
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG         

 

Raadsvergadering 
van  :   23-2-2023   
Onderwerp : Uitbreiding vlaggenprotocol gemeente Woudenberg 

 

  
 
Ondergetekende, 
 
Stelt de raad de volgende motie voor:  
 
De raad van de gemeente Woudenberg: 
 

Overwegende dat;  
  

- de Algemene vlaginstructie van de Rijksoverheid de basis is voor het 
vlaggenprotocol; 

- in 2019 dit protocol voor de gemeente Woudenberg is uitgebreid met de 
Regenboogvlag: 

- Nederland ieder jaar op een zaterdag rond 29 juni haar meer dan 100.000 veteranen 
bedankt op de Nederlandse Veteranendag; 

- de veteranenvlag in Woudenberg niet wordt gehesen;  
- onze veteranen grote verdiensten voor Nederland hebben geleverd; 
- de veteranenvlag sinds 2020 officiel door de overheid wordt erkend;  
- het hijsen van de veteranenvlag erkenning en waardering geeft aan de veteranen;  
- de vlag moet worden aangeleverd door de organisatie. 

 
Voorts overwegende dat; 
 

- wij als gemeente een Woudenbergse vlag hebben; 
- deze vlag op 27 juni 1957 bij raadsbesluit door de gemeente is aangenomen; 
- de kleuren van de vlag gelijk zijn aan de gebruikte kleuren in het wapen van 

Woudenberg; 
- wij als gemeente trots zijn op deze vlag; 
- deze vlag te weinig zichtbaar is binnen onze gemeente en er ook geen vaste regels 

zijn wanneer de vlag gehesen wordt;  
 
      Tot slot overwegende 
 

- de gemeente een gemeentelijk en/of landelijk collecterooster heeft; 
- organisaties die binnen onze gemeente collecteren mogelijk een vlag van de 

organisatie tijdens de collecteweek(dag)  in een mast voor het gemeentehuis willen 
hijsen; 

- wij als gemeente die mogelijkheid nu niet bieden; 
- met het vlaggen aandacht wordt gevraagd voor de collecte; 
- de vlag moet worden aangeleverd door de organisatie; 

 
  



Stelt voor: 
- De Veteranenvlag jaarlijks op de Veteranendag te hijsen en bij de jaarlijkse 

veteranenbijeenkomst met de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en 
Renswoude; 

 
- De Woudenbergse vlag 24 uur per dag voor het gemeentehuis in een beschikbare 

vlaggenmast te hangen; 
 

- De collectevlag van organisaties bij collecteweken (dagen) te hangen in een mast 
voor het gemeentehuis.  
 

- Dat wanneer er meerdere verzoeken zijn om te vlaggen op dezelfde dag de volgorde 
van aanmelding bepalend is voor de toestemming om te vlaggen.  

 
 
 
 
 
 
 
Woudenberg, 23 februari 2023 
 
 
De heer P. van Schaik, fractievoorzitter GBW  
 
 


