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Stadsdeel/Thema Veiligheid Economie en werkgelegenheid Diversiteit Homobeleid 

 

Centrum 

Bestuur: GL-PvdA-D66 

 

Verantwoordelijke 

portefeuillehouders: 

Jeanine van Pinxteren (GL) 

Veiligheid 

 

“Geweldsdelicten tegen homo- en 

biseksuelen, lesbiennes en transgenders 

worden niet getolereerd.” 

 

Instrumenten 

• “Aangifte doen wordt bevorderd, onder 

andere doordat digitaal aangifte doen 

makkelijker wordt gemaakt. 

• Als aanvulling en onderdeel van een 

breder pakket van maatregelen, waarbij het 

accent ligt op het voorkomen van misdrijven 

en handhaving, kunnen er als ultimum 

remedium camera s worden ingezet. Bij 

gelijkblijvende of grotere bijdragen van de 

centrale stad worden uitgaven hieraan 

gehouden op het niveau van 2009. 

• In de komende vier jaar worden nut en 

noodzaak van cameratoezicht met 

regelmaat geëvalueerd. 

Het bestuur maakt zich sterk voor veiligheid 

en tolerantie en werkt daarin nauw samen 

met onder andere het Team Roze in Blauw 

van de politie Amstelland.” 

“ Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid 

zijn van essentieel belang voor het stadsdeel. Om 

de economie te stimuleren moet de regeldruk 

verminderd worden. In tijden van bezuinigingen 

moet er meer mogelijk gemaakt worden door 

creatief om te gaan met subsidies en andere 

stimulerings-mogelijkheden. Het stadsdeel heeft 

specifieke aandacht voor kleine zelfstandigen, 

creatieve en innovatieve ondernemingen, 

eenmanszaken, organisaties die zich richten op 

homo s, lesbo s, biseksuelen en transgenders, en 

groene ondernemingen. De druk op milieu en 

omgeving worden meegewogen in het economisch 

beleid van het stadsdeel.” 

 

Instrumenten 

“Het stadsdeel ondersteunt initiatieven die 

bijdragen aan het imago van Amsterdam als Gay 

Capital of Europe.” 

“Het Stadsdeel gaat door met de actieve 

uitvoering van het diversiteitsbeleid zoals 

neergelegd in de Nota Diversiteitsbeleid 

2009.” 

“Omdat het stadsdeel eraan hecht zowel in 

subjectieve als in objectieve zin de tolerantie 

naar HLBT s te vergroten en te bevorderen, 

intensiveert de coalitie de inspanningen voor de 

emancipatie van homoseksuele mannen, 

lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders 

(HLBT s).” 

 

Instrumenten 

“Het stadsdeel ondersteunt initiatieven die 

bijdragen aan het imago van Amsterdam als Gay 

Capital of Europe.” 

Stadsdeel/Thema Emancipatie Homo emancipatiebeleid   

 

Nieuw West 

Bestuur: PvdA-D66-GL 

 

Verantwoordelijke 

portefeuillehouders: 

Ronald Mauer (D66) 

Emancipatie/diversiteit 

Baadoud (PvdA)-Veiligheid 

“ Emancipatie betekent gelijke rechten om 

mee te doen in de maatschappij. Er is een 

directe relatie met maatschappelijke 

participatie. Emancipatie wordt versterkt 

door taallessen, activeringstrajecten en 

opvoedingsondersteuning. “  

 

“Vrouwenemancipatie is ook een zaak voor 

mannen en jongens. Dat betekent dat ook 

mannen en jongens in hun handelen en 

denken moeten emanciperen.”  

“Activiteiten die niet passen binnen emancipatie, 

zoals eerwraak, uithuwelijken, vrouwenbesnijdenis 

en huiselijk geweld worden aangepakt. Voor 

slachtoffers hiervan en voor iedereen die in zijn of 

haar vrijheid wordt belemmerd, bijvoorbeeld door 

geloof of seksuele voorkeur, dient voldoende 

ondersteuning en opvang te zijn.” 

 

“Het homo-emancipatiebeleid geldt voor heel 

Nieuw-West.” [hiermee wordt de in 2009 

geformuleerde Nota  bedoeld-red.] 
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Stadsdeel/Thema Voorlichting Aanpak Healings 

 

  

Zuidoost 

Bestuur: PvdA-VVD-GL 

 

Verantwoordelijke 

portefeuillehouders: 

Marcel La Rose (PvdA) 

Veiligheid 

Muriël Dalgliesh (PvdA)-

Diversiteit 

“De wijze waarop met seksualiteit wordt 

omgegaan, wordt bij voorlichting op scholen 

bespreekbaar gemaakt. Daarbij zal aandacht 

zijn voor tienerzwangerschappen, en 

huiselijk - en seksueel geweld. Het taboe 

rondom homoseksualiteit wordt 

doorbroken; dat zal niet alleen van belang 

zijn bij de voorlichting op scholen maar ook 

via andere methoden zal een groot bereik 

onder de bevolking hiervoor worden 

gerealiseerd.” 

“Het stadsdeel ontwikkelt actief beleid om te 

voorkomen dat de gezondheid van burgers in 

gevaar komt door ‘healings’ in kerken.” 

- - 

Stadsdeel/Thema Zorg – en welzijnsaanbod afgestemd op 

homoseksuele Amsterdammers 

Bestrijden discriminatie   

West 

Bestuur: PvdA-D66-GL 

Verantwoordelijke 

portefeuillehouders: 

Martien Kuitenbrouwer, 

stadsdeelvoorzitter 

(PvdA)-Veiligheid 

Hetty Welschen, GL-

Welzijn 

Diversiteit niet benoemd 

“Het zorg- en welzijnsaanbod is vraag 

gestuurd, op maat, integraal en een 

aanvulling op dat wat bewoners zelf doen 

en kunnen. Datgene wat wordt aangeboden 

en georganiseerd is toegankelijk voor 

chronisch zieken en mensen met een 

beperking. Het aanbod sluit aan bij de 

behoeften van jong en oud, man en vrouw, 

homo en hetero, wit en zwart.” 

“West maakt het verschil omdat er in ons 

stadsdeel meer dan 140 nationaliteiten en 

culturen wonen en leven. West is een van de 

meest dichtbevolkte stukjes Nederland. Hier vind 

je de armste, maar ook de rijkste buurt van 

Amsterdam. Die diversiteit biedt levendigheid en 

reuring, maar vraagt tegelijk om begrip en 

tolerantie. Het is van belang dat mensen elkaar 

ruimte gunnen, maar ook grenzen stellen als er 

sprake is van discriminatie, intimidatie of 

bedreigingen.” 

- - 

 

Stadsdeel/Thema  Opmerkingen 

 

Noord 

Bestuur: PvdA-SP 

Verantwoordelijke portefeuillehouders: 

Rob Post (PvdA)-Veiligheid 

Coby van Berkum-Portefeuillehouder Sociaal-Maatschappelijk Domein 

Geen specifieke aandacht homo emancipatiebeleid en/of bestrijding homofoob geweld. 

Oost 

Bestuur: PvdA-GL 

Verantwoordelijke portefeuillehouders: 

L. Thesing (GL)- Emancipatie 

F. Elatik (PvdA)- Veiligheid 

Geen specifieke aandacht homo emancipatiebeleid en/of bestrijding homofoob geweld. 

Zuid 

Bestuur: VVD-D66-PvdA 

Verantwoordelijke portefeuillehouders: 

Paul Slettenhaar (VVD) Veiligheid 

Diversiteit niet benoemd: Kreuger (VVD) doet welzijn algemeen/ 

Kukenheim (D66) Jongeren/Onderwijs 

Geen specifieke aandacht homo emancipatiebeleid en/of bestrijding homofoob geweld. 


