Aangenomen, de griffier

Motie
Reg. Nr. M. 13.1
Agendapunt: 13. Motie vreemd aan de orde van de dag

Voor: Lokaal Liberaal, GroenLinks, CDA,
Streekbelangen, PvdA, Het Vechtse
Verbond, Samen Stichtse Vecht
Tegen: VVD, ChristenUnie-SGP, PVV

Onderwerp: Orange the World, Orange Stichtse Vecht
De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en
meisjes.
De gemeenteraad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op dinsdag 8 juni 2021,
constaterende dat:
−
−
−
−
−

25 november door de Verenigde Naties is uitgeroepen als de Internationale Dag voor
Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen;
het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25
november een vast onderdeel is van Orange the World;
de Orange the World campagne op deze dag aftrapt en zal eindigen op 10 december. Dit
zijn de ’ 16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen;
internationaal eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger
Tor al oranje kleurden. Zo laten de overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.
Er doen inmiddels jaarlijks meer dan 100 landen mee aan Orange the World;
het met een oranje filter voor de al aanwezige belichting, het eenvoudig en goedkoop is om
mee te doen;

van mening dat:
−
−

het belangrijk is om als gemeente Stichtse Vecht de strijd tegen geweld tegen vrouwen te
steunen;
de internationale campagne voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes nu
harder nodig is dan ooit;

spreekt uit dat:
−

Stichtse Vecht vanaf 25 november 2021 jaarlijks deelneemt aan de campagne Orange the
World;

verzoekt het college:
1. indien mogelijk dit jaar tenminste drie gebouwen in Stichtse Vecht tot 10 december oranje te
kleuren;
2. de campagne zoveel als mogelijk via de gemeentelijke gebouwen (organisaties) bekend te
maken;
en gaat over tot de orde van de dag,
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