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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 

 
 
 
Toelichting 

Afgelopen dinsdag hees u de regenboogvlag als hart onder de riem voor de homogemeenschap naar 
aanleiding van de Nashville-verklaring. De PVV-fractie ondersteunt dit symbolische gebaar.  

Wel heeft de PVV-fractie nog de volgende vragen:  

Vraag 1: 

Waar was het college met het uitspreken van steun voor de homogemeenschap onder andere; 

Toen in de Al Fitrah moskee homovijandige teksten werden gebezigd?  

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kinderen-kunnen-happy-moslim-worden~b5ca22e4/ 

Toen D66 een kandidate op een lokale lijst bleek te  hebben gezegd: : 

“Homoseksualiteit is een zonde in de islam. Dat is voor ons geen discussiepunt (..). Het is een persoonlijke 
keuze (..)” 

 “Maar ik kan als voorzitter van de moskee natuurlijk niet zeggen : welkom, uit hier in de moskee gewoon je 
zonde.” 

https://www.nrc.nl/nieuws/2010/01/16/homoseksualiteit-kan-mij-geen-bal-schelen-maar-het-11838379-a126194 

 

Toen in Kanaleneiland een homo in elkaar werd getrapt: 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1829441/antihomogeweld-in-kanaleneiland-altijd-problemen-als-ik-in-deze-wijk-
ben.html 

 

Toen haatsheik, Sheikh Haitham al Haddad in de Luxury zalen in 2016 in Utrecht kwam spreken. Haddad is niet 
alleen een antisemiet en vrouwenhater hij sprak noemde “de geseling van homoseksualiteit crimineel”. 

https://www.ad.nl/utrecht/omstreden-britse-islamgeleerde-naar-utrecht~a84e1b1d/ 

 

https://www.independent.co.uk/student/news/thousands-sign-petition-to-stop-anti-gay-scholar-haitham-al-
haddad-from-speaking-day-before-national-10066017.htm 
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Toen hij kwam spreken in 2017 in de Omar al Farouq moskee:  

 https://nieuws.tpo.nl/2017/03/05/beruchte-britse-haatimam-haitham-al-haddad-preekt-vanavond-in-utrechtse-
kansenwijk/ 

 

Toen islamitische studenten van de Hogeschool in Utrecht lezingen vertoonden van de homofobe Omar Ahmad 
Suleiman. Hij zei dat homoseksualiteit een “repugant shameless sin” is.  

https://twitter.com/prof_dah_vintik/status/705691341561450497 

 

Toen een homo werd weggetreiterd uit Lombok: 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/279913/speciaal-nummer-voor-gepeste-homos.html 

 

Toen twee lesbische meiden uit Zuilen werden weggeziekt: 

http://lesbo.blog.nl/binnenland/2009/03/12/weer-lesbisch-stel-weg-uit-utrechtse-wijk-zuilen 

 

Toen nog een lesbi’s stel werd weggepest uit Zuilen: 

https://www.coc.nl/geloof-cultuur/utrecht-lesbisch-stel-weggepest-uit-wijk-zuilen 

 

Toen een homostel werd weggeterroriseerd: 

https://www.ad.nl/utrecht/weggepest-homostel-klaagt-staat-aan~a7a82359/ 

 

Toen twee homo’s in elkaar werden geslagen: 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/190755/www.rtvutrecht.nl/bvutrecht 

 

etc. etc. 

2. 

Kunt u in het vervolg wat minder selectief zijn in uw verontwaardiging en in uw blijken van steun? Zo nee, 
waarom niet? 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 

R. Dercksen 
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