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15R.00768 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Job van Meijeren 
van de Fractie van CDA 
over Vlag van Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

Onlangs werden wij er opmerkzaam op gemaakt dat de gemeente Woerden geen volledige eigen vlag 
heeft. In de vlag van Woerden die aan het Stadsmuseum hangt ontbreekt het wapen van Harmeien. Enige 
navraag leerde dat in het verleden wel is gesproken over het opnemen van dit wapen, maar dat dit tot nog 
toe niet het geval is. 

1. Vraag: Is het College op de hoogte van deze situatie? 

Antwoord: ja 

2. Vraag: Wanneer zal de vlag compleet worden gemaakt, inclusief het wapen van Harmeien? 

Antwoord: In het eerste kwartaal van 2016 zullen wij hierover een besluit nemen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.024795 
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schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van CDA inzake Vlag van Woerden 2 h NOV. 2015 
vragen cda inzake vlag van woerden.pdf 

Ben. Ambt.: 

Streefdat.: 

Afschr 

B.V.O.: 
Bijgaand tref t u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van het CDA inzake de Vlag van Woerden. 
Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 24 
december 2015. 

Met vriendeli jke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T0348 428 5:10 |M 06 - 20094735 IE Qeldorp.e@iwoerden.nl ļ raadsariffieigiwoerden.nl 
W aemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, dí, wo, do 
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Woerden 

A R T I K E L 40 V R A G E N 

Vlag van Woerden 

Onlangs werden wij er opmerkzaam op gemaakt dat de gemeente Woerden geen 
volledige eigen vlag heeft. In de vlag van Woerden die aan het Stadsmuseum hangt 
ontbreekt het wapen van Harmeien. Enige navraag leerde dat in het verleden wel is 
gesproken over het opnemen van dit wapen, maar dat dit tot nog toe niet het geval is. 

Het CDA ziet graag een vlag in Woerden wapperen waarop ook het wapen van Harmeien 
prijkt. Voor de marketing van Woerden en in de toekomst, de viering van 645 jaar 
stadsrechten, zou dat een leuke opsteker zijn. 
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(mogelijke complete vlag) (huidige vlag aan Stadsmuseum) 

Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Is het College op de hoogte van deze situatie? 

2. Wanneer zal de vlag compleet worden gemaakt, inclusief het wapen van Harmeien? 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, 

Job van Meijeren 
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