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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over
Haarlemmermeer Roze Zaterdag

Geachte heer, mevrouw.
Op 5 mei jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 over Haarlemmermeer
Roze Zaterdag.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1: Klopt het dat er in 2021 geen Haarlemmermeerse Roze Zaterdag heeft plaatsgevonden
vanwege de coronapandemie? Zo ja, waarom is de Haarlemmermeerse editie niet, net als de
landelijke editie, verplaatst naar een later moment in het jaar?

Antwoord:
Ja, dat klopt. Ook 2021 bood weinig gelegenheid tot fysieke ontmoeting en activiteiten voor een
omvangrijk publiek. In het najaar van 2021 konden op 11 oktober uitsluitend in de week rond
Coming Out Dag enkele activiteiten doorgang vinden op basisscholen, bij sommige
sportverenigingen en in Het Cultuurgebouw. Daar startte wel het eerste maandelijkse Roze
Regenboogcafé voor 55+-ers. Iets later bood stichting Maatvast wekelijks onderdak aan een
groep leerlingen in het voortgezet onderwijs, actief in de netwerken voor de Gender&Sexuality
Alliances (GSA'S). Dit zijn de eerste, noodzakelijke stappen voor meer dialoog met LHBTIinwoners over hun behoeften.
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Vraag 2: Heeft het college voor 2022 wel een Haarlemmermeerse Roze Zaterdag georganiseerd?
Zo ja, wanneer kunnen onze inwoners hier communicatie van verwachten?
Antwoord:
Wij zijn voornemens in 2022 rond Coming Out Dag een evenement mogelijk te maken. We doen
dit in nauwe samenwerking met onze partners in de Regenboogalliantie, en vooral in overleg
met de oudere bezoekers van het Roze Regenboogcafé en de GSA-leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. Daarnaast vragen we naar wensen in de Instagram-community van 'LHBTIQ-possie'
en de groepen jongeren waarmee MENES-jongerenwerkers contact hebben. De formele titel
van Roze Zaterdag kan niet zomaar gebruikt worden. Er is een landelijke organisatie die goed
onderbouwde aanvragen in behandeling neemt. Dit jaar vindt het uitsluitend in Rotterdam
plaats. Voor een vergelijkbare feestelijke dag zullen we in Haarlemmermeer een eigen naam
kiezen.
Vraag 3: Als een editie van Haarlemmermeerse Roze Zaterdag in 2022 niet meer lukt, is het
college dan voornemens om dit in 2023 wel te doen?Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja, dit blijft het doel van onze samenwerking met de alliantiepartners. Wij verwachten dat dit
met name de zichtbaarheid van de gemeenschap ten goede komt.
Vraag 4:
Als het college voornemens is dit te doen, is het college het dan met D66 eens dat dit een
grootschalig evenement zou kunnen worden om zo zichtbaarheid te creëren en ontmoetingen
van Haarlemmermeerse LHBTIQ+'ers te stimuleren?
Antwoord:
Wij streven een evenement na in Haarlemmermeer dat recht doet aan behoeften van onze
lokale LHBTI-gemeenschap. Haarlemmermeer wordt omgeven door stedelijker gemeenten met
een groot uitgaansaanbod. De programmering van het Roze Regenboogcafé gebeurt om die
reden dan ook in afstemming met wat daar plaatsvindt. Wij geven onze feestelijke
regenboogdag dus vooral vorm, samen met LHBTI-inwoners, en laten dat de komende jaren de
schaal en inhoud bepalen van het evenement.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

V

