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LAATSTE KANS:

Tekent uw politieke partij het 

Regenboog stembusakkoord?

Beste lezer, beste (lokale) politieke partij, beste deelnemer aan de gemeenteraadsverkiezingen,

Enige tijd geleden ontving u onze oproep tot het tekenen van ons Regenboog stembusakkoord. Politieke 
partijen uit Baarn, Blaricum, De Bilt, De Ronde Venen, Gooise Meren, Hilversum, Houten, 
IJsselstein,Leusden, Lopik, Nieuwegein, Nijkerk, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij 
Duurstede, Woerden en Zeist hebben inmiddels laten weten het akkoord te willen tekenen. Daar zijn we 
heel blij mee, maar we hopen op nog meer steun. Daarom heeft u de komende week, uiterlijk tot 28 
februari a.s., nog een laatste kans om ons te laten weten dat ook uw partij wil tekenen. Hieronder kunt 
onze originele oproep nog eens nalezen. 

Als u al naar ons een reactie heeft verzonden en/of het aanmeldformulier heeft ingevuld, kunt u dit bericht 
als niet verzonden beschouwen.

OPROEP
Ongeveer zes procent van de inwoners van uw gemeente is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, of een 
trans- of intersekse persoon (LHBTI). LHBTI-kwesties spelen voor hen vaak een belangrijke rol bij de 
keuze in het stemhokje. De LHBTI-stem is dus een factor van betekenis bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

Er is in ons land veel bereikt voor LHBTI’s. Toch is uw inzet nog hard nodig. LHBTI’s krijgen bijvoorbeeld 
nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord. 
Samen kunnen we gelukkig veel doen om hier verandering in te brengen. Ook uw partij kan daaraan een 
belangrijke bijdrage leveren.

Regenboog stembusakkoord
Daarom willen wij alle lokale politieke partijen in het werkgebied van COC Midden-Nederland uitnodigen tot 
het tekenen van een Regenboog stembusakkoord. U kunt de tekst van het akkoord HIER lezen. Met het 
ondertekenen hiervan beloven de partijen zich in te spannen om de punten van het akkoord de komende 
raadsperiode uit te voeren. Tot 28 februari a.s. hebben partijen de mogelijkheid om zich hiervoor aan te 
melden via de button hieronder. Na die datum zullen wij de reacties verwerken, bepalen op welke wijze en 
wanneer de Regenboog stembusakkoorden getekend zullen worden.

Wij hopen op veel positieve reacties en heel veel Regenboog stembusakkoorden!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Simon Timmerman
voorzitter COC Midden-Nederland
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