
  

 

Motie Vreemd aan de orde van de dag 
Uitsluiting LHBTI kan geen basis zijn voor vriendschap 

 
De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli 2020,  

  

Constaterende dat: 

 Op 25 juni 2015 de gemeenteraad van Nieuwegein unaniem heeft bepaald om de formele stedenband 

met Pulawy te beëindigen, waarna er een informele vriendschapsband is ontstaan tussen Nieuwegein en 

Pulawy, wat ook te lezen in op de borden bij de toegangswegen van Nieuwegein; 

 Nieuwegein een regenboogagenda hanteert, waarbij aandacht is voor inclusief beleid; 

 Op 31 mei 2019 de gemeenteraad van Pulawy een resolutie voor een LHBT vrije zone heeft aangenomen 

met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De kern van de resolutie is: kinderen en gezinnen moeten 

beschermd worden tegen de verspreiding van de ‘LHBT-ideologie’. 
 

Overwegende dat: 

 Door het introduceren van een LHBT vrije zone Pulawy niet voldoet aan het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); 

 Samenwerking met een stad die LHBT onvriendelijk is en openlijk een bepaalde doelgroep discrimineert, 

niet past binnen bij een gemeente die een regenboogagenda hanteert; 

 Onze burgemeester op 19 maart jl. een brief heeft gestuurd naar burgemeester Mai van Pulawy, waarin 

hij aangeeft dat wij bezorgd zijn als groepen mensen worden uitgesloten vanwege hun seksuele 

geaardheid; 

 In deze brief burgemeester Mai wordt gevraagd om actief te werken aan een inclusieve samenleving, 

maar dat daar tot op heden geen reactie op is gekomen; 

 Op vragen van een RTL Nieuws-journalist de voorzitter van de gemeenteraad van Pulawy duidelijk laat 

weten dat Nieuwegein zich niet moet bemoeien met hun politieke keuzes1; 

 de LHBT gemeenschap in Pulawy aangeeft dat deze zones pogingen zijn om de LHBT-gemeenschap uit te 

sluiten en dat ze niet gewenst zijn. 

 

Draagt het college op om: 

 Onmiddellijk te stoppen met de informele vriendschappelijke relatie tussen Nieuwegein en Pulawy en de 

bestaande contacten te beëindigen; 

 Dit voor eind juli 2020 per brief kenbaar te maken aan het bevoegde gezag in Pulawy; 

 Alle verwijzingen naar Pulawy zoals de toegangsborden als je Nieuwegein binnen komt rijden voor eind Q3 

te verwijderen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Marco Diekstra       Gerben Horst  Vincent Verhaar  Alma Feenstra   Frank Verdam 
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1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5167970/polen-nederland-nieuwegein-lhbt-discriminatie-homo-discriminatie 
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