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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft: Advies ASDW op het meerjarenplan regenboogstad Westland 

 

 

Naaldwijk, 8 november 2019 

 

 

Geacht College, 

 

Op 22 juli 2019 is er een toelichting gegeven door een ambtenaar van de gemeente aan een 

afvaardiging van de kerngroep WWZ over het meerjarenplan regenboogstad Westland. 

Voorafgaand aan dit overleg hebben wij het meerjarenplan bij de doelgroep getoetst. Vanuit 

de doelgroep kwam het signaal dat zij niet het gevoel hebben dat de gemeente voor deze 

doelgroep oog heeft, ondanks de intentieverklaring die is getekend.  

Naar aanleiding van de toelichting willen wij u graag een aantal punten meegeven om mee 

te nemen in het toekomstig beleid.  

 

1. Wij adviseren u om te kijken naar de mogelijkheden om een veilige omgeving te 

creëren voor de doelgroep. Er blijkt nu een gevoel van onveiligheid bij de doelgroep 

te leven, waarbij aangiftes van discriminatie en intimidatie door de politie lijken te 

worden gebagatelliseerd. 

2. Wij adviseren u om meer in te zetten op bekendheid van het feit dat het 

Westland een Regenboogstad is, door meer publiciteit en voorlichting te geven. Dit 

kan vroegtijdig gebeuren door de voorlichting te geven op zowel de basisscholen als 

het voortgezet onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om deze specifieke doelgroep, 

maar vooral om respect te hebben voor elkaar, ook al ben je anders dan de ander 

verwacht. 

3. Wij vragen u om bij de uitwerking van het plan zoveel mogelijk organisaties te 

betrekken, zoals bijvoorbeeld de kerkelijke organisaties, scholen, sportverenigingen 

en VluchtelingenWerk. Daarbij is het van belang dat de voorlichting passend is bij en 

afgestemd wordt op de Westlandse cultuur en mentaliteit. 

 

Graag wordt de ASDW geïnformeerd over het vervolg van het meerjarenplan regenboogstad 

en hoe u onze adviezen hierin verwerkt.  

 

Wij zien uw reactie op ons advies dan ook met belangstelling op korte termijn tegemoet.  

Als u verdere vragen heeft, zijn wij uiteraard bereid met u hierover in gesprek te gaan.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 


