
 

 

 

 

   

 

 
MOTIE 

ingevolge artikel 42 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad  

 

 

Voorstel  nr. :                                                      (In te vullen door de raadsgriffie) 

 

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 7 november 2022 

 

 

Onderwerp: Deelname campagne ‘Orange the World’  

 

De Raad,  

 

gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat 

• Wereldwijd 1 op de 3 vrouwen te maken heeft met fysiek, psychisch en/of seksueel 

geweld; 

• Er in Nederland elke 8 dagen een vrouw door geweld sterft; 

• In Nederland 53 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen te maken 

krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag; 

• In Nederland krijgt 1 op de 5 vrouwen met partnergeweld te maken; 

• In Nederland 73 procent van de vrouwen seksuele intimidatie heeft meegemaakt. 

• 25 november door de Verenigde Naties is uitgeroepen als de Internationale Dag voor 

uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes; 

• Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 

november een vast onderdeel is van Orange the World; 

• Het met een oranje filter voor de al aanwezige belichting, het eenvoudig en goedkoop 

is om mee te doen. 

 

Overwegende dat 

• Een duidelijk statement maken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes meehelpt om 

het taboe rond het melden van geweld weg te nemen; 

• De internationale campagne voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes 

nu harder nodig dan is ooit; 

 

Verzoekt het college: 

• Om jaarlijks tussen 25 november en 10 december mee te doen aan de Orange the 

World campagne; 

• Als invulling van de campagne in ieder geval de fonteinen op het Jan Linders plein 

oranje en drie prominente gebouwen in de gemeente oranje uit te lichten;  

• Pro-actief acties uit te zetten en via de website, socials en ander mediakanalen van de 

gemeente aandacht besteden aan en vragen voor deze campagne; 

• De verwachte kosten van ca. € 2.500,- in 2022 te bekostigen vanuit het raadsbudget 

en in 2023 en verder via reguliere de begroting. 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

Fractie CDA       Fractie D66 

 

 


