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De raad besluit: 

De gemeentevlag wordt gewijzigd conform het conceptontwerp in de bijlage. 
Er is een element uit het wapen van Harmeien toegevoegd en het element uit het wapen van Kamerik 
zijn daarmee in evenwicht gebracht. De overige onderdelen van de vlag zijn ongewijzigd. 

De nieuwe vlag wordt aangemeld bij het nationale vlaggenregister van de Hoge Raad van Adel. Totdat 
de nieuwe vlag daadwerkelijk geproduceerd is, blijft de oude vlag in gebruik. 

Inleiding: 

De Woerdense vlag heeft elementen in zich van Kamerik en Zegveld. Deze zijn toegevoegd na de 
herindeling met deze twee gemeenten. Van een wijziging van de vlag is afgezien toen Harmeien 
toetrad tot de gemeente Woerden. 

Nu, 14 jaar, later voelt dit als een omissie. Het lijkt daarom niet meer dan logisch om alsnog een 
element van Harmeien toe te voegen aan de vlag. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Gemeentewet artikel 108, lid 1 
De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het 
gemeentebestuur overgelaten. 

Beoogd effect: 

De dorpen zijn met dit aangepaste ontwerp allen op gelijkwaardige wijze vertegenwoordigd in de 
vlag van de gemeente Woerden. 

Argumenten: 

Harmeien maakt sinds 2001 deel uit van de gemeente Woerden. De gemeente Woerden bestaat 
sindsdien uit de woonkern Woerden en drie dorpen. Historische wapenelementen uit Kamerik en 
Zegveld vormen een onderdeel van de vlag sinds 1989. Door toevoeging van wapenelementen uit. 
Harmeien zijn de dorpen op gelijke wijze herkenbaar in de gemeentevlag. 



De drie dorpsplatforms stemmen in met het ontwerp van Rob Alkemade, archivaris bij het RHC 
Rijnstreek en Lopikerwaard. 

De symbolen van Harmeien en Kamerik staan in het nieuwe ontwerp dichter bij de oorspronkelijke 
wapens van de dorpen. 

De Hoge Raad van Adel houdt een register bij van alle officiële vlaggen van gemeenten en 
provincies in Nederland. Zij doen dit op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken. Om die 
reden zal de nieuwe vlag zal bij de Hoge Raad van Adel worden aangemeld. 

Kanttekeningen: 

geen 

Financiën: 

De kosten voor uitwerking en de productie van een beperkt aantal vlaggen kan uit lopende 
budgetten gefinancierd worden. 

Uitvoering: 

Na een positief besluit door de gemeenteraad wordt het ontwerp technisch correct uitgewerkt en 
wordt een beperkt aantal vlaggen geproduceerd. Het aantal is voldoende om in het huidige gebruik 
te voorzien. 
De nieuwe vlag wordt aangemeld bij het register van de Hoge raad van Adel. 

Communicatie: 

De dorpsplatforms van Harmeien, Kamerik en Zegveld worden op de hoogte gebracht van het 
besluit van de raad. Het nieuwe ontwerp wordt tevens bekend gemaakt via diverse 
communicatiemiddelen, zoals persbericht, website en infopagina. Zodra de nieuwe vlag 
beschikbaar is maken we bekend hoe inwoners de vlag zelf kunnen aanschaffen. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsbesluit van 19 december 2002, om n.a.v. de herindeling met Harmeien de gemeentevlag niet 
te wijzigen. 

Bijlagen: 

Bijlage 1: Schetsontwerp en beschrijving nieuwe vlag (16i.07297) 
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Bijlage 1 
 
 
Het aangepaste ontwerp van de vlag van Woerden 

 
 
 

 
 
 
 
Beschrijving 

 
De vlag van de gemeente Woerden bestaat uit drie banen, waarvan de hoogten zich verhouden als 
2:1:2, geel, in drie rijen wit en blauw geruit, en geel. In de broektop drie rode schuine kruisjes, in de 
broekhoek een rode waldhoorn en in de vluchthoek drie rode ruiten. Hoogte en lengte verhouden zich 
als 2:3 zoals bij de nationale vlag.  
 
Formele beschrijving: 
Drie banen in de verhouding 2:1:2, waarvan de bovenste en onderste baan van goud en de middelste 
baan geëchiquetteerd van lazuur en zilver in drie tires. In de broektop drie Andreaskruizen van keel, in 
de broekhoek een waldhoorn van keel en in de vluchthoek drie lozanjes van keel. Hoogte en lengte in 
verhouding van 2:3 conform de nationale vlag. 
 
 
Toelichting 

De blauw-wit geruite balk is afkomstig uit het in 1816 vastgestelde gemeentewapen van Woerden en 
verwijst naar de hertogen van Beieren. Albrecht van Beieren gaf Woerden in 1372 stadsrechten 
. 
De Andrieskruizen verwijzen naar de middeleeuwse heer van Gaasbeek, die ook heer van Kamerik 
was. Hij was gehuwd met een dochter uit het geslacht Van Strijen, welk geslacht de Andraeskruizen in 
zijn wapen voerde. Het kruis is afkomstig uit het in 1858 vastgestelde gemeentewapen van Kamerik. 
 
De posthoorn of waldhoorn zou gevoerd zijn door de oudste heren Van Segvelt en wordt in elk geval 
vermeld in het wapen van een 16e-eeuwse schout van Zegveld. De kleuren ervan wisselden. In het in 
1816  vastgestelde wapen van de gemeente Zegveld waren twee zilveren waldhoorns opgenomen. In 
de vlag is de posthoorn in rood uitgevoerd, hetgeen goed uitkomt in verband met de gewenste 
aanvulling met een Harmelense component, die ook in rood is uitgevoerd. 
 
De ruiten in het wapen van Harmelen zijn afkomstig uit het in 1816 vastgestelde gemeentewapen van 
Harmelen en is gelijk aan het wapen van de heren van Harmelen, die dat al sinds de middeleeuwen 
voerden. De eerste heren van Harmelen waren verwant aan het geslacht van Woerden, dat ook de 
ruit in zijn wapen voerde en waarvan de zwarte variant in het gemeentewapen van Woerden 
terugkomt.  
 

Op verzoek van het 
dorpsplatform Kamerik 
wordt ook de vorm van 
de kruisen aangepast, 
meer in de lijn met de 
kruisen in het oude 
wapen van Kamerik: 
 

 



Huidige vlag 
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