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1. De gemeentevlag 

De gemeentevlag is permanent gehesen op de locatie van het gemeentehuis. 

De gemeentevlag kan daarnaast worden gehesen op andere locaties bij gelegenheden met een officieel, 
historisch of ceremonieel karakter. 
Te denken valt aan: lokale feestelijkheden, huldigingen van sportkampioenen en/of helden. 
De burgemeester, geadviseerd door communicatie, bepaalt op welke gelegenheden op andere locaties er 
gevlagd wordt. 

Daarnaast wordt verwezen naar onderdeel punt 4 ‘Vlaggen bij overlijden bestuurders en medewerkers’. 
 
2. Plaats bepaling vlaggen gemeentehuis 

Het gemeentehuis beschikt over drie vlaggenmasten. 
Bij het uithangen van een enkele vlag dient deze op de middelste vlaggenmast geplaatst te worden. 

 
Bij het uithangen van drie vlaggen moet de Nederlandse vlag, in het midden, de provinciale vlag rechts en de 
gemeente vlag links (met de rug naar de vlaggen). Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid betreft, 
is de volgorde van de provinciale en gemeente vlag omgekeerd. 

 
Indien naast de Nederlandse vlag een vlag van een ander land wordt gehesen komt deze op de rechter 
vlaggenmast, de gemeente vlag volgt links. Als er meerdere landen aanwezig zijn vervalt de gemeentevlag. 
De Nederlandse vlag blijft in het midden en wordt geflankeerd door de buitenlandse vlaggen in de volgorde 
van de eerste letter van het land (in de Franse taal). Het eerst voorkomende land rechts, het tweede links. 
Omtrent de uitwerking van deze regel dient contact te worden opgenomen met de directie Kabinet en Protocol 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 
Tijdens een officieel bezoek van een buitenlands staatshoofd wordt alleen gevlagd op de locatie 
gemeentehuis als de kernen Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht worden bezocht.   
 
In geval van een officieel bezoek van de Commissaris van de Koning wordt er gevlagd met de Provinciale 
vlag op de locatie gemeentehuis. 

 
3. Vlaggen bij officieel bezoek leden Koninklijk Huis. 

De Algemene Vlaginstructie bevat geen voorschriften over vlaggen tijdens een bezoek van het Koninklijk 
Huis. Vanuit de gemeente Wijdemeren zal, bij een officieel bezoek van leden van het Koninklijk Huis, worden 
gevlagd met oranje wimpel op de locatie gemeentehuis. 
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4. Vlaggen bij overlijden bestuurders, medewerkers en raadsleden van de gemeente Wijdemeren 
Bij overlijden treden de daartoe bestemde richtlijnen in werking. Op de dag van overlijden of de dag van het 
bekend worden van het overlijden van bestuurders, medewerkers of raadsleden en op de dag van de 
uitvaart hangt de gemeentevlag op de locatie gemeentehuis half stok. 
 
5. Overige en incidentele gelegenheden 

Dag van Europa 
9 mei is vanuit de Europese Unie benoemd tot ‘Dag van Europa’. Vanuit de VNG en de Europese unie is een 
verzoek ingediend om op die dag te vlaggen met de Europese vlag. Wijdemeren volgt dit verzoek en hijst de 
Europese vlag op de locatie gemeentehuis. Daarnaast hijst de gemeente Wijdemeren deze vlag op de dag 
van de Europese Verkiezingen. 

 

Coming Out Day 
Op 11 oktober wordt er, op de zogeheten ‘Coming Out Day’, jaarlijks aandacht besteed aan het moment dat 
een LHTBIQ+’er openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Gemeente Wijdemeren hijst op deze 
dag de Regenboogvlag op de locatie Gemeentehuis. 
 
Paarse Vrijdag 
Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school 
hun solidariteit kunnen tonen met LHBTIQ+’ers. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de 
tweede vrijdag van december gehouden. Gemeente Wijdemeren hijst op deze dag de Regenboogvlag op de 
locatie Gemeentehuis. 
 
Internationale Dag Tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie 
De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (Engels: International Day Against 
Homophobia, Biphobia and Transphobia), jaarlijks op 17 mei, is een dag waarop lhtbiq+ organisaties 
internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De 
dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHOT. Gemeente Wijdemeren hijst op deze dag de 
Regenboogvlag op de locatie Gemeentehuis. 
 
Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een 
bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd door de Minister-President. Gemeente Wijdemeren volgt deze 
bijzondere instructie. 

 
Incidentele gelegenheden 
De Algemene Vlaginstructie uitgegeven door de Minister-President is op verzoek van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leidend voor het voeren van vlaggen door de gemeente 
Wijdemeren.  
Om de waarde van de gekozen gelegenheden uit de Algemene Vlaginstructie met landelijke betekenisvolle 
dagen te onderschrijven en te belichten, wordt er niet ingegaan op iedere gelegenheid of verzoek vanuit de 
samenleving. De markering van de bijzondere momenten uit de Algemene Vlaginstructie komt in het geding 
wanneer er op de zelfverkozen momenten uit de samenleving een vlag gevoerd wordt.  
Verzoeken tot uitzondering op de Algemene Vlaginstructie dienen daarom ingediend te worden bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. Het college van burgemeester en wethouders besluit vervolgens 
of er wordt afgeweken van de Algemene Vlaginstructie. 

 
6. Overig 

In de gevallen waarin “Vlaggen in Wijdemeren” niet voorziet, dan wel gevallen waarin deze 
tegenstrijdig blijkt te zijn, beslist de burgemeester na raadpleging van de leden van het Presidium 
van de Gemeenteraad of en op welke wijze gevlagd zal worden. 


