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Kennisnemen van 
- Het vlaggenprotocol van de gemeente Oudewater inclusief data waarop de specifieke (doelgroep) vlag gehesen wordt. 
 
   
 
Inleiding 
De gemeente Oudewater kent een vlaggenprotocol wat overeenkomt met de vlaginstructie van de Rijksoverheid. Het 
betreft echter alleen het hijsen van de Nederlandse vlag. Er is inmiddels ook een aantal data in Nederland, waarop een 
zogenoemde specifieke (doelgroep) vlag gehesen kan worden. Het zijn dagen die qua betekenis waardevol zijn en 
waaraan de gemeente Oudewater zich wil verbinden door op z’n minst op die dagen een specifieke vlag te hijsen. 
Daarnaast heeft de gemeente standaard drie vlaggenmasten staan voor het Stadskantoor, die zich ervoor lenen om op 
dagelijkse basis drie vlaggen buiten te hangen.  
 
Bij het bepalen van nieuwe data voor specifieke (doelgroep) vlaggen is een zorgvuldige selectie gemaakt. Het gaat 
(vooralsnog) om de volgende (doelgroep) vlaggen die aan de reguliere vlaginstructie worden toegevoegd: Provincie 
Utrecht vlag, Mensenrechtenvlag, Progress Pride-vlag en Veteranenvlag. Daarnaast worden standaard de Oudewaterse 
vlag, Nederlandse vlag en Europese vlag voor het Stadskantoor uitgehangen.  
 
Nederlandse vlag  
De Nederlandse vlagdata zijn als volgt:  

  31 januari (1 februari): Verjaardag prinses Beatrix 
  27 april (26 april): Koningsdag, verjaardag koning Willem Alexander 
  4 mei (4 mei): Dodenherdenking halfstok vanaf 18.00 uur. 
  5 mei (5 mei): Bevrijdingsdag 
  17 mei (18 mei): Verjaardag koningin Máxima 
  Laatste zaterdag in juni: Veteranendag 
  15 augustus (16 augustus): Bevrijding van toenmalig Nederlands-Indië 
  3e dinsdag in september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) 
  7 december (8 december): Verjaardag prinses Catharina-Amalia 
  15 december (16 december): Koninkrijksdag 

* Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende Christelijke feestdag valt, dan dient op de tussen haakjes 
vermelde datum te worden gevlagd.  



 
Provinciale vlag  
Bij een officieel bezoek van de Commissaris van de Koning wordt de Provincie Utrecht-vlag uitgehangen. Voor het 
Stadskantoor: Rechts Oudewaters vlag/ midden Nederlandse vlag/ links Provinciale vlag.  
 
Oudewaterse vlag  
Jaarlijkse wordt op 6 juli gevierd dat Oudewater in 1265 officieel stadsrechten kreeg. Op deze dag worden de inwoners 
van de gemeente opgeroepen om de Oudewaterse vlag buiten te hangen. Daarnaast wappert aan alle masten voor het 
Stadskantoor de Oudewaterse vlag.  
 
Mensenrechten vlag  
De Mensenrechtenvlag wordt op 10 december gehesen. De vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens 
op deze aarde en bestaat sinds 2021 officieel. De vlag benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. 
De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Het is een kleurige vlag met een doordacht ontwerp. Mensenrechten 
lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in ons veilige, 
democratische Nederland. Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je 
mens bent, welk geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Ze gelden altijd en overal, 
voor iedereen.  
 
Progress Pride vlag  
De Progress Pride vlag is een uitbreiding van de welbekende regenboogvlag, maar legt de nadruk op inclusiviteit en 
progressie. De roze, witte, en blauwe strepen symboliseren de transseksuele en non-binaire leden van de gemeenschap. 
Daarnaast symboliseren de bruine en zwarte strepen de leden van kleur, maar deze kleuren dienen ook ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers van AIDS. De vlag kent verder de bekende regenboogstrepen, als symbool voor de 
LHBTIQ+ beweging. De verschillende kleuren staan symbool voor leven, geneeskracht, zonlicht, natuur, sereenheid en 
karakter. Door het hijsen van de regenboogvlag wordt getracht om de inclusieve boodschap vanuit de gemeente 
Oudewater nog beter uit te dragen. Oudewater laat zien dat je mag zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Op basis 
van het regenboogvlaggen-protocol is een afweging gemaakt welke momenten van belang zijn voor Oudewater om deze 
vlag te hijsen. Het betreft twee momenten in het jaar: 
 
1. IDAHOT (Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie). Deze vindt jaarlijks plaats op 17 
mei.   
2. Coming-out dag (hier wordt aandacht besteed aan het moment dat iemand uit de LHBTIQ+ gemeenschap openlijk voor 
zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt). Deze dag vindt jaarlijks plaats op 11 oktober.   
 
Veteranen vlag  
Op Veteranendag wordt officieel gewoon de Nederlandse vlag op Rijksgebouwen uitgehangen. Echter, er is ook een 
speciale Veteranenvlag. De Veteranenvlag is een Nederlandse vlag die iedere veteraan vertegenwoordigt die namens het 
Koninkrijk heeft gediend in een of meerdere onderdelen van de krijgsmacht. De vlag is het symbool van verbondenheid 
en waardering voor alle veteranen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen leeftijden of uitzendingen waar een 
veteraan al dan niet aan heeft deelgenomen. Centraal op de voorgrond van de vlag is het Draaginsigne Veteranen 
zichtbaar. Dit symbool, een gouden letter V, is ook bekend van de zogeheten veteranenspeld. Het insigne staat symbool 
voor de waardering voor het risicovolle werk dat veteranen in het verleden als militair in naam van de samenleving 
hebben verricht. De V-vorm staat voor de begrippen veteraan, vrede en veiligheid. Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug 
te vinden in de vlag: de lichtblauwe, donkerblauwe en groene kleur staan symbool voor alle veteranen die zich als 
onderdeel van de landmacht, de marine, de marechaussee of de luchtmacht hebben ingezet.  
 
De vlaginstructie geldt voor zowel de vlaggenmasten voor het Stadskantoor alsmede in de raadzaal van het Stadhuis. 
 
   
 
Kernboodschap 
De gemeente Oudewater hijst de vlag volgens de instructie vanuit de Rijksoverheid. Vanuit het college is er echter de 
wens om ook op een aantal data een zogenoemde specifieke (doelgroep) vlag te hijsen. Daarnaast is er reeds geen 
vastgesteld vlaggenprotocol binnen de gemeente aanwezig. Door het opstellen van een vlaggenprotocol spreekt de 
gemeente zich uit over de dagen die qua betekenis waardevol zijn voor de gemeente Oudewater en waaraan zij zich wil 
verbinden.   
  
 
   
 



Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Wanneer het nieuwe vlaggenprotocol is vastgesteld door het college, zal deze direct in werking treden. 
 
   
 
Bijlagen 
- Vlaggenprotocol Gemeente Oudewater (Z/21/045567) 


