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Onderwerp: Uitnodiging deelname aan COC’s kieswijzer Rainbowvote.NU - Gemeenteraad 2018
Geachte griffier,
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 activeert het COC Rainbowvote.NU, de kieswijzer voor de
LHBTI-gemeenschap. Op deze site vinden kiezers standpunten van politieke partijen over onderwerpen die voor
lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en intersekse personen (LHBTI’s) van belang zijn. Rainbowvote.NU kwam tot stand in
samenwerking met regionale COC-verenigingen en kenniscentrum Movisie, bekend van het
Regenbooggemeentebeleid.
Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaand verzoek tot deelname aan Rainbowvote.NU (inclusief bijlage) door sturen
naar alle in uw gemeente verkiesbare partijen.
Dat bevordert dat LHBTI-inwoners van uw gemeente in maart goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Tanja Ineke
voorzitter COC Nederland

Geachte vertegenwoordigers van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen,
Met dit bericht nodigen wij uw partij uit om deel te nemen aan Rainbowvote.NU, COC’s kieswijzer voor de LHBTIgemeenschap. Hieronder leest u hoe u mee kunt doen.
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. Er is in ons land en in
uw gemeente 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.
COC Nederland en de COC lidvereniging in uw regio bieden u geheel kosteloos de mogelijkheid om uw
‘regenboogstandpunten’ en -kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen op een laagdrempelige manier onder de
aandacht te brengen van de LHBTI-gemeenschap. Dat gebeurt via de website
www.rainbowvote.NU<http://www.rainbowvote.NU>. Onze kieswijzer geniet brede bekendheid in de LHBTIgemeenschap en werd (onder de naam Gayvote) ook ingezet bij vorige verkiezingen. De kieswijzer kwam tot stand in
samenwerking met regionale COC-verenigingen en kenniscentrum Movisie, bekend van het
Regenbooggemeentebeleid.
MEEDOEN: hoe werkt het?
Wij nodigen u uit om bijgaand Rainbowvote formulier in te vullen en uiterlijk 21 januari 2018 te retourneren aan:
info@rainbowvote.nu<mailto:info@rainbowvote.nu>
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·
Het Rainbowvote formulier vult u in namens de in uw gemeente verkiesbare partij. U dient daartoe dus
bevoegd te zijn. Door inzending verklaart u door uw partij gemachtigd te zijn om het formulier in te vullen. Vermeld in
uw e-mail graag duidelijk uw naam en functie in de partij.
·
Nadat u het formulier heeft ingevuld, slaat u het op met als bestandsnaam de naam van de gemeente en uw
partij. Daarna stuurt u het ingevulde formulier naar info@rainbowvote.nu<mailto:info@rainbowvote.nu>. Wij plaatsen
het dan op de website Rainbowvote.NU. Het formulier is een PDF bestand. Als u niet beschikt over deze software
dan kunt u die HIER<https://get.adobe.com/reader/?loc=nl> gratis downloaden. Rainbowvote.NU is niet bedoeld voor
het plaatsen van informatie over stadsdeelcommissies en gebiedscommissies.
·
Op het Rainbowvoteformulier geeft u onder meer aan op welke wijze uw partij zich de komende tijd gaat
inzetten voor LHBTI’s, op welke wijze u dat de afgelopen periode deed en welke resultaten u boekte. Ook kunt u
reageren op een serie stellingen over gemeentelijk LHBTI-beleid. Tenslotte bieden we u de mogelijkheid om
‘Regenboogkandidaten’ op uw lijst onder de aandacht te brengen. Het ingevulde formulier wordt gepubliceerd op
Rainbowvote.NU.
Rainbowvote.NU wordt naar verwachting in februari in de nationale media gelanceerd.
Wij zien uit naar uw inzending. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met COC Nederland of de
COC lidvereniging in uw regio.
Met vriendelijke groet,
Tanja Ineke
voorzitter COC Nederland
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