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1. Inleiding 
In 2012 werd de landelijke manifestatie van de Roze Zaterdag in Haarlem gevierd en stond 
het hele jaar in het teken van Haarlem als roze stad. Op 21 juni 2012, net voor de Roze 
Zaterdag, is een roze raadscommissie vergadering gehouden. Hierbij is toegezegd dat na 
afloop van het Roze Jaar het college met een evaluatie komt. Met deze informatienota 
voldoen wij hieraan.  
 
2. Kernboodschap 
Met de ‘Evaluatie Roze Jaar 2012’ geven wij de resultaten van het Roze Jaar 2012 weer. De 
resultaten zijn gekoppeld aan de vier speerpunten uit het ‘Lokaal Actieplan Koploper 
Haarlem 2012 – 2014’. In de evaluatie vermelden we eerst de stand van zaken over deze 
speerpunten en vervolgens over het verloop van de Roze Zaterdag en het Roze Jaar in het 
algemeen. We sluiten af met een algemene terugblik.   
Over het algemeen kunnen we stellen dat 2012 voor Haarlem een prachtig roze jaar was. De 
viering van de Roze Zaterdag vormde hierin een hoogte punt. Gedurende het hele jaar heeft 
een groot aantal activiteiten n=binnen een breed spectrum de LHBT-emancipatie op de kaart 
gezet. Het Roze Jaar is inhoudelijk en procesmatig goed verlopen. Hiermee heeft Haarlem 
zich als koplopergemeente stevig op de kaart gezet dankzij de groet inzet van alle 
betrokkenen. Dit is een belangrijke bijdrage aan de verdere acceptatie en emancipatie van de 
LHBT-gemeeneschap in Haarlem.  

3. Consequenties 
De evaluatie heeft geen consequenties voor de uitvoering van het Lokaal Actieplan.  
De evaluatie is besproken tijdens het halfjaarlijks platformoverleg met de 
koplopersorganisaties. Opmerkingen en suggesties zijn in de evaluatie verwerkt.  
 
4. Vervolg 
2014 is het slotjaar van het koplopersprogramma zoals geformuleerd in het Lokaal Actieplan. 
In 2014 maakt het college, in samenspraak met de koplopersorganisaties, de balans op van de 
inzet gedurende deze drie jaar.  
 
5. Bijlagen 
De bijlage Evaluatie Roze Jaar 2012 moet bij het besluit worden toegevoegd.  
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