
Motie – Regenbogen in straatbeeld ter gelegenheid van Belgian Pride 
 
Geachte collega-raadsleden, 
 
De fysieke Belgian Pride parade door Brussel kan ook dit jaar wegens de coronacrisis niet plaatsvinden 
en wordt vervangen door een digitale editie op zaterdag 22 mei. De organisatie van de parade wil dat 
de mensen de Pride thuis vieren en roept hen op om hun stoep in de regenboogkleuren te hullen met 
stoepkrijt. 
 
Als gemeente zouden wij hier ook aan kunnen deelnemen en zo ons engagement en solidariteit naar 
LGBT-personen uitdragen. Ik vraag de Gemeenteraad hierbij vragen om de kleuren van de regenboog 
zichtbaar te maken in het straatbeeld en op de meeste prominente plaatsen van Sint-Agatha-
Berchem. 
 
Op basis van enkele praktijkvoorbeelden zouden enkele suggesties kunnen zijn: 

- Regelingen te treffen om de regenboogkleuren zichtbaar te maken in de openbare ruimte, 
zoals onder andere de meeste gekende: regenboogoversteekplaatsen voor voetgangers. 

- Samenwerken met ondernemingen en beheerders van gebouwen om verlichtingsinstallaties 
aan te passen en/of te installeren in de kleuren van de regenboog. 

- De Berchemnaars aan te moedigen op Pride bekend te maken door regenboogvlaggen 
beschikbaar te maken en hen aan te moedigen deze te gebruiken tijdens de Pride-periode. 

- Scholen, verenigingen (jeugdverenigingen, sportverenigingen, wijkverenigingen, …) en 
gemeenschaps- en culturele centra aan te moedigen met straatkrijt (of andere middelen) de 
regenboog zichtbaar te maken in het straatbeeld. 

- Berchemse winkels en handelaars te steunen die hun etalages met een Pride-thema willen 
versieren. 

 
Voorstel van Besluit 
 
De gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om: 

- De regenboogkleuren prominent zichtbaar te maken in het straatbeeld, op verschillende 
plaatsen in Sint-Agatha-Berchem waaronder het Schweitzerplein. 

- De regenboogvlag uit te hangen aan het Gemeentehuis gedurende de Pride-periode. 
- Acties uitwerken om inwoners, verenigingen, scholen en handelaars aan te moedigen ook 

met de regenboogkleuren aan de slag te gaan. 
- Met de organisatie van Belgian Pride te overleggen op welke manier de gemeente toegang 

tot materialen (zoals regenboogvlaggen en -stoepkrijt) kan faciliteren. Zo kunnen materialen 
door de gemeente gratis of tegen aankoopprijs aangeboden worden. 

 


