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Bergen op Zoom, 12 september 2015 

 

Geachte leden van het college van Burgemeester en Wethouders, leden van de gemeenteraad. 

Op 11 oktober as. is het weer internationale coming-out dag. Een mooie gelegenheid om als 

gemeente stil te staan bij de (seksuele) diversiteit in uw gemeente. In het hele land worden rondom 

coming-out dag activiteiten georganiseerd. Wat doet uw gemeente? 

Graag nodigen wij, als COC-WBWT, u uit om samen met een vertegenwoordiging van ons de 

regenboogvlag te hijsen bij uw gemeentehuis. Het doel van deze activiteit is om de LHBT-

gemeenschap meer zichtbaarheid te geven en als gemeente dé manier om uiting te geven aan de 

LHBT-acceptatie. 

De duur van deze activiteit zal zo een 10 à 15 minuten in beslag nemen. Na een kort woordje van 

burgemeester of wethouder zal de vlag gehesen worden, waarna deze vlag de gehele dag kan blijven 

hangen. 11 oktober valt dit jaar op een zondag. Een geschikt moment zou daarom zijn om op 

vrijdagochtend 9 oktober de vlag te hijsen. Zodat deze in het weekend kan blijven hangen en dat die 

dan op maandag 12 oktober weer gestreken kan worden. Een ander tijdstip is natuurlijk ook goed. 

De kosten van deze bijeenkomst zijn nihil. Wellicht dat uw gemeente een (grote) regenboogvlag 

moet aanschaffen (± € 100,-). Hierin kunnen wij bemiddelen. Tevens zal er een kleine kostenpost 

voor een kopje koffie voor de genodigden zijn. Samen met uw zullen wij zorgen voor de nodige 

media-aandacht.  

Ik zou het zeer op prijs stellen als u samen met ons deze gelegenheid aangrijpt om uw gemeente 

positief in de media te brengen voor wat betreft de LHBT-zichtbaarheid en –acceptatie. 

Voor verdere uitleg, vragen, planning, of praktische tips kunt u mij altijd mailen of bellen. 

Zou het niet mooi zijn als op alle gemeentehuizen in het verzorgingsgebied van “ons” COC de 

regenboogvlag wappert tijdens het weekend van 11 oktober?  

Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten: Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk, Woensdrecht, 

Steenbergen, Halderberge, Rucphen en Tholen.  

Ik vertrouw op een positieve reactie. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Arnold van der Heijden 

voorzitter 

voorzitter@coc-wbwt.nl    06-28249059 
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