
 
 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake de gemeentevlag. 

 

 

Constaterende dat: 

 

- Er grote onduidelijkheid bestaat over de officiële gemeentevlag van Bloemendaal sinds het 

opheffen van de gemeente Bennebroek en vervolgens gefuseerd is met de gemeente 

Bloemendaal per 1 januari 2009 

 

Overwegende dat: 

 

- De gemeentevlag gepubliceerd in de officiële gemeentegids correct is. 

- Het collegebesluit van 12 september 2018 inzake het voeren van het logo van Bloemendaal 

als gemeentevlag daarmee  op gespannen voet staat. 

- Er na de fusie van Bennebroek en Bloemendaal nooit een formeel besluit is genomen over 

het veranderen van de gemeentevlag. 

- Het wijzigen van onze gemeentevlag een bevoegdheid is van de Gemeenteraad. 

- Het advies van de Hoge Raad van de Adel van 20 juni 2018 luidt:    

 

Logovlaggen hebben niet de voorkeur van de Raad en worden ook niet in zijn vlaggenregister 

opgenomen. Toepassing van een logo in een gemeentevlag is vaak in strijd met de 

vlaggenkundige regels. Zo behoort bijvoorbeeld geen tekst te worden opgenomen. De 

erklare de tekst Bloe e daal  i  u  lag aakt de sy boliek het ijfblad  i  feite 
overbodig. Een gemeentevlag moet juist door vlakverdeling toegepaste symbolen en 

kleurgebruik voor zich spreken. De toepassing van een logo in de vlag (en in de huisstijl) is 

bovendien niet tijdloos maar modegevoelig en afhankelijk van de (beperkte) gebruiksduur 

van het logo. 

 

Verzoekt: 

 

Het College van B&W hun besluit van 12 september 2018 inzake het voeren van de 

gemeentevlag in te trekken. 

De officiële gemeentevlag per direct te voeren zoals gepubliceerd in de officiële 

gemeentegids. 

Het officiële wapen van de gemeente Bloemendaal  te gebruiken voor de bodespelden. 

Het logo van het vijfblad onveranderd te blijven gebruiken in alle dagelijkse uitingen van de 

gemeente 

In overweging te nemen om de officiële gemeentevlag aan te passen in de zin van het 

veranderen van de groene banen van vier in vijf wat alle dorpen in onze gemeente dan zal 

vertegenwoordigen. 

Hiertoe advies te vragen aan de Hoge Raad van de Adel 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag  


