
 

  
 
Betreft: hijsen regenboogvlag Coming Out Dag 2019 
 
 

Leiden, 4 oktober 2019 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, leden van het college van 
Burgemeester & Wethouders, 

 
Op 11 oktober is het weer Internationale Coming Out Dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht 

gevraagd wordt voor het verbeteren van de positie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, 

transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). Hierbij wordt ook benadrukt dat 

iedereen het hele jaar door zichzelf zou moeten kunnen zijn. In de regio Holland Rijnland besteden we 

hier ook aandacht aan. COC Leiden organiseert daarom verschillende activiteiten met partners in de 

regio. Een van die activiteiten is het hijsen van de regenboogvlag op de verschillende stad- en 

gemeentehuizen in Holland Rijnland. 

 

Ter gelegenheid van Coming Out Dag hijst een zeer groot aantal gemeenten en provincies de 

regenboogvlag. We hopen dat het net zoals vorige jaren weer gebeurt, zoals bijvoorbeeld bij de 

ministeries van OCW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Financiën, 

Veiligheid & Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking. De 

verwachting is dat het dit jaar nog meer lokale en provinciale overheden mee doen.  

 
Regenboogvlag op stad- of gemeentehuis 

COC Leiden vraagt u dit jaar of uw gemeente de regenboogvlag op 11 oktober van het stad- of 

gemeentehuis wil laten wapperen. Graag horen wij of u ( weer) bereid bent mee te doen en wanneer 

u voor het eerst meedoet of u via ons een vlag wil bestellen. 

Vorig jaar deden de volgende gemeentes in Holland Rijnland mee:  Alphen  a/d Rijn,  Kaag en Braassem, 

Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Voorschoten, Teylingen en Zoeterwoude. 

 
Zichtbaarheid is belangrijke steun in de rug 

Deze zichtbaarheid is belangrijk voor veel personen in deze groep in onze samenleving. Het toont 

aandacht en zorg voor deze vaak nog kwetsbare groep. Ook laat het zien dat we als gemeenschap 

staan voor verdraagzaamheid en acceptatie van verschillen.  Zichtbaarheid is een steun in de rug van 

jongeren die worstelen met hun seksualiteit of ouderen die zich eenzaam voelen in het verpleeg- 

of verzorghuis. 

 
 
 
 



 

  
Eerste stap naar zorgzaam diversiteitsbeleid 

Natuurlijk is het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag niet het eindpunt van 

gemeentelijk beleid voor het bevorderen van een verdraagzame en veilige 

samenleving. Inmiddels kennen we een groot aantal zogenaamde 

regenboogsteden. Vorig jaar heeft een aantal gemeenten in Nederland een 

intentieverklaring ondertekend voor een lokaal emancipatiebeleid 2019-

2022 voor LHBTI-personen door wethouders van de Regenboogsteden en 

de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Dit biedt wellicht 

ruimte voor nieuw beleid dat hier (meer) aandacht aan besteedt. Ook hier wil COC Leiden als 

belangenvereniging met dit jaar 51  jaar kennis en ervaring graag bij helpen. 

COC Leiden is sinds  1968 de belangenvereniging voor o.a. lesbische vrouwen, homomannen, 

biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie(LHBTI+) voor Holland 

Rijnland. De vereniging bevordert de emancipatie van de doelgroep en streeft op alle mogelijke 

manieren naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en 

emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel 

kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of - expressie en 

geslachtskenmerken. We zijn als vereniging lid van COC Nederland en bestaan geheel uit 

vrijwilligers. 

We hopen dat u op  11  oktober met ons de regenboogvlag wil hijsen als teken van steun en 

verbondenheid met de LHBTI-gemeenschap. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of 

mailen. 

 

Graag vernemen wij graag van u een reactie, waarvoor alvast veel dank. 

 

Met hartelijke groet, mede namens het bestuur, 

 

Debbie Helaha 

Voorzitter COC Leiden 
voorzitter@cocleiden.nl 
0653-251616 
 
Facebook: COC Leiden/COC de Kroon 
Instagram: COC_Leiden 
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