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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 5 mei 2020 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Vlaggen vesting Naarden 

 

Inleiding 
Op 4 en 5 mei hangt er geen vlag vanuit het oude Stadhuis van Naarden. Ook vanuit de toren van de Grote Kerk wappert dit 
jaar geen driekleur. De verbazing, teleurstelling en zelfs woede hierom is groot onder inwoners. Zij vinden dat de vlag er 
gewoon hoort te hangen, net als in al die honderden jaren achter ons. En zeker bij dodenherdenking en 75 jaar bevrijding. 
Juist nu de herdenking en festiviteiten ingetogen zijn i.v.m. corona, is er behoefte aan dit aloude symbool van eenheid en 
verbondenheid. Naar verluid wordt er al een petitie voorbereid en ook bij onze fractie roept dit de nodige vragen op.  
 
Vraag 1 
Uit een eerste consultatie blijkt de reden dat er geen vlag op het Stadhuis hangt een arbotechnische achtergrond te hebben. 
Kan het college dit nader toelichten? Wanneer, naar aanleiding waarvan en door wie is deze conclusie getrokken? Kan het 
college het rapport van de arboinspectie met onze fractie delen? Wat is er vervolgens aan gedaan om dit op te lossen? Zijn 
hiervoor offertes opgevraagd?  
 
Vraag 2 
Wat is de reden dat er ook op de toren van de Grote Kerk geen vlaggen hangen? Heeft dit te maken met de 
verbouwingswerkzaamheden, of is dit structureel?  
 
Vraag 3 
Vindt het college het niet ongelukkig dat een woonkern zich hierdoor min of meer ‘vergeten’ voelt? Waarom is hierover niet 
duidelijker gecommuniceerd?  
 
Vraag 4 
Ziet het college mogelijkheden om het op authentieke wijze hijsen van de driekleur – al dan niet gepaard gaande met 
bepaalde maatregelen – in ere te herstellen op zowel Stadhuis als Grote Kerk?* Is het college bereid om hier zo nodig nader 
onderzoek naar te doen? Wil het college hierin meenemen dat er zich nu al vrijwilligers hebben gemeld om te helpen, 
waaronder de brandweer?  
 
*Anders zijnde dan het plaatsen van nieuwe vlaggenmasten, zoals die op het Kerkplein. 
 
 


