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Gebruik gemeentewapens Naarden, Muiden en Bussum 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. toestemming geven om de gemeentewapens van Naarden, Muiden en Bussum door de lokale 

samenleving te laten gebruiken als niet-geregistreerde stads- of dorpswapens. 

2. de gemeentevlaggen van Naarden, Muiden en Bussum aan te wijzen als stads- of dorpsvlag. 

3. geen gemeentevlag voor Gooise Meren laten registreren. 

 

2. Inleiding 

Na 1 januari 2016 mogen de huidige gemeentewapens van Naarden, Muiden en Bussum niet meer 

gebruikt worden als geregistreerd gemeentewapen. Na een herindeling kan de gemeenteraad 

besluiten dat de oude wapens gebruikt mogen worden als stads- /dorpswapens. Een dorpswapen is 

een wapen dat geen officiële status (meer) heeft, maar wel door dorpsraden en, na toestemming 

van de gemeente waaronder de betreffende plaats valt, door bijvoorbeeld plaatselijke 

verenigingen gebruikt mag worden. 

Wij stellen u voor deze toestemming te verlenen. 

 

2d Oude gemeentevlaggen  

Hetzelfde geldt voor een gemeentevlag. Wij stellen uw raad voor om de ‘oude’ gemeentevlaggen 

van Naarden, Muiden en Bussum aan te wijzen als stadsvlag voor Naarden en Muiden en als 

dorpsvlag voor Bussum. Deze kunnen gebruikt worden bij lokale activiteiten en evenementen, na 

toestemming van de gemeente. 

 

Ad. 2 e Gemeentevlag Gooise Meren 

Een gemeentevlag is niet verplicht. In Nederland worden gemeentevlaggen door de gemeenteraad 

vastgesteld, na vaststelling van het gemeentewapen. De HRvA legt de gemeentevlaggen vast in 

het vlaggenregister. De trend is dat veel gemeenten hun vlag vervangen door een doek met een 

logo en de naam van de gemeente er op. Wij stellen u voor om voor Gooise Meren te kiezen voor 

banners en andere uitingen in de huisstijl van Gooise Meren, en dus niet voor een gemeentevlag 

met het wapen. De huisstijl biedt de gewenste uitstraling van Gooise Meren. 

 

 

  

 

  

 

3. Beoogd effect 

De lokale samenleving heeft toestemming om de voormalige gemeentewapens van Naarden, 

Muiden en Bussum te gebruiken voor eigen doeleinden, en de voormalige gemeentevlaggen als 

stads- of dorpsvlag. 

Er komt geen nieuwe officieel geregistreerde gemeentevlag voor Gooise Meren. 

 

4. Argumenten 
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ad. 1 en 2 Deze eenmalige toestemming past in de visie van Gooise Meren om de kernen zoveel 

mogelijk hun eigen identiteit te laten behouden. 

ad. 3 Gemeente Gooise Meren kiest banners of doeken in de huistijl van de gemeente.  

 

5. Houd rekening met 

 

 

6. Middelen 

 

 

7. Communicatie 

Het raadsbesluit wordt gepubliceerd op de website, en via de reguliere kanalen bekend gemaakt. 

 

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

Raadsbesluit najaar 2016 

Aansluitend communicatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 94038, 

Gebruik gemeentewapens Naarden, Muiden en Bussum 

 
 
Besluit 
 

1. toestemming geven om de gemeentewapens van Naarden, Muiden en Bussum door de lokale 

samenleving te laten gebruiken als niet-geregistreerde stads- of dorpswapens. 

2. de gemeentevlaggen van Naarden, Muiden en Bussum aan te wijzen als stads- of dorpsvlag. 

3. geen gemeentevlag voor Gooise Meren laten registreren. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 

 


