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Motie Regenboog fontein 
 

De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 22 oktober 2020, 
 

constaterende dat 

1. In de week rond Coming out Day op 11 oktober jl. de fontein op het Meerpaalplein 
in regenboogkleuren was verlicht, 

2. Uit de Regenboogenquête 2019 blijkt dat lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuele personen en transgenders (hierna als groep aangeduid als 

LHBT’ers) in de gemeente Dronten aangeven dat de acceptatie van LHBT in de 

openbare ruimte onder toenemende druk staat, 
3. In de strategie Sociaal Domein ‘Samen bouwen aan Samen leven’ het volgende is 

opgenomen: ”We staan niet alleen voor participatie, maar ook voor inclusie. In 
Dronten willen we een inclusieve samenleving zijn waarin álle mensen, jong en 

oud, met of zonder beperking, en onafhankelijk van culturele achtergrond, 

geslacht, leeftijd, geaardheid en talenten, meetellen en mee kunnen doen.” 
4. De slogan van de gemeente “Dronten geeft je de ruimte” is en deze slogan in de 

meest brede zin moet worden geïnterpreteerd, 

 
van mening dat 

1. Permanente zichtbaarheid van LHBT in de samenleving een positief effect kan 
hebben op de acceptatie,  

2. Dronten een gastvrije en inclusieve gemeente wil zijn, 

3. Het actief en permanent uitdragen van de ‘regenboogkleuren’ als verwijzing naar 
diversiteit en inclusie daaraan een goede invulling geeft, 

4. Dat aanvullend is op het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag rond Coming out 
Day, 

 

 
Verzoekt het college  

 

1. De verlichting in de fontein op het Meerpaalplein standaard in te stellen op het 
aanlichten met regenboogkleuren als permanente verwijzing naar de inclusiviteit 

waarvoor we in Dronten de ruimte willen geven.    
2. Hierover actief en zichtbaar uiting te geven in de nabijheid van de fontein,  

 

 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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