
 

Regenbooglezing

6 maart 2019 van 15.30 tot 18.30 uur

Locatie: provinciehuis Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 25 april 2018 besloten dat Zuid-

Holland een Regenboogprovincie is. Een belangrijk signaal, want hiermee laat de 

provincie duidelijk weten dat zij de veiligheid en sociale acceptatie van lesbiennes, 

homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’ers) wil stimuleren.

Op 6 maart 2019 vindt de eerste Regenbooglezing plaats in het Provinciehuis. Ik 

ben buitengewoon trots dat prof. dr. Kim Putters deze lezing over de sociale 

acceptatie van LBHTI’ers zal geven. 

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Ik hoop dat uw 

gemeente of instelling vertegenwoordigd zal zijn, om uw aandacht voor dit 

belangrijke onderwerp te laten blijken.

Programma

15.30 uur Inloop

16.10 uur Optreden door LGBT Youth Performance Initiative Amsterdam.

LGBT Youth Performance Initiative Amsterdam is een 

performance-project voor LHBT-jongeren tussen de 13 en 23 

jaar. In de voorstelling vertellen de jongeren hun verhalen, 

ervaringen en gedachten door middel van dans en theater.

16.30 uur Lezing sociale inclusie LHBTI’ers door Kim Putters.

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) dat onder meer jaarlijks onderzoek verricht 

naar de acceptatie van LHBTI’ers. 

17.00 uur In gesprek met Kim Putters en gelegenheid voor discussie met 

de zaal



17.45-18.30 

uur

Roze borrel 

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt, maar het is nog mogelijk om u aan te melden. Dat 

kunt u doen door een e-mail te sturen naar statengriffie@pzh.nl o.v.v. uw naam en 

organisatie en in de onderwerpregel van de mail “Regenboogbijeenkomst”.

Als u zich al eerder heeft aangemeld, dan hoeft u dat natuurlijk niet opnieuw te 

doen.

Ik hoop u op 6 maart te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,

 

Jaap Smit

Commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland  

Het provinciehuis van Zuid-Holland bevindt zich aan het Zuid-Hollandplein 1, 2596 

AW in Den Haag. Komt u met de auto, houd er dan rekening mee dat de 

parkeerruimte bij het provinciehuis beperkt is. U wordt aangeraden om te kiezen 

voor de parkeermogelijkheden in de buurt, zoals de parkeergarage onder 

het Malieveld, of om met ander vervoer te komen.

mailto:statengriffie@pzh.nl
http://www.parkeren-denhaag.nl/parkeergarage-malieveld

