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Hét kennis expertise centrum van de HOP
Vragen politiek debat over LHBT-beleid op 26 februari te Sittard-Geleen voor lokale politici
Inleiding:
In het kader van de sociale cohesie, de participatie, integratie én emancipatie, is het belangrijk dat
wordt ingezien dat homo-ontmoetingsplaatsen óók een wezenlijk onderdeel zijn van de vitaliteit
en kwaliteit van de kern en de eigen woon- en leefomgeving van de bi- en homoseksueel in de
gemeente. Homo-ontmoetingsplaatsen zijn in onze ogen en in dit kader een wezenlijk onmisbaar
onderdeel van de vitale kern in de gemeente voor homoseksuelen.
Het fenomeen homo-ontmoetingsplaats (HOP) is niet iets van de laatste tijd, ze zijn van alle
tijden ze bestaan al sinds mensenheugenis en het behoort tot een van de culturele homoseksuele
levensgewoonten. Juist vanwege de zichtbaarheid van homoseksuelen in de buurt van de eigen
woonomgeving dragen deze plaatsen op een positieve wijze bij tot de homo-emancipatieproces,
ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet meteen.
Echter de gemeente Sittard Geleen criminaliseert nu nog altijd homoseksuelen en biseksuelen.
De gemeente geeft daarmee ruim baan voor het 'Gesundes Volksempfinden' inclusief alle
waardeoordelen – oordelen die de waarden bevatten van de beoordelaar zélf – homofobe en
homo-aversieve denkpatronen en creëert zodoende een voedingsbodem voor anti homoseksueel
gedrag.
Wij komen tot deze conclusie omdat de gemeente het gebruik van de HOP Rollen op gelijke voet
stelt met o.a. “Drugsoverlast, drugscriminaliteit en hennepteelt (o.a. hennepplantages in
woonhuizen)” en “Aanpak veelplegers”*.
Vervolgens maakt de gemeente misbruik van wetgeving (Wegenwet) om het bezoek van deze
HOP te ontmoedigen door fysieke maatregelen. Verder heeft de gemeente zich schuldig gemaakt
door het noteren van kentekens die deze HOP bezochten.
In dit kader is het frappant dat de gemeente Sittard Geleen intussen een “koplopergemeente” is
geworden. Wij vermoeden dat dit voor de schone schijn is om het criminaliseren van
homoseksuelen met alle gevolgen van dien te verdoezelen.
Vragen:
 Wat gaat u en uw partij doen om een eind te maken aan deze Window dressing?
 Wat gaat u en uw partij doen om een eind te maken aan de criminalisering van
homoseksuelen in de gemeente?
 Wat gaat u en uw partij doen om een eind te maken aan het gebruikte misbruik van
wetgeving, zodat de HOP weer goed toegankelijk wordt?
 Bent u en uw partij eventueel bereid om zich sterk te maken voor compartimering en
inpassing waar een HOP onderdeel van uitmaakt?
 Bent u en uw partij bereid om ons te betrekken bij overleggen met betrekking de
compartimering en inpassing van HOP’s?
 Zou de wethouder Berry van Rijswijk en interim-directeur René Stijns van ADV Limburg ook op
deze vragen antwoord kunnen geven?

* Stadsdeelplan 2009-2012 Born en kleine kernen | Stadsdeel 1.

