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Geachte mevrouw, heer,  

Naar aanleiding van de op 11 juni 2020 door uw raad aangenomen motie van D66 ''vreemd aan de 

orde – Orange the World'' neemt gemeente Papendrecht deel aan de internationale campagne tegen 

geweld tegen vrouwen in de periode 25 november t/m 10 december. In deze raadsinformatiebrief 

lichten we u toe hoe invulling wordt gegeven aan de campagne Orange the World.  

Campagne Orange the World   

In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld 

tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechten dag) 16 dagen lang actiegevoerd 

tegen geweld tegen vrouwen. In Nederland jaagt UnWomen, ZontaNL en Soroptimisten de campagne 

aan. Ook hier is geweld tegen vrouwen een ernstig probleem. Uit Europees onderzoek van European 

Union Agency for Fundamental Rights blijkt dat in Nederland 45% van de vrouwen en meisjes met 

geweld te maken krijgt. Uw raad heeft hiervoor aandacht gevraagd en verzocht een duidelijk 

statement te maken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en om mee te helpen het taboe rond 

melden van geweld weg te nemen.   

Publiekscampagne Orange the World   

Door middel van een publiekscampagne dragen we uit dat geweld tegen vrouwen en meisjes 

onacceptabel is en moet stoppen. Het thema voor dit jaar is: Iedereen moet geweld kunnen melden, 

overal en altijd. Met de campagne willen we bijdragen aan:  

1. Bewustmaking: de gemeente, organisaties en inwoners worden bewust van het probleem van 

geweld tegen vrouwen en meisjes;  

2. Doorbreken taboe op melden van geweld: Bereiken van vrouwen en meisjes die met geweld 

te maken hebben (gehad) of omstanders daarvan met informatie over de infrastructuur. 

Achterliggend doel is dat zij het meldpunt weten te vinden, hun eventuele schaamte opzij 

zetten en hulp zoeken.   

  

Bij het invullen en uitvoeren van de campagne zoeken we samenwerking met lokale partijen. 

Contacten zijn gelegd en diverse ideeën worden op dit moment uitgewerkt. Daarbij wordt rekening 

gehouden met kosten efficiëntie. We lichten u voor zover mogelijk toe hoe de campagneperiode eruit 

ziet.   

  

Communicatie   

In samenwerking met Veilig Thuis, Sterk Papendrecht en Suppord communiceren we actief over 

geweld tegen vrouwen en meisjes en meldmogelijkheden. De boodschap dragen we uit via een 

themapagina in het Klaroen op 25 november, magazine Klaroen en door het delen van berichten 



vanuit de gemeentelijke kanalen op onze social media en PuurPapendrecht. Ook roepen we college, 

raadsleden en collega's op de berichten via hun kanalen te delen. Daarnaast vestigen we aandacht 

op de campagne met 'orange'-uitingen in de buitenruimte. Onder andere door het gebruik van de 

ledschermen tijdens de campagneperiode. Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor het plaatsen 

van QR-straattegels en het spuiten van een campagneboodschap op diverse plekken in de 

buitenruimte.     

In samenwerking met partners   

We nodigen de samenleving actief uit om deel te nemen aan de campagne met eigen ideeën en het 

delen van de boodschap. We faciliteren daarbij in communicatiemiddelen. Onder andere door het 

aanbieden van posters en bierviltjes met meldmogelijkheden. We vragen (sport)verenigingen om de 

poster op te hangen in de dameskleedkamer of toilet en de bierviltjes te gebruiken. Ook roepen we 

bedrijven op een vertrouwenspersoon aan te wijzen en zijn/haar functie extra onder de aandacht te 

brengen. Dat is belangrijk omdat een probleem voor slachtoffers van geweld achter de voordeur is dat 

zij moeilijk kunnen zoeken naar informatie op het internet over hoe zij kunnen melden.   

Uitreiken Orange-pin  

Onderdeel van de motie is om de Orange Pin aan alle raadsleden en collegeleden te verstrekken en 

deze op 25 november te dragen. Het idee is om tijdens de raadsvergadering op 5 november aandacht 

te besteiden aan uitreiking van de Orange-pin. De griffie verzorgt na afloop een nieuwsbericht op de 

website en de raadspagina in het Klaroen.  

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hoogachtend,  

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,  

de secretaris,  

  

  

  

J.M. Ansems   

de burgemeester,  

  

  

  

A.J. Moerkerke  

  


