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Gemeente Beveren heeft altijd de ambitie gehad een verbindende gemeente te zijn voor al haar 

inwoners, ongeacht geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, afkomst, het 

behoren tot een minderheid, vermogen, geboorte of andere status. Helaas zag de gemeente zich 

recent geconfronteerd met een noodlottige gebeurtenis die haaks op deze visie stond. Daarom 

besliste de voltallige gemeenteraad nu een regenboogcharter goed te keuren. Dit charter moet de 

gelijkheid van alle Beverenaars garanderen.  

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Holebi- en transgenderpersonen maken ontegensprekelijk deel uit van 

onze Beverse maatschappij. Ze trouwen op Cortewalle, hun kinderen gaan naar één van de vele Beverse 

scholen, ze participeren aan het druk sociaal en verenigingsleven, … Maar ondanks alles blijven zij te maken 

hebben met vooroordelen, discriminatie en verbaal en fysiek geweld. Door dit regenboogcharter goed te 

keuren, willen wij als gemeentebestuur een krachtige signaal geven.” 

Het regenboogcharter moet leiden tot een nog inclusiever beleid. Dit doet de gemeente door 6 

doelstellingen na te streven. 

1. WE MAKEN DE BURGERS BEWUSTER EN INFORMEREN 

Daarom zal de regenboogvlag elke dag en dus niet alleen op de internationale dag tegen holebi- en 

transfobie aan het gemeentehuis wapperen. Nadat het gemeentebestuur eerder al een 

regenboogbank schonk aan alle Beverse scholen, zal over alle onderwijsnetten heen gewerkt worden 

rond dit thema. 

“Het spreekt voor zich dat we het regenboogcharter ook zullen bekend maken via onze website. Maar 

daarnaast zullen we ook onze gebouwen en onze communicatie genderneutraal maken”, nog volgens 

Van de Vijver. 

 

2. WE VERZAMELEN KENNIS EN OMRINGEN ONS MET EXPERTEN 

Voor informatieverzameling rond concrete thema’s zal de gemeente te rade gaan bij relevante 

organisaties. 

 

3. WE ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN HOLEBI- EN TRANSPERSONEN IN ONZE GEMEENTE 

Beveren kent een sterk verenigingsleven. Daarom engageert gemeente Beveren er zich toe om de 

lokale holebi- en transgenderverenigingen in de kijker te zetten. 
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4. WE VERHOGEN DE GELIJKE KANSEN EN DE VEILIGHEID IN ONZE GEMEENTE 

Op de gemeentelijke website zal het regenboogcharter na te lezen zijn. Tegelijkertijd zullen linken 

gelegd worden naar relevante organisaties en zal er ook opgenomen worden hoe geweld tegen 

holebi’s en transgenders kan gemeld worden of waar men terecht kan als men wil praten met 

deskundigen terzake. 

 

5. WE HEBBEN AANDACHT VOOR HOLEBI- EN TRANSPERSONEN IN ONS AANBOD EN IN ONZE 

BEELDVORMING 

In het gemeentelijke magazine ‘Onze Gemeente’ is er aandacht voor genderneutrale beeldvorming. 

Datzelfde geldt ook voor de vacatures. 

 

6. WE ZETTEN MAXIMAAL IN OP SAMENWERKING MET MAATSCHAPPELIJKE ACTOREN 

Tot slot zal de gemeente ook relevante samenwerkingen met andere maatschappelijke actoren 

stimuleren. 

 

 

Meer informatie 

Marc Van de Vijver 

Burgemeester 

T 0485 50 36 36 

E marc.van.de.vijver@beveren.be 
 

 


