
  
 

MOTIE vreemd aan de orde: Verbondenheid verleden, heden en toekomst. In behandeling de motie 
vreemd aan de orde van de dag in de raadsvergadering van 16 januari 2018. 

Op 12 december 2017 aan de orde geweest om de Nederlandse vlag een plaats te geven in de 
raadzaal van de gemeente Zeist. Dit riep diverse reacties op waaronder verbonden, symboliek van 
vrijheid en ook een bijdrage over onze lokale historie.  

Overwegende dat:  

 De Nederlandse vlag is een nationaal symbool staat welke voor onze democratische 
samenleving waar in vrijheid en geleefd kan worden ongeacht ras, geloof of geaardheid. 

 Wij binnen die Nederlandse samenleving onze eigen lokale identiteit hebben als dorpen 
Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist.  

 Het een goede zaak is onze eigen lokale identiteit, gevormd vanuit ons historisch verleden 
tot uiting te brengen in het hart van de lokale gemeentelijke bestuur.  

 Het wapen van Zeist symboliseert de lokale verbondenheid met het verleden en de 
verworvenheden die we nu hebben dankzij dat verleden. 

 Dat het goed is de sociale, culturele, politieke en democratische verbondenheid tussen de 5 
kernen van de gemeente Zeist vorm te geven. 

 Waar mensen passanten zijn geven het wapen van Zeist en de Nederlandse vlag de 
verbondenheid weer van inwoners uit het verleden, heden en de toekomst. 

 Zowel de Nederlandse vlag als het wapen van Zeist zeggen iets over Nederland en Zeist, ze 
laten zien dat je bij elkaar hoort en dat geeft verbondenheid in een samenleving. 

Besluit:  
Om op een geschikte plaats in de raadzaal van de gemeente Zeist een kunstuiting te plaatsen waarin 
brede lagen van de bevolking van Zeist zich kan herkennen. Waarin onze Nederlandse vlag en het 
wapen van Zeist, verbonden binnen de eenheid van de 5 dorpen binnen de gemeente Zeist, eenheid 
en verbondenheid symboliseert.  

Verzoekt het college:  
Dit plan uit te werken en vorm te geven, waarbij burgers van Zeist worden betrokken. Bij de 
uitwerking kan gekeken worden naar bijvoorbeeld een werkgroep waar het geheugen van Zeist, het 
Zeister historisch genootschap, raadsleden en burgers participeren. Er kan een wedstrijd 
uitgeschreven worden zoals bij het schilderij van onze koning enz. 

 

Stukje geschiedenis: 
Het wapen van Zeist gaat waarschijnlijk terug tot de 12e eeuw en het wapen komt van de familie Van 
Seyst. Op 11 september 1816 is het wapen van Zeist vastgesteld. Het wapen was zilver met sabel, in 
de definitieve vaststelling is het wit met zwart. Op 22 juli 1938 werd de vlag vastgesteld door de 
gemeenteraad. Maar omdat die vlag niet voldeed aan de heraldische  voorschriften heeft de 
gemeenteraad in 1971! de definitieve vlag vastgesteld. 

De Nederlandse vlag gaat terug naar 1579 toen na het uitroepen van de onafhankelijkheid de 
driekleur de officiële vlag werd. In 1596 werden de kleuren officieel rood-wit-blauw. In 1937 zijn de 
kleuren van de vlag aangepast in helder vermiljoen rood, helder wit en Kobaltblauw.  


