de herinrichting van het gebied
bij de Lampegiet. Een mooi regenboogzebrapad/vlak op een wandelpad is immers ook goed
zichtbaar.
Voorbeelden van regenboogzebrapaden zijn te vinden in bijlage twee.
2. Sinds een paar jaar hijst de gemeente Veenendaal de regenboogvlag op het gemeentehuis op
coming outdag (11 oktober). Een goed iets, dat echter volgens ons nog beter kan. Hijs de vlag
ook op andere belangrijke LHBTI+-gelegenheden. Denk hierbij aan ‘coming outdag (11
oktober)’, ‘paarse vrijdag (15 oktober)’ en de Prideweek.
Het lijkt ons verder geen slecht idee voor het college om eens serieus de andere, door LHBTI+
genoemde opties eens door te nemen. Een meldpunt discriminatie is sowieso geen slecht idee.
Graag sluiten wij af met een quote van één van de ondervraagden in onze enquête: “Sta er alstublieft
voor open Veenendaal. Laat alstublieft zien dat onze liefde ook wordt geaccepteerd en ons die liefde
wordt gegund.”
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Bijlage 1: Veenendaalverklaring

Bijlage 2: regenboogzebrapaden

Utrecht

Uden (op een voet-/fietspad, geen ‘zebrapad’)

Gouda

Amsterdam

Emmen (met witte balken is het pad ook rechtsgeldig als zebrapad)

