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In antwoord op uw brief van 14 juni 2013, kenmerk Z/13/24667/U1T/13/23505, heeft de Hoge
Raad van Adel (hierna: de Raad) de eer u het volgende mede te delen.
De Raad heeû naar aanleiding van uw verzoek een odënterend onderzoek venicht en een
tweetal ontwerpen voor een nieuwe gemeentevlag uitgewerkt.
In het merendeel van de bestaande gemeentevlaggen is er een verband met het voor de
gemeente bevestigde of aan de gemeente verleende wapen doordat gebruik wordt gemaakt
van |guratie en kleuren van het wapen. Het aan uw gemeente bij Koninklijk Besluit van l 7
augusttzs 2012, 1,tr. 12.001465, verleende wapen is een eenvoudig en sprekend wapen. Het laat
zich prima vertalen in twee op dit wapen gebaseerde ontwerpen.
In het eerste vlagontwem, waar een sterke voorkeur van de Raad naar uitgaat, keert de
rechterschildhelh van het wapen (het Stichise kruis) terug in de broeking en de li|erschild-
helft (de blauwe golvende dwarsbalk) in de vlucht. Het gedeelde wa' pen van de gemeente
wordt aldus geplaatst in de bij vlaggen geb|ikelijke verdeling van 1 : 2. In het ontwerp is, net
als in de tekening op het wapendiploma, de hodzontale al'lzA van het kruis iets breder dan de
verticale, waardoor de golvende blauwe baan die op de hodzontale arm aansluit wat robuuster
oogt en de vlucht tevens een mooie vlakverdeling lçl'ijgl:.
De omsc|jving van deze vlag luidt als volgt: Een rode broeking met een wit kruis, de
verticale arm met een breedte van 1/3 van de broeking en de horizontale arm met een breedte
van 1/4 van de vlaghoogte,' een vlucht van drie golvende banen van geel, blauw en geel in een
hoogteverhottding van 3 .' 2 .' 3 (ontwerp 1).
Hoewel de Raad het eerste ontwerp prefereed, wil hij u niettemin een tweede vlagontwep
voorleggen. In dit ontwerp is ervoor gekozen om de beide ke|erkende heraldische elemen-
ten van het wapen - het Stichtse kl-uis en de golvende dwarsbalk - als losse elementen in de
vlag op te nemen. De beide symbolen worden geplaatst tegen de stokzijde en zijn ook wan-
neer de vlag niet vol in de wind wappert, van een afstand goed herkenbaar.
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deze vlag luidt als volgt: Drie golvende banen van geel, blauw en geel
De omsc|jving van
in een hoogteverhouding van 5 .. 2 : 1 met een rode broektop waarop een wit kruis (ontwerp
2).
fschrift ontvangen van het gemeenteraadsbesluit waarbij
De Raad zal te zijner tijd gaarne een a
ld en van het voorstel daartoe, alsmede een atbeelding van deze vlag.
de vlag wordt vastgeste
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