
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over het opnieuw vaststellen van het gemeentewapen en het vaststellen van een 

dorpswapen voor Bennebroek. 

 

Voorgesteld besluit: 

 

1. het bestaande gemeentewapen van Bloemendaal vast te stellen als gemeentewapen van de 

fusiegemeente Bloemendaal; 

2. het gemeentewapen van Bennebroek vast te stellen als dorpswapen van de dorpskern 

Bennebroek. 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juli 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. het bestaande gemeentewapen van Bloemendaal vast te stellen als gemeentewapen van de 

fusiegemeente Bloemendaal; 

2. het gemeentewapen van Bennebroek vast te stellen als dorpswapen van de dorpskern 

Bennebroek. 
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    , griffier 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 18 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 1 
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Voorgesteld besluit 

1. het bestaande gemeentewapen van Bloemendaal vast te stellen als gemeentewapen van de 

fusiegemeente Bloemendaal; 

2. het gemeentewapen van Bennebroek vast te stellen als dorpswapen van de dorpskern 

Bennebroek. 
 

Aanleiding en beoogd effect 

Aanleiding 

In 2009 zijn de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal gefuseerd. Na deze fusie is er geen besluit 

genomen over de gemeentewapens en de gemeentevlag. Het afgelopen jaar hebben we van 

inwoners de vraag gekregen waarom de gemeentevlag niet wordt gehesen. De tot nu toe 

opgegeven reden hiervoor is dat na de fusie met Bennebroek de vlag niet meer representatief is 

voor de vijf dorpskernen. 
 

Beoogd effect 

Omdat de gemeentenaam Bloemendaal is blijven bestaan, kan ook het bestaande gemeentewapen 

van Bloemendaal door de nieuwe gemeente worden gecontinueerd. De gemeenteraad moet het 

gemeentewapen (opnieuw) vaststellen. 

Het gemeentewapen blijft in gebruik bij officiële gelegenheden waarbij de gemeente als instituut 

namens de overheid handelt. Te weten: 

 Ambtsketen 

 Erepenning 

 Overige penningen en medailles die namens de gemeente worden uitgereikt 

 Toga trouwambtenaren 

 Bodespelden bij officiële gelegenheden. Te weten: 

o Installatie van gemeenteraad/burgemeester 

o Bijeenkomsten waarbij de gemeente/het college gastheer is 

o Bezoek Commissaris van de Koning 
 

Het gemeentewapen van Bennebroek wordt door de raad vastgesteld als dorpswapen van de 

dorpskern Bennebroek. Het dorpswapen kan gebruikt worden door stichtingen en verenigingen bij 

activiteiten in de dorpskern Bennebroek. Denk hierbij aan: 

 Uitreiking van een speldje voor een ‘Bloemendaler van het Jaar’ uit Bennebroek 

 Na kleine aanpassing als logo van een stichting/vereniging (het origineel mag niet gebruikt 

worden) 

 Bennebroekse feestweek 

 De ambtsketen van Bennebroek 

Voor gebruik van het dorpswapen dient altijd schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan het 

college van de gemeente Bloemendaal. 
 

Beide wapens mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 
 

Politieke keuzeruimte 

Het is aan de raad om de twee wapens (opnieuw) vast te stellen. Er wordt niets veranderd aan het 

ontwerp van de wapens. 
 

Gedachtegang 

Argumenten 

1. Het gebruik van gemeentewapen na de fusie is hiermee duidelijk 

2. Het gebruik van het dorpswapen voor Bennebroek is hiermee duidelijk 
 

Kanttekeningen 

Wellicht is het voor inwoners en buitenstaanders niet duidelijk in welke gemeente ze zijn als er 

actief twee wapens worden gebruikt. 
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Alternatieven 

Alternatief is om de twee wapens te combineren tot één nieuw wapen. Dit is maar beperkt mogelijk 

door vermenging, omdat bij eenvoudige wapens juist de kleuren historisch zijn bepaald en dezelfde 

wapenfiguren in andere kleuren een heel andere entiteit kunnen weergeven. Het vierendelen van 

wapens heeft als nadeel dat ze nodeloos ingewikkeld en vaak ‘dubbelop’ worden, wat in mindere 
mate ook voor delingen en doorsnijdingen geldt. Verder is het splitsen van wapens meestal een 

politieke oplossing bij gelijke partijen die niet tot keuzes van de belangrijkste wapenfiguren kunnen 

komen. En in de fusie tussen Bloemendaal en Bennebroek was Bloemendaal de grotere gemeente. 
 

Overwegingen van het college 

n.v.t. 
 

Middelen 

Financiële middelen 

n.v.t. 
 

Personele middelen 

n.v.t. 
 

Organisatorische middelen 

n.v.t. 
 

Participatie 

Er is geen sprake van participatie, omdat er geen nieuwe wapens worden ontworpen. De raad heeft 

de bevoegdheid om een gemeentewapen of dorpswapen vast te stellen. 
 

Communicatie 

Teksten in de gemeentegids en andere uitingen over de wapens worden, waar nodig, aangepast. 
 

Samenwerking 

Over het vaststellen van de wapens is advies gevraagd aan de Hoge Raad van Adel. 
 

Vervolgproces/evaluatie 

Vervolgproces 

Nadat de raad haar besluit heeft genomen worden, waar nodig, de teksten over de wapens 

geactualiseerd. 
 

Evaluatie 

n.v.t. 
 

Bijlagen 

Geen. 
 

Achterliggende documenten 

- Advies Hoge Raad van Adel 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 

 , burgemeester. 
 

      , gemeentesecretaris. 
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