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Zitting Gemeenteraad 24 maart 2022
S/2022/BW/8

Nieuwpoort, 17 maart 2022

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 24 maart 2022 om 20.00 u te
Nieuwpoort in de bovenzaal van de Stadshalle. De dagorde van deze zitting werd u reeds op 16
maart 2022 overgemaakt.
Overeenkomstig art. 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd er een punt aan de dagorde van de
zitting van 24 maart 2022 toegevoegd:
13. DOOR RAADSLID VERMOTE: Nieuwpoort toont dat ze geen LGBTQ+-haat aanvaardt
U vindt het toegelicht voorstel van beslissing in bijlage.

Met de meeste hoogachting,
Algemeen Directeur,

Voorzitter,

Benoit WILLAERT

Rik LIPS

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Geachte Algemeen Directeur,

Graag had ik namens Pro Nieuwpoort onderstaand punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad dd 24/03/2022

Vriendelijke groeten,
Nicolas Vermote
fractieleider Pro Nieuwpoort

Nieuwpoort toont dat ze geen LGBTQ+-haat aanvaardt
Geen discriminatie en geen geweld en haat, het lijkt iets vanzelfsprekend. Maar helaas moeten we
ook de dag van vandaag vaststellen dat bepaalde groepen nog steeds het slachtoffer zijn van deze
praktijken. Zo ook op basis van sekse of geaardheid.
In een open en vrije stad als Nieuwpoort, waar het doel is dat iedereen zich goed, thuis en welkom
voelt, is het onze morele plicht om een vuist te maken tegen dit geweld. Dit kan door onze
beleidsplannen hierop steeds te toetsen, maar ook door symbolisch iedereen duidelijk te maken wat
onze waarden zijn.
Ook Vlaanderen vindt dit belangrijk, en via het agentschap wegen en verkeer zullen zij alle
gemeenten ondersteunen die een regenboogzebrapad willen leggen. (bron:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/12/regenboogzepbrapad/)
Dit betekent dat er geen obstakels meer zijn om ook in Nieuwpoort eindelijk een
regenboogzebrapad aan te leggen. Met wat snelheid kunnen we misschien tegen 17 mei 2022
(IDAHOT:internationale dag tegen homofobie en transfobie) ook eindelijk ons regenboogzebrapad
inwandelen en een duidelijk statement maken.

Voorstel van besluit,
Gelet op art 40 van het decreet lokaal bestuur betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Overwegende dat homo- en transfobiehaat jammer genoeg ook de dag van vandaag aanwezig blijft
in de maatschappij;
Overwegende dat de Vlaamse overheid, via het agentschap wegen en verkeer, gemeenten wil
stimuleren om een regenboogzebrapad aan te leggen, met als doel er in elke gemeente eentje te
leggen.
Overwegende dat het agentschap wegen en verkeer zowel de aanleg als het onderhoud van het
regenboogzebrapad voor zijn rekening neemt;

Art 1: Richten van een aanvraag aan het agentschap wegen en verkeer met de vraag om in
Nieuwpoort een regenboogzebrapad aan te leggen.

