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onderwerp: huisstijllogo nieuwe gemeente 

Geachte raadsleden van de gemeenteraad van Beemster en Purmerend, 

Op 1 januari 2022 is de fusie tussen Beemster en Purmerend een feit. De toekomstige 
gemeente Purmerend heeft eigen en unieke kenmerken en ambities op diverse terreinen. 
De nieuwe gemeente krijgt een eigen huisstijl waarin de kracht van de gemeente tot uiting 
komt. Deze nieuwe huisstijl is terug te vinden op de gemeentelijke huisstijldragers. In de 
afgelopen periode heeft u uw inbreng gedaan op basis van de eerder in de gemeenten 
opgehaalde waarden. In deze brief informeren wij u over het proces en de uiteindelijke 
logokeuze die inwoners hebben gemaakt. 

De ontwerpen zijn tot stand gekomen op basis van de eerder in Beemster en Purmerend 
opgehaalde waarden. De colleges en de gemeenteraden hebben met het doorlopen van 
een logospel aangeven welke waarden zij terug willen zien in de te ontwikkelen logo's. Het 
ontwerpbureau zelf heeft ook op basis van de opgehaalde waarden een logo ontwikkeld. 
Deze drie logo's zijn in een logowijzer aan inwoners van Beemster en Purmerend 
voorgelegd. Van 15 tot en met 28 februari 2021 hebben inwoners kunnen stemmen op hun 
favoriete logo. Inwoners die een stem hebben uitgebracht zijn gevraagd aan te geven of zij 
mee willen dingen in de verloting van vijf waardebonnen, te besteden bij een lokale 
ondernemer naar keuze in Beemster of Purmerend. Op maandag 1 maart 2021 is bekend 
geworden welk schetsontwerp heeft gewonnen. 

In totaal zijn er 7247 stemmen uitgebracht. Hiervan zijn de dubbel gebruikte emailadressen 
en postcodes buiten Beemster en Purmerend afgehaald. Er blijven 5759 stemmen over. 
Hiervan zijn 1086 stemmen uit Beemster waarvan 564 op het winnende logo. 
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Uitslag stemming 

Logo: Uitgebrachte 
stemmen: 

PUR ? 528 MER 
END 

? PUR 3262 MER 
END 

PUR r 1969 MER 4 END 

Het logo met de meeste stemmen, namelijk 3262, komt op de gemeentelijke huisstijldragers 
van de nieuwe gemeente. 
Op woensdag 24 maart 2021 wordt het nieuwe logo onthuld, tot die tijd is de informatie over 
wel logo gewonnen heeft, onder embargo. Van de onthulling worden foto's en een video 
gemaakt. Deze worden gedeeld op de gemeentelijke communicatiekanalen. 
Na de onthulling wordt contact opgenomen met de prijswinnaars. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster, 

H.J.C. Welage 
gemeentesecretaris 

ouders van Purmerend, 

gemeentesecretaris 


