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Onderwerp: Orange the World campagne 2021 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met het deelnemen aan de campagne Orange the World 2021 tijdens de 
campagneperiode.  
2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Van 25 november tot 10 december 2021 vindt de jaarlijkse wereldwijde Orange the World campagne 
plaats. De campagne vraagt aandacht voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. De 
organisatoren zijn UN Women, Soroptimisten en Zonta. Dit zijn organisaties die zich inzetten voor 
vrouwenrechten en de verbetering van de status van vrouwen. Zij vragen gemeenten en provincies 
deel te nemen aan de campagne door het verlichten van een object, het uithangen van de “Orange 
the World” vlag en/of het organiseren van een evenement of actie. Als Noordoostpolder kunnen wij 
meedoen door de Poldertoren oranje te verlichten en de speciale “Orange the World” vlag bij het 
gemeentehuis op te hangen. Met dit collegebesluit geeft u instemming voor die acties.  
 
Doelstelling 
Het genereren van aandacht voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen.  
 
Argumenten 
1.1 Dit sluit aan bij ons beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling 
Het deelnemen aan de campagne past bij de uitvoering van ons beleid. Hierin richten wij ons op het 
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
1.2 De Poldertoren is passend om te verlichten 
Wereldwijd worden bekende gebouwen of objecten uitgekozen om oranje te verlichten. Voor 
Noordoostpolder is de Poldertoren een markant en bekend gebouw. Daarom is het geschikt om in te 
zetten voor het vragen van aandacht voor het onderwerp.  
   
1.3 De Soroptimistenclub Noordoostpolder draagt bij aan de campagne  
De Soroptimistenclub Noordoostpolder zet zich in voor vrouwenrechten. Zij maakt een programma 
met acties en activiteiten. Tijdens de campagneperiode voeren zij dit uit. Hun wens is ook het 
verlichten van de Poldertoren en het vlaggen bij het gemeentehuis. De inzet van de Soroptimisten 
versterkt de campagne en hierdoor is het voor de gemeente van toegevoegde waarde om mee te 
doen.  
 
2.1 De raad heeft ook aandacht voor dit onderwerp gevraagd 
Het is voor de raad van toegevoegde waarde om te weten dat de gemeente meedoet aan de 
campagne. De raad heeft namelijk ook gevraagd of de gemeente hieraan deelneemt.  
 
Kanttekeningen 
1.1 In 2020 was de verlichting van de Poldertoren niet voldoende 
In 2020 verlichtten wij ook de Poldertoren voor Orange the World. Toen waren de lampen niet sterk 
genoeg om de toren goed oranje te kleuren. Er komen nieuwe lampen, waardoor het in 2021 beter is. 
Mocht het aanbrengen van de nieuwe lampen niet op tijd zijn voor de campagne, dan moet voor een 
alternatief object gekozen worden.  
 
 



 

 

Planning/Uitvoering 
Na besluitvorming worden de praktische zaken voor de uitvoering geregeld. Verder ondersteunt de 
gemeente de Soroptimistenclub Noordoostpolder bij communicatie rond het onderwerp.  
 
Ook ontwikkelen wij beleid om te toetsen of wij al dan niet meewerken aan een initiatief om een 
gebouw te verlichten en zo ja, welk gebouw. Op dit moment is dit beleid er nog niet.  
 
Bijlagen 
Uitnodiging Orange the World campagne 2021 


