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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie 

Beste griffiers,

Gelieve deze nieuwsbrief door te sturen aan alle raadsleden. Hartelijk dank. 
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Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Art.1 Midden Nederland [mailto:info@art1middennederland.nl] 
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Aan: Lugt, Arjen van der
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GENOMINEERDEN TOLERANTIEPRIJS 2019 BEKEND

Uit diverse aanmeldingen heeft de jury van de Tolerantieprijs 2019 drie genomineerden gekozen. De 

genomineerden zetten zich op een inspirerende en creatieve manier in voor een verdraagzame 

samenleving. De winnaar wordt op het Bevrijdingsfestival Utrecht bekendgemaakt door wethouder Linda 

Voortman, die de prijs uitreikt namens het gemeentebestuur.

lees meer>

MINISTER PRIJST SCHOOL WOERDEN 

VANWEGE OPENHEID OVER 

SEKSUALITEIT

Onderwijsminister Arie Slob bracht eind maart 

een bliksembezoek aan het Minkema College in 

Woerden om te zien hoe de school het begrip 

‘burgerschap’ in de lessen heeft ingevuld. 

Burgerschap is erop gericht de leerlingen mondig 

te maken, zodat ze in de maatschappij een eigen 

mening kunnen vormen. De leerlingen worden 

wend- en weerbaar gemaakt.

lees meer>

IN DE VIER GROOTSTE KRANTEN 

WORDT VOORAL NEGATIEF OVER 

MOSLIMS GESCHREVEN

In de vier grootste Nederlandse kranten 

(Telegraaf, Volkskrant, Algemeen Dagblad en 

NRC) wordt voornamelijk negatief over moslims 

geschreven. Vooral in de Telegraaf en het AD 

worden moslims vaker met terreur geassocieerd, 

is het wij/zij denken sterker, wordt moslimmigratie 

vaker ongewenst beschouwd en komt het 

stereotype beeld van de onderdrukte moslima 

vaker aan bod. 

lees meer>

NIEUWE INTERIM DIRECTEUR: BRENDA OTTJES

We zijn verheugd u te kunnen melden dat Brenda Ottjes is gestart als Interim 

Directeur bij Art.1 Midden Nederland. Zij zal de komende tijd, en in ieder geval tot 1 

januari 2020, samen met het team en bestuur aan de slag gaan. De tijdelijke 

waarneming door bestuursvoorzitter Willibrord de Graaf is hiermee beëindigd. 

Brenda zal naar verwachting drie dagen per week (dinsdag, woensdag, donderdag) 

op ons kantoor aanwezig zijn. U kunt haar bereiken via B.Ottjes@art1mn.nl en per 

telefoon via het telefoonnummer van ons kantoor 030-2328666.  



KIJKTIP: 2Doc 'Man Made'

Echte mannen zijn stoïcijns, huilen nooit en maken harde grappen. In 2Doc: Man 

Made onderzoekt Sunny Bergman wat de maatschappelijke ideeën over 

mannelijkheid zijn. Wat wordt nou gezien als typisch mannelijk en in welke 

stereotypen uit zich dat? En hebben mannen onder deze ideeën te lijden? 

“ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND BEVINDEN, WORDEN IN 

GELIJKE GEVALLEN GELIJK BEHANDELD. DISCRIMINATIE 

WEGENS GODSDIENST, LEVENSOVERTUIGING, POLITIEKE 

GEZINDHEID, RAS, GESLACHT OF OP WELKE GROND DAN 

OOK, IS NIET TOEGESTAAN.”

MELDINGEN DISCRIMINATIE AFGENOMEN, STIJGING BIJ WONINGZOEKERS

Het aantal geregistreerde meldingen van discriminatie is vorig jaar licht gedaald. Dat blijkt uit het rapport 

Discriminatiecijfers in 2018, dat een overzicht geeft van de incidenten die zijn gemeld bij de politie, 

antidiscriminatie-meldpunten en het College voor de Rechten van de Mens. Het aantal meldingen daalde 

van 11.479 naar 10.900, een afname van 5 procent. Bij het College is het aantal verzoeken om een 

oordeel over ongelijke behandeling echter gestegen. Daarbij gaat het vaak om zaken rond discriminatie 

op de arbeidsmarkt. Daaronder vallen meldingen over achterstelling op grond van leeftijd, herkomst of 

zwangerschap.

lees meer>

WIE WINT DE ANNIE BROUWER-

KORFPRIJS 2019?

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN: HOU 

DE GELEIDELIJNEN VRIJ



Mevrouw mr. Annie Brouwer-Korf (1946-2017) 

was van 1999 tot 2008 burgemeester van 

Utrecht. In die periode heeft ze zich bijzonder 

ingezet voor de rechten van de lesbiennes, 

homo’s, biseksuelen en transpersonen van de 

stad Utrecht en ver daarbuiten. Sinds 2007 wordt 

daarom jaarlijks tijdens het Midzomergracht 

festival de Annie Brouwer-Korf prijs uitgereikt aan 

mensen of organisaties die zich sterk maken voor 

de acceptatie en de zichtbaarheid van de roze 

gemeenschap in Utrecht.

lees meer>

Iedereen kent ze; de geribbelde tegels in de 

stoep waardoor blinden en slechtzienden 

makkelijk de weg weten te vinden. Hoewel 

iedereen eigenlijk wel weet waarvoor deze tegels 

er liggen, worden ze toch vaak geblokkeerd door 

tassen, koffers en andere spullen. Om daar 

verandering in te brengen start vandaag de 

campagne 'Houd de lijn vrij'. 

lees meer>

KIJKTIP: NieuwLicht 'LHBT'ers in de kerk'

Hoe is het nu, bijna honderd dagen na de Nashville-verklaring, met de homo's in 

christelijk Nederland? 

AGENDA

04/05/2019 Nationale Dodenherdenking

05/05/2019 Bevrijdingsdag

05/05/2019 Bevrijdingsfestival Utrecht

17/05/2019 IDAHOT (Internationale Dag tegen 

Homo-, Bi- en Transfobie)

MELD DISCRIMINATIE OF 
ONGELIJKE BEHANDELING

VACATURES

• Medewerker Communicatie/ 

Evenementen (16 uur p/w)

• Stagiair(e) communicatie

VRAAG GASTLES OF 
TRAINING AAN
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