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Onderwerp.'voortgang proces huisstijl, vlag en wapen

Geachte leden van de raad,

Op 1 januari2022 gaan Beemster en Purmerend fuseren. Met het samengaan van beide
gemeenten ontstaat de nieuwe gemeente die Purmerend gaat heten en een thuis biedt aan
bijna 100.000 inwoners. De fusie is aanleiding om een huisstijl te ontwikkelen die het unieke
karakter en de ambities van de toekomstige gemeente zichtbaar maken. Het doel is om de
identiteit op een passende manier vorm te geven zodat inwoners, ondernemers en
bezoekers zich hierin herkennen en zich ermee verbinden. Met deze brief/memo informeer
ik u over het proces van de totstandkoming van de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo.
Daarnaast informeer ik u over hoe we in de nieuwe gemeente omgaan met de huidige
gemeentevlaggen en gemeentewapens.

Ontwerpen nieuwe huisstijl met Logospel
ln september 2020 is de aanbesteding voor een ontwerpbureau voor de nieuwe huisstijl
afgerond. Devani Creations uit Hoorn heeft de gunning gekregen. Dit is ook het bureau dat
een rol heeft gespeeld bij de waardentrajecten van Beemster ('Waardevol Beemsted') en
Purmerend ('Toekomstig Purmerend'). Meestalwerkt het zo: het ontwerpbureau ontwikkelt
een aantal logo's, waaruit door de opdrachtgever gekozen kan worden. ln het proces voor
de nieuwe gemeente is ervoor gekozen om de volksvertegenwoordigers te betrekken bij het
creatieve proces voor de ontwikkeling van de logo's. De inwoners krijgen de laatste stem bij
de uiteindelijk te maken keuze voor het winnende logo. Devani heeft hiervoor een
zogenaamd Logospel en Logowijzer ontwikkeld.

Logospel
ln het spel zijn alle opgehaalde waarden van zowel Beemster als Purmerend vertaald naar
15 spelkaarten met daarbijeen uitleg en een symbolische afbeelding. De 15 waarden
komen rechtstreeks uit de opgehaalde waarden 'Waardevol Beemster en 'Toekomstig

Purmerend'.
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Dit spel is drie keer gespeeld: door de ontwerpers van het ontwerpbureau zelf, de beide
colleges en de gemeenteraden. De waarden die het meest waren gekozen zijn:
gemeenschapszin, kleur, bundelen van kracht, markthandel, werelderfgoed, initialen, de
eggen en werelderfgoed. Devani heeft deze vervolgens vertaald naar drie verschillende
ontwerpen.

LogoWijzer
Omdat we de inwoners van Beemster en Purmerend willen betrekken bij de keuze voor het
nieuwe logo, is er van 15 Um 28 februari 2021 een verkiezing waarbij alle inwoners van
Beemster en Purmerend kunnen stemmen op hun favoriete logo. Dit noemen we de
Logowijzer. Vanaf de eerste week van februari begint een campagne om inwoners alvast te
interesseren om hun stem ook daadwerkelijk uit te brengen. Het logo met de meeste
stemmen is straks de winnaar en vormt de basis waarop de huisstijl verder wordt uitgewerkt
Onder de mensen die stemmen, worden vijf cadeaubonnen van 100 euro verloot die
inwisselbaar zijn bij lokale ondernemers van Beemster en Purmerend. Een deel van de
campagne is specifiek gericht op jongeren en een ander deel voor iedereen van 30 jaar en
ouder. Een dag voor de Logowijzer online komt, wordt deze per mail gedeeld met de
raadsleden van Beemster en Purmerend.

ln maart 2021 is bekend welk schetsontwerp heeft gewonnen. Het winnende logo wordt op
passende wijze onthuld. Daarna gaat het ontwerpbureau verder met de uitwerking van de
huisstijl zodal het hele huisstijlhandboek rond 1 juli 2021 klaar is en we verder kunnen met
de implementatie van de huisstijl op de huisstijldragers van de nieuwe gemeente.

Gemeentewapen
Een gemeentewapen wordt verstrekt bij koninklijk besluit. Als bij een herindeling de naam
van een van de gemeenten wordt overgenomen, kan ook het bijbehorende wapen worden
gevoerd. De Hoge Raad van Adel adviseert in het geval van een lichte fusievariant dat het
wapen van Beemster niet meer als officieel wapen wordt gebruikt en het wapen van
Purmerend blijft bestaan.

Voor de toekomstige gemeente Purmerend wordt het gemeentewapen van Purmerend
gebruikt.

Het wapen von Purmerend heeft in de loop van de tijd meerdere versies gekend. Het eerste wapen van de stad
had op het schild een sloep met drie mannen aon de riemen en een vierde aan het roer. Op het schip stond een

wimpel met daarop drie eggen (weerhaken). Deze drie eggen waren onderdeel van het wapen van Willem
Eggert, heer van Purmerend. Hij had de feodale rechten over Purmerend gekregen van graaf Willem Vl. Dit
wapen werd no 7575 omkranst met twee leeuwen ols schildhouders. No 7752 bestond het wapen olleen nog
uit de drie eggen. ln 7875 werd het huidige wapen door de toenmalige burgemeester voorgedragen bij de

Hoge Road vøn Adel om als officieel wapen vøn Purmerend te mogen gøan dienen. Het wapen werd op 26 juni
1876 bevestigd ols stadswapen.

I
II



geadresseerde  ons kenmerk datum blz. 
Gemeenteraad Beemster 1541000 28 januari 2021 3 
 

 
 

 
 

Het gemeentewapen van Beemster is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel bij 
besluit van 26 juni 1816 en toegekend aan de gemeente Beemster: ‘Een veld van 
lazuur, waarop een koe van keel beschenen door de zon’. 
 
 

 
 

 
 

Op verzoek van de gemeenteraad is in 2007 het wapen opnieuw geïllustreerd tot 
een zogenaamd gebruikswapen. Dit gebruikswapen wordt gebruikt door de 
burgemeester en het bestuur. Dit gebruikswapen uit 2007 is niet voorgedragen 
aan de Hoge Raad van Adel als officieel wapen. Het kan dan ook binnen de 
toekomstige gemeente Purmerend gebruikt blijven worden voor verschillende 
doeleinden. Bijvoorbeeld door organisaties, gericht op cultuur, educatie maar ook 
(sport)verenigingen. Het gebruik van het gebruikswapen is alleen mogelijk in 
overleg met de gemeente. 

 
  
 

Gemeentevlag 

Per datum fusie, 1 januari 2022, vlagt de gemeente Purmerend bij officiële gelegenheden 

alleen nog met de Nederlandse vlag . Hiervoor wordt het vlaggenprotocol aangepast in het 

kader van de harmonisatie. Zowel de huidige Beemstervlag als de Purmerendse vlag 

kunnen door inwoners of organisaties zelf gebruikt worden als zij dit willen.  

Vaststelling van een gemeentevlag is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Mocht de 

nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2022 toch behoefte hebben aan een nieuwe 

gemeentevlag dan kan hier door de toekomstige gemeenteraad een besluit over worden 

genomen.   

 

     
 
 

Hoogachtend, 
de burgemeester van Beemster, 
 
 
 
 
 

 
 

 

  H.C. Heerschop 

 
 


