
Jongeren en Onderwijs: niemand buiten boord
Scholen zijn niet voor alle leerlingen de veilige haven die ze zouden moeten zijn. SchoolsOUT brengt hier 
succesvol verandering in. De gemeente continueert daarom SchoolsOUT. Naast basisscholen, middelbare 
scholen en ROC’s worden de contacten met de HAN en Radboud Universiteit ingezet om deze instellingen 
te laten aansluiten. De LHBT-beweging blijft voorlichtingslessen geven op scholen (minstens 
90 voorlichtingen per jaar). Dito! blijft zorgen voor hulp, advies en ontmoeting voor LHBT’s tot 26 jaar.

Transgenders: kunnen worden wie je bent
Het is tijd voor een Actieplan Transgenders. In dit plan benoemen de gemeente en de LHBT-beweging 
problemen specifiek voor transgenders en dragen haalbare oplossingen aan, zoals: een campagne om 
discriminatie tegen te gaan, een training voor politiemedewerkers, een onderzoek naar de financiering van 
niet-vergoede zorgkosten en inzet op deskundigheidsbevordering onder zorgverleners in de regio. 
De LHBT-beweging, in het bijzonder de Transgendergroep Nijmegen, neemt het initiatief voor het Actieplan. 
De gemeente ondersteunt de planvorming en uitvoering. 

Ouderen: iedereen een vrolijke herfst  
Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen (SWON) krijgt de opdracht om een roze beleid voor ouderen te 
ontwikkelen. Een beleid waarin aandacht is voor eenzaamheid, gezondheid en woonwensen. Daarnaast 
maakt de gemeente een buddyproject voor roze ouderen mogelijk. Het seniorenteam van het COC, 
de grondleggers van de Roze Loper, bieden hun expertise aan. Daarbij zal het Roze Huis inloopmiddagen 
(ouderensalons) blijven faciliteren.

Zorg en welzijn: we rollen de Roze Lopers uit
Negen woonzorgcentra in Nijmegen hebben een Roze Loper, het keurmerk voor huizen die zich hard 
maken voor de positie van LHBT-bewoners. Dit initiatief verdient navolging. Nijmeegse zorginstellingen 
en welzijnsorganisaties kunnen de principes van de Roze Loper ook laten gelden voor hun organisatie. 
Hierbij is expliciete aandacht voor LHBT’s met een verstandelijke beperking, een groep die vaak over het 
hoofd wordt gezien. De gemeente wendt haar contacten met de organisaties aan. De LHBT-beweging 
ondersteunt bij de implementatie.

Sport: sports for all
Jezelf kunnen zijn is belangrijk, ook in de sport; iedereen moet immers kunnen sporten en bewegen 
zonder belemmerd te worden. De gemeente blijft hier op inzetten door contacten te continueren met de 
professionele sport in Nijmegen. Daarnaast stimuleert de gemeente activiteiten om de zichtbaarheid en 
acceptatie van LHBT’s in de amateursport te verbeteren. De LHBT-beweging participeert in de realisatie 
en zal bijdragen middels voorlichtingen op sportopleidingen.

Roze Nijmegen: het trotse roze rijk van Nijmegen
De gemeente is trots op roze Nijmegen. Zij draagt dit ook uit naar buurgemeenten. De adviescommissie 
homo/lesbisch beleid, als kritische meedenker, blijft in stand. De gemeente zorgt voor zichtbaarheid van 
LHBT’s, bijvoorbeeld in het welkomstasje voor nieuwe Nijmegenaren, op de website en door het uithangen 
van de regenboogvlag tijdens evenementen. De LHBT-beweging blijft zich onverminderd inzetten voor roze 
Nijmegen en het emancipatiebeleid. Hiervoor worden nieuwe en innovatieve (zichtbaarheids-)activiteiten 
ontwikkeld. COC en Dito! versterken hun contacten met buurgemeenten. De gemeente erkent de rol van de 
LHBT-beweging en zal – indien nodig – ondersteunen en faciliteren.

In het Roze 
Stembusakkoord 
spreken de 
ondertekenende 
partijen 
(politieke 
partijen en 
LHBT-beweging) 
af waar zij de 
komende vier 
jaar gezamenlijk 
op inzetten.

Nijmeegse Fractie.nl 

R O Z E  S T E M B U S A K K O O R D  N I J M E G E N

opzet-3.indd   1 25-02-14   09:12


