
gemeentebestuur

Concernstaf

. , ...... ■ ■ BEEMSTER
.............. , PURMER EN o'f

Gemeenteraad Beemster
Gemeenteraad Purmerend

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk
1550067

datum
29juni2021
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Onderwerp: huisstijlrichtlijnen zijn vastgesteld, oorspronkelijke logo aangepast aan
Polderstadpatroon

Geachte raadsleden van de gemeenteraad van Beemster en Purmerend,

In mei 2021 hebben wij u geïnformeerd over het proces van de nieuwe huisstijlrichtlijnen
voor de nieuwe gemeente Purmerend die per 1 januari 2022 van kracht gaan, en welk logo
de inwoners uiteindelijk hadden gekozen. Het beeldmerk met de gestileerde koe kreeg
verreweg de meeste stemmen en werd uitgeroepen tot het nieuwe logo van de nieuwe
gemeente. Na de verkiezing van het logo is verder gegaan met de ontwikkeling van de
nieuwe huisstijl. Daar is een sterk en herkenbaar element uit voort gekomen wat als
terugkerend item toegepast gaat worden op de uitingen van de nieuwe gemeente. Het
zogenaamde Polderstadpatroon staat voor de verkaveling en de bebouwing in de wijken
van de nieuwe gemeente. Dit patroon is vanaf 1 januari 2022 terug te vinden op de
huisstijldragers van de nieuwe gemeente, denk bijvoorbeeld aan briefpapier, nieuwsbrieven,
het wagenpark, de website etc. Ook is het patroon terug te zien in het nieuwe logo zodat het
daar ook voor herkenbaarheid zorgt.

Polderstadpatroon (wat staat voor de verkaveling en de bebouwing in de wijken van de
nieuwe gemeente):

bijlage(n): 1

behandeld door:

bezoekadres stadhuis:
postadres:

Purmersteenweg 42
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Telefoon: 452718

telefoon:
fax:
website:

0299 - 452 452
0299 - 452 124
www.purmerend.nl

mtimmerm
onder embargo



geadresseerde
Gemeenteraden Beemster en Purmerend

Oorspronkelijke logo (met kleurverloop):
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Definitieve logo (zonder kleurverloop maar met Polderstadpatroon):

PUR
MER
END

We vinden dat we met de nieuwe huisstijl een sterk en onderscheidende stijl hebben
neergezet die past bij een eigentijdse gemeente. In de bijlage enkele huisstijldragers om u
een impressie te geven van de look and feel van de nieuwe huisstijl. De voorbereidingen
worden getroffen om een groot deel van de huisstijldragers vanaf 1 januari omgezet te
hebben, denk hierbij aan briefpapier en enveloppen, maar ook aan zaken zoals de nieuwe
website en een deel van de bedrijfskleding. Een deel zal daarna volgen, zo krijgen de
wagens in de eerste maanden van het nieuwe jaar bijvoorbeeld nieuwe stickers en worden
de komborden van Beemster aangepast. Of het wordt aangepast bij einde levensduur zoals
bijvoorbeeld de inzamel,- en minicontainers om te waken voor kapitaalvernietiging.

Kortom, een hele organisatie maar wel met het uiteindelijk doel om een fris en herkenbaar
gezicht te geven aan de nieuwe gemeente Purmerend.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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H.C. Heerschop
burgemeester gemeen esecre aris

burgemeester en wethouders van Purmerend,
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13.00 - 16.00 uur

09.00 - 16.00 Uur

09.00 - 16.00 Uur
09.00 - 16.00 Uur

09.00 - 13.00 Uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Gewijzigde

Openings
tijden
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