
 

 

Aan   De commissie Ruimte, behandeling 9 februari 2022 

Datum   18 januari 2022 

Van   Fractie D66  

Agendapunt  Regenboogpad in Papendrecht 

 

Aanleiding en onderwerp 

Papendrecht moet een fijne en veilige plek voor iedereen zijn, ongeacht iemands seksuele oriëntatie, 

genderidentiteit en -expressie, en sekse kenmerken. Anno 2022 worden mensen zich steeds meer 

bewust van dat niet iedereen zich thuis voelt in traditionele hokjes. Daarom wil de D66 fractie dat in 

Papendrecht hier zichtbaar aandacht aan wordt besteed. De D66-fractie wil dat het plan van Marije 

Schraven om een ‘Regenboogpad’ aan te laten leggen in Papendrecht gerealiseerd wordt. Zij heeft 

hiertoe contact gezocht.  

Een regenboogpad is een gedeelte van de openbare weg dat voorzien is van de kleuren van de 

regenboog om daarmee aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lhbtiq+’ers. Voor de 

D66-fractie geldt dat een regenboogpad niet alleen symbool staat voor de acceptatie van lhbtiq+’ers. 

Het staat vooral symbool voor de diversiteit van de inwoners in Papendrecht. Er zijn al tientallen 

gemeentes in Nederland die een regenboogpad of een regenboogzebrapad hebben aangelegd. Een 

regenboogpad kan op verschillende manieren aangelegd worden De voorkeur van Marije en die van 

de D66 fractie gaat uit naar een regenboogpad op de rotonde kruising Veerweg – Burgemeester 

Keijzerweg. Hier rijden dagelijks veel mensen over. Op de vluchtheuvels zou dan een regenboogpad 

gerealiseerd kunnen worden. Zo wordt de verkeersveiligheid nog steeds gewaarborgd omdat het 

zebrapad gewoon zichtbaar blijft voor de verkeersdeelnemers maar geven we de rotonde wel 

betekenis. 

 

Toelichting en doel van de behandeling  

Het aanleggen van een regenboogpad in Papendrecht. Het regenboogpad moet een permanent 

symbolisch pad zijn voor diversiteit in de openbare ruimte van Papendrecht. Met het realiseren van 

een regenboogpad zorgen we ervoor dat alle inwoners zich fijn en veilig thuis voelen in Papendrecht.  

    

Vragen aan de raadsfracties en het college 

1. Wat is de mening van de andere fracties voor het aanleggen van een regenboogpad in 

Papendrecht? 

2. Bij een meerderheid van fracties die aangeeft vóór het aanleggen van een regenboogpad te 

zijn, zal de D66-fractie een motie hiertoe in de gemeenteraad indienen, waarin een besluit 

wordt gevraagd een regenboogpad te realiseren, met daarbij het uitspreken van een 

voorkeurslocatie.  


