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ONDERWERP 
Reactie op ernstige bedreigingen in de richting van homoseksuele Amersfoorter 
 
AANLEIDING 
Als Amersfoorters ernstig in de verdrukking raken, pakt de gemeente de rol om samen met 
betrokkenen te werken aan individuele oplossingen. Omdat het vaak om heel persoonlijke 
verhalen gaat en we maatwerk toepassen in het zoeken van nieuw perspectief, informeren 
we uw raad zelden over dergelijke situaties.  
 
In overleg met hem, lichten we u ditmaal in over de situatie rond een Amersfoortse man 
die de afgelopen jaren slachtoffer is geworden van pestgedrag, scheldpartijen en ernstige 
bedreigingen in zijn richting als gevolg van zijn geaardheid. Het gaat om een homoseksuele 
stadsgenoot die woonachtig is in de wijk Liendert. 
 
Uitgangspunt voor hem en de gemeente is dat hij een veilige woonomgeving moet hebben. 
In de zomer van 2013 heeft de gemeente een tijdelijke, andere woonlocatie gezocht om 
rust te creëren en een oplossing voor de langere termijn te vinden. Niet omdat de 
bedreigers en pesters zouden hebben 'gewonnen', maar omdat de man recht heeft op een 
veilige omgeving waar hij kan werken aan een nieuw perspectief. De politie heeft intensief 
met het slachtoffer opgetrokken, maar tot ons aller spijt nog geen succesvolle stappen 
kunnen zetten om de daders van de strafbare feiten aan te pakken. 
 
In nauw overleg met de bewoner wordt thans een definitieve oplossing gezocht, waarbij 
het gewenste en noodzakelijke maatwerk wordt toegepast en waarover we vanuit 
privacyoogpunt geen informatie verstrekken. 
 
De aandacht voor deze situatie grijpen wij aan  
- om onze afschuw uit te spreken over de gebeurtenissen,  
- om duidelijk stelling te nemen tegen discriminatie en ongelijkheid,  
- om aandacht te vragen voor de manier waarop we continu strijden tegen dergelijk 
verwerpelijk gedrag en  
- om onze waardering uit te spreken voor de vele Amersfoorters en betrokken organisaties 
wiens ondersteuning en inzet we hard nodig hebben.  
 
REACTIE 
Iedereen moet zich in Amersfoort thuis en veilig voelen, ongeacht of je van mannen of 
vrouwen houdt. Discriminatie op welke grond dan ook zal in onze stad nooit getolereerd 
worden.  
 
Het verhaal van de stadsgenoot die door bedreigingen en pestgedrag zijn woning heeft 
verlaten, is schokkend en we kunnen ons niet neerleggen bij deze gang van zaken. 
Allereerst staat nu het welzijn en de toekomst van deze man centraal en werken we met 
hem aan een definitieve oplossing voor zijn situatie. 
 



Sinds de eerste berichten over zijn verhaal via sociale media zijn verspreid, wordt grote 
betrokkenheid en steun uitgesproken vanuit de stad en daarbuiten. Amersfoorters 
accepteren niet dat wat hem is overkomen. Het is een belediging voor onze samenleving 
dat mensen om wie ze zijn worden gepest, gediscrimineerd of aangevallen. 
 
Naast de zoektocht voor de individuele situatie, blijven we ons inzetten op het brede 
maatschappelijke vraagstuk van discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Daartoe 
bevestigen we onze inzet op diversiteit en anti-discriminatie in het algemeen en sociale 
acceptatie en veiligheid van lhbt (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) 
inwoners in het bijzonder. Tot slot heeft het opsporen en vervolgen van daders van 
dergelijk gedrag hoge prioriteit bij onze veiligheidspartners.  
 
VERVOLG 
Voor een effectieve aanpak van discriminatie intensiveren wij onze inzet op preventie, het 
actief opvolgen van signalen en coördinatie als er meerdere partijen een rol spelen in de 
aanpak.  
 
Het is belangrijk dat wij signalen zo vroeg mogelijk opvangen. Wij onderhouden daarvoor 
ook ons contact met onze netwerkpartners, zoals Politie, Art. 1 MN en de LHBT-organisaties 
in de stad: de Wham, Stichting Keiroze, de Stichting Gay Pride, ANBO roze, Stichting 
Orpheus, COC Midden Nederland. 
 
Onze taak is om te zorgen dat mensen weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning 
en advies om dergelijke procedures aan te gaan. Deze ondersteuning kunnen zij krijgen van 
Art 1 Midden Nederland. Wij vinden het belangrijk dat de toegang tot deze ondersteuning 
zo laagdrempelig mogelijk is en zullen de contactinformatie van deze organisatie 
(www.art1middennederland.nl en 030 – 232 86 66) extra onder de aandacht brengen.  
 
Wij blijven het maatschappelijk debat opzoeken. Zo zetten wij voor de zomer nogmaals de 
door Art 1 Midden Nederland ontwikkelde ZoDom campagne in, die wij introduceerden 
tijdens de Week van de Mix in 2013. De campagne bestaat onder andere uit 
‘verkeersborden’ die vooroordelen zichtbaar maken en aangeven dat discriminatie dom is. 
Onze bredere inzet staat beschreven In raadsinformatiebrief ‘Verbinding met een diverse 
stad’(2013-80). Wij stellen ons op als een bondgenoot voor initiatieven uit de stad en 
borgen onze inzet in regulier beleid en de uitvoering daarvan. Ons bredere beleid staat 
beschreven in ons plan van aanpak ‘Sociale acceptatie en veiligheid LHBT-inwoners 2010-
2014’ (2011-102) en de Raadsinformatiebrief ‘Effectieve bestrijding van discriminatie’ 
(2014-9). 
 
Politie en OM werken volgens de landelijke Aanwijzing Discriminatie . Deze aanwijzing stelt 
regels omtrent de opsporing en vervolging van discriminatie. Ingegaan wordt op: 

 De samenwerking tussen het OM, het lokaal bestuur, de politie en de ADV’s op 
politieregioniveau; 

 De verwerving van discriminatiezaken; 

 De afhandeling van aangiften en meldingen van discriminatie; 

 De vervolging van overtredingen van discriminatiebepalingen; 

 De benadering van aangevers/benadeelden (in de zin van artikel 51a Wetboek van 
Strafvordering (WvSv)); 

 De terugkoppeling van de afdoening van zaken aan de politie en de anti-
discriminatievoorzieningen (ADV’s). In onze regio is dit Art 1 Midden Nederland.  

 
 


