
 

 

Geachte mevrouw, heer, 

Op 11 juni 2020 is door uw raad de motie van D66 ''vreemd aan de orde – Orange the World'' 

aangenomen. Net als vorig jaar 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.  

Belang campagne Orange the World 

Huiselijk geweld,  kindermishandeling en intimidatie zijn - ook in Nederland - nog steeds een groot 

probleem met een grote en langdurige impact voor de mensen die het meemaken. Vrouwen zijn 

oververtegenwoordigd in deze cijfers.  Uit Europees onderzoek van European Union Agency for 

Fundamental Rights blijkt namelijk dat in Nederland 45% van alle vrouwen fysiek en/ of seksueel 

geweld meemaakt en 73% seksuele intimidatie. 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. 

Invulling campagne 

We slaan de handen ineen met Veilig Thuis, Sterk Papendrecht en Suppord om het thema 

bespreekbaar te maken, te laten zien dat iedereen iets kan doen en inwoners bekend te maken met  

(lokale) mogelijkheden voor een luisterend oor, advies of hulp.   

 

Samen tegen geweld   

We roepen de samenleving op om samen nee te zeggen tegen geweld. We faciliteren daarbij in 

communicatiemiddelen. Onder andere door het aanbieden van posters, bierviltjes en toilettasjes met 

bespreek- en meldmogelijkheden aan (sport)verenigingen. Ook zijn er activiteiten vanuit de 

samenleving zoals opendag bij Safety and Selfdefence om kennis te maken met de cursus 

zelfverdediging en weerbaarheid.  

Lichtprojectie vanaf gemeentehuis en uitdeelactie 

Daarnaast vestigen we aandacht op de campagne met 'orange'-uitingen in de buitenruimte. Onder 

andere door een lichtprojectie vanaf het gemeentehuis in de periode 22 november t/m 3 november en 

een uitdeelactie in winkelcentra op 25 november.  

Orange Pin voor uw raad    

Net als vorig jaar verzoeken we alle raadsleden en collegeleden de Orange Pin te dragen op 25 

november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en tijdens de raadsvergadering op 2 

december. Indien u geen Orange Pin heeft, kunt u deze ophalen bij de griffie. De organisatie verzorgt 

een nieuwsbericht op de website en de raadspagina in het Klaroen. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris, de waarnemend burgemeester, 

 

 

 

J.M. Ansems, MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten  

 


