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Op de Baan in Biddinghuizen is een regenboogzebrapad aangelegd om 
aandacht te vragen voor mensen met een andere seksuele geaardheid.
“We willen hiermee ruimte geven om te zijn wie je bent.”

DE BAAN BIDDINGHUIZEN  |  Tromgero� el, 
zang en diverse toespraken zorgden voor een 
kleurrijk onthaal van het eerste gaybrapad 
in Biddinghuizen. “Met dit pad vieren we de 
diversiteit; we zijn allemaal anders. Ik hoop 
dat we er altijd vrolijk zullen langsgaan om 
de diversiteit en de liefde te vieren”, sprak 
dominee Margriet van de Bunt van de nabij-
gelegen protestantse gemeente de aanwe-
zigen toe. 

Wilma de Vries van dorpsbelang Bidding-
huizen noemt het pad een 'superinitiatief'. 
“Het is belangrijk om dit zichtbaarder te 
maken. Het is een teken van warmte en liefde.” 
Wethouder Korting van Verkeer en Vervoer 
verrichtte de o�  ciële opening. “Als gemeente 
vinden we het belangrijk om ruimte te geven 
aan wie je bent. Dit pad is daar een uiting van.”  

Initiatiefnemers zijn Heleen van Els en Rob 
Arendsen. Heleen: “Ik ken veel jongeren die 
worstelen met hun coming-out. Zij hebben 
het niet gemakkelijk. Zodra ze hun identiteit 

ontdekken, ervaren ze dat ze niet helemaal 
passen in de maatschappij. Dat zorgt voor 
eenzaamheid. Uit onderzoeken blijkt ook dat 
de gedachten aan zelfmoord onder LHBTI'ers* 
groter is dan gemiddeld.” 

Het viel Heleen op dat de LHBTI-groep in 
Dronten nog helemaal niet zo zichtbaar is. 
“Ieder jaar hangt in oktober wel de regen-
boogvlag aan het gemeentehuis, er is dus 
wel passie met het thema, maar verder was er 
nog niks.” Toen ze een aantal van de jongeren 
vroeg of een regenboogzebrapad hen zou 
helpen, antwoordden ze: “Ja, want dat is een 
zichtbaar iets'. Het is als een support voor 
hen, dat het er mag zijn.” Daarom besloot 
ze begin juli een brief te schrijven naar de 
gemeente. De reactie overweldigde haar. 
“Het ging allemaal heel snel!” Er volgden een 
paar gesprekken met de verkeersambtenaar. 

Daarna is in samenspraak gekozen voor een 
gekleurd pad met witte strepen, waardoor de 
kleuren beter uit komen.
Hoewel er volgens Heleen best veel tolerantie 
is voor mensen met een andere seksuele 
geaardheid, ervaart ze ook nog het nodige 
onbegrip. “Toen ik over het idee van een 
zebrapad een stukje plaatste op een lokaal 
onlinemediaplatform, kwamen er zestig 
reacties op. Een groot deel daarvan was 
positief, maar er waren ook negatieve reacties. 
Sommige daarvan waren misschien grappig 
bedoeld, maar dat is het niet. 'Homo' is tegen-
woordig ook nog steeds een scheldwoord. 
Het is toch 2021!? De verdraagzaamheid mag 
dan nu wel eens omhoog”, onderstreept 
Heleen het initiatief nog maar eens. Met de 
komst van het regenboogzebrapad op de 
Baan in Biddinghuizen, hoopt ze dat het mag 
meewerken tot een betere verbinding. 

Samen Actief, het wijkplatform van de 
gemeente Dronten, nodigt iedereen uit om 
te komen met initiatieven voor jouw wijk of 
buurt. Initiatieven die de gemeente mooier, 
leuker, beter en socialer maken. Wist je dat 
al veel initiatiefnemers jou voorgingen en 
bewonersbudget hebben ontvangen? Heb 
je een idee of inspiratie nodig? Eerder 
interviews teruglezen? Kijk dan op onze 
website www.samenactief.nl. Hier 
vind je ook het online invulformulier 
voor het aanmelden van jouw initiatief.

Beste gemeente,
Ik heb ook ‘n idee voor onze buurt!

“HET REGENBOOGZEBRAPAD 
IS ALS EEN SUPPORT, DAT HET 
ER MAG ZIJN”

Regenboogpad  maakt diversiteit zichtbaar

* LHBTI: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender- en intersekse personen


