
Geef uw 
gemeente een 
goede naam

Beste mandataris,

Gefeliciteerd. U kreeg vorige zondag een mandaat van de kiezers van uw gemeente of stad. U gaat de komende 6 jaar uw 
gemeente besturen. Dat is een meer dan uitdagende en verantwoordelijke opdracht. 

U zult ambitieuze en relevante projecten kunnen opzetten. Het maakt van u ook een belangrijke actor in het bevorderen van 
gelijke kansen in uw gemeente of stad. Burgers zullen zich tot u richten met vragen over de toegankelijkheid van openbare 
gebouwen, openbaar vervoer voor iedereen, inclusieve scholen, de diversiteit in rusthuizen, de opvang van nieuwkomers, aandacht 
voor diversiteit in socio-culturele en sportieve activiteiten en zo meer.  

U kan er voor zorgen dat alle inwoners van uw gemeente of stad, hoe verscheiden ook, zich gelijk behandeld voelen, ongeacht hun 
afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, handicap, seksuele geaardheid... Uw opdracht zal pas kans op slagen hebben wanneer iedere 
burger respect voelt voor wie hij of zij is.

Overal in het land engageren steeds meer gemeenten en steden zich om via een meerjarenplan het lokale gelijke kansenbeleid 
concrete vorm te geven. Gelijke principes, grondrechten voor iedereen en een doordacht algemeen belang staan centraal. 
In tal van gemeenten werd de voorbije legislatuur de bevoegdheid voor gelijke kansen reeds aan de bevoegdheden van een 
schepen toegevoegd. We pleiten er graag voor om dit de komende legislatuur in elke stad en gemeente te doen. 
Als centrale spil faciliteert hij of zij dan een echt lokaal gelijke kansenbeleid in uw stad of gemeente. 

We staan hierbij aan uw zijde. We helpen u graag bij het opzetten van een discriminatievrije gemeente. U kunt steeds bij 
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding terecht voor ondersteuning, met respect voor uw 
lokale autonomie. Als onafhankelijke openbare instelling, werken we in samenspraak met publieke overheden en verschillende 
lokale partners. We staan u vanuit onze expertise graag bij met documentatie, juridisch advies, opleidingen,… 
Bovendien zijn er ook 13 Vlaamse meldpunten ‘discriminatie’ waar burgers rechtstreeks terecht kunnen met hun vragen 
over discriminatie en gelijke kansen. 

Uw mandaat biedt heel wat kansen en mogelijkheden voor het voeren van een doordacht diversiteits- en gelijke kansenbeleid. 
De strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie wordt vooreerst lokaal gevoerd. U hebt de sleutel in handen om dit hoog op de 
lokale politieke agenda te plaatsen. Uw gemeente zal zijn goede naam dan meer dan verdienen.  

Vanwege het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

www.diversiteit.be/lokaalbeleid
Wij bieden graag onze diensten aan voor ondersteuning, begeleiding en advies.


