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Huisstijl gemeenteraad Dijk en Waard

Bij de nieuwe gemeenteraad Dijk en Waard hoort een nieuwe huisstijl met een nieuw logo dat zorgt
voor verbinding tussen inwoners, ondernemers, raad en gemeente. Voor ieder moet duidelijk zijn dat
een nieuwe fase is ingegaan en daar hoort een nieuwe look en feel bij. De nieuwe huisstijl van de
gemeenteraad Dijk en Waard vervangt de logo’s en de stijlen van de gemeenteraad van Langedijk
en Heerhugowaard.
Ook al heeft de nieuwe gemeenteraad een eigen positie binnen de nieuwe gemeente, is het toch zeer
wenselijk dat gemeenteraad en gemeente dezelfde Dijk en Waardse herkenbaarheid uitstralen. Voor
de huisstijl kunnen we een onderscheid maken in logo (beeldmerk) en stijl (typografie, kleuren etc.).
Uniforme stijl
Uniformiteit kan gerealiseerd worden door als raad dezelfde stijl te hanteren als de gemeentelijke
stijl. Dat betekent dezelfde typografie, kleuren etc.
Logo
Voor de Raad Dijk en Waard zijn een drietal mogelijkheden qua beeldmerk:
1. Hetzelfde beeldmerk hanteren als gemeente Dijk en Waard.
Als voorbeeld de raad van Langedijk met hetzelfde beeld als de gemeente.
Het nieuwe gemeentelogo is gericht op de toekomstige gemeente Dijk en
Waard. Dit logo geeft een concreet, onderscheidend en herkenbaar gezicht
aan Dijk en Waard. Op dit moment wordt de nieuwe huisstijl met het logo ontwikkelt.
Raadsleden krijgen van 10 t/m 17 mei de mogelijkheid om digitaal een voorkeur aan te
geven uit twee of drie ontwerpen. Zie Raadsmemo/Raadsinformatiebrief Huisstijl gemeente
Dijk en Waard. In juni is het definitieve logo bekend.
 Met het hanteren van hetzelfde beeldmerk is de uniformiteit in raad en gemeente het
grootst.
2. Het nieuwe gemeentewapen als logo hanteren.
Bij een gemeentewapen draait het om heraldiek en historische elementen.
 Het is goed om te realiseren dat de uitstraling en de kleuren in het gemeentewapen zeer
waarschijnlijk niet overeen komen met die van de gemeentelijke stijl. Dit zal ten koste
gaan van de uniformiteit.
3. Een eigen logo, afgeleid van het gemeentelijke logo of het gemeentewapen.
Als voorbeeld de raad van Heerhugowaard die het gemeentewapen op een
ronde achtergrond heeft geplaatst met 2 kleuren.
 Een eigen afgeleide logo brengt ontwikkelkosten met zich mee en
eventuele kosten voor extra ontwerptoepassingen.
Advies
Om herkenbaarheid te bevorderen en uniformiteit uit te stralen is de beste optie om als nieuwe
gemeenteraad Dijk en Waard hetzelfde gemeentelijke logo of een afgeleide daarvan te gaan
hanteren. Dit logo kijkt vooruit, naar de toekomst waarin nieuw gekozen gemeenteraadsleden zitting
nemen en de Dijk en Waardse samenleving vertegenwoordigt.
Inventarisatie te vervangen middelen
Om een goed inzicht te krijgen in welke middelen in de nieuwe stijl vervangen zullen gaan worden is
het goed om vanuit de griffies een volledige inventarisatie op te stellen. Zoals de website van de
gemeenteraad, sjabonen voor raadstukken, visitekaartjes.
Voor de gemeentelijke huisstijlontwikkeling is inmiddels communicatiebureau Raadhuis gekozen na
een uitgebreid aanbestedingsproces. Dit bureau kan ook de ontwerpen verzorgen die nodig zijn voor
de nieuwe gemeenteraad zodat uniformiteit geborgd is. Kosten zijn voor rekening van de raden.

