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In dit interactieve huisstijlhandboek van 
de Gemeente Westerkwartier vindt u 
richtlijnen voor de toepassing van de 
huisstijl in verschillende communicatie-
uitingen.
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Logo

Symboliek
De basis van het logo bestaat uit 
vierkanten met een hap er uit 
ter grootte van een kwartier. Ze 
vormen een abstracte W en een 
K die als een pijl naar het westen 
wijst. De ordening van de vormen 
verbeeldt de organiserende rol van 
de gemeente dichtbij de mensen. 
De beoogde ambitie en groei van 
de gemeente is terug te vinden in 
de kleuren: lentegroen staat voor 
het land en de natuur, frisblauw 
voor lucht en water. Donkergrijs 
verwijst naar de bodem en daarmee 
naar het nuchtere ‘met beide 
benen op de grond’ karakter van 
de gemeenteorganisatie en de 
verbindingen.

Horizontaal en verticaal
Er is een horizontale en een verticale 
variant van het logo zodat het 
op optimale grootte binnen de 
beschikbare ruimte geplaatst kan 
worden.

Ondergrondkleur
Op een witte ondergrond kan 
het logo volledig in kleur worden 
gebruikt.
Op een gekleurde ondergrond of 
op een kleurenfoto kan het logo in 
wit, donkergrijs of zwart worden 
gebruikt. Let hierbij altijd op een 
goed contrast tussen het logo en de 
achtergrond.

Logo horizontaal

Logo op gekleurde ondergrond

Logo op foto

Logo op donkergrijze of zwarte ondergrond

Logo verticaal



Typografie

Lettertype Fedra Sans
Het huisstijllettertype is Fedra Sans.
Deze letter wordt gebruikt 
in alle huisstijluitingen zoals 
drukwerk, website, bebording, 
voertuigbestickering,  etc.
Dit lettertype kan alleen gebruikt 
worden met een licentie.

Lettertype Corbel
Als de Fedra Sans niet beschikbaar 
is, bijvoorbeeld als tekstletter op 
briefpapier, kan gebruik worden 
gemaakt van het lettertype Corbel. 
Dit lettertype is algemeen 
beschikbaar en kan vrij gebruikt 
worden in Microsoft Windows, en in 
Microsoft Office op Apple mac.

Fedra Sans - Book

the quick brown fox 
jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX 
JUMPS OVER THE LAZY 
DOG 1234567890
Fedra Sans - Book Italic

the quick brown fox jumps 
over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX 
JUMPS OVER THE LAZY 
DOG 1234567890
Fedra Sans - Normal

the quick brown fox 
jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN 
FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG 1234567890
Fedra Sans - Normal Italic

the quick brown fox 
jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN 
FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG 1234567890

Fedra Sans - Medium

the quick brown fox 
jumps over the lazy 
dog
THE QUICK BROWN 
FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG 1234567890
Fedra Sans - Medium Italic

the quick brown fox jumps 
over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX 
JUMPS OVER THE LAZY 
DOG 1234567890
Fedra Sans - Bold

the quick brown fox 
jumps over the lazy 
dog
THE QUICK BROWN 
FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG 1234567890
Fedra Sans - Bold Italic

the quick brown fox 
jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN 
FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG 1234567890

Corbel - Regular

the quick brown fox 
jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN 
FOX JUMPS OVER THE 
LAZY DOG 1234567890

Corbel - Italic

the quick brown fox jumps 
over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX 
JUMPS OVER THE LAZY 
DOG 1234567890

Corbel - Bold

the quick brown fox jumps 
over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX 
JUMPS OVER THE LAZY 
DOG 1234567890

Corbel - Bold Italic

the quick brown fox jumps 
over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX 
JUMPS OVER THE LAZY 
DOG 1234567890



Kleuren

Symboliek van de kleuren
De beoogde ambitie en groei van 
de gemeente is terug te vinden in 
de kleuren: lentegroen staat voor 
het land en de natuur, frisblauw 
voor lucht en water. Donkergrijs 
verwijst naar de bodem en daarmee 
naar het nuchtere ‘met beide 
benen op de grond’ karakter van 
de gemeenteorganisatie en de 
verbindingen.

Pantone 382
C30 M0 Y100 K0

R185 G203 B24
#B9CB18

Drukwerk

Beeldscherm

Pantone 298
C65 M0 Y0 K0

R89 G191 B239
#59BFEF

Pantone 447
C0 M0 Y0 K85

R78 G77 b64
#4E4D40

Groen Blauw Donkergrijs



Stijlelementen

Vormen
De rechthoekige pijlen in het logo 
vormen de basis voor de secundaire 
stijlelementen.
Blokken die onder een hoek van 
45o  staan kunnen tranparant of in 
volvlak over foto’s geplaatst worden.
Door de juiste plaatsing van blokken 
worden accenten in het beeld 
gegeven en plaatsing van tekst 
mogelijk gemaakt.



Huisstijldrukwerk

Basisonderdelen huistijl
Het basishuisstijldrukwerk is van 
oudsher briefpapier, enveloppen en 
visitekaartjes. Daarnaast worden 
allerlei gebruiksdrukwerkitems zoals 
mappen, omslagen en kaarten in de 
huisstijl vormgegeven.

Briefpapier
Voor het briefpapier is een inprint 
template beschikbaar. Hierin wordt 
de tekst opgemaakt in het lettertype 
Corbel.

Visitekaartjes
De achterkant van het visitekaartje 
is bedrukt met een patroon van 
elementen uit het logo.



Folders en brochures

Typografie en vorm
In de opmaak van flyers, folders 
en brochures komen typografie en 
stijlelementen samen.
De blokken die onder een hoek van 
45o staan kunnen transparant over 
foto’s geplaatst of in volvlak gebruikt 
worden. 

Voor de verschillende folder-, 
flyer- en brochurevormen zijn 
opmaaktemplates beschikbaar.

◆ Donderdag 28 juni, 19.00 - 22.00 uur
De Doorrit bij Café Hammingh, Garnwerd

Feestelijke
informatiemarkt
over de gemeentelijke 
herindeling van Middag

in de nieuwe gemeente 
Westerkwartier. Samen met 
de voormalige gemeenten 
Grootegast, Leek, Marum en 
Zuidhorn. 

Op 1 januari 2019 wordt het 
gebied Middag heringedeeld

Maar wat betekent deze herindeling 
voor u, als inwoner van Middag? 
Wij kunnen ons voorstellen dat er 
bij u vragen leven. Daarom nodigen 
we u graag uit voor een feestelijke 
informatiemarkt op donderdag 28 juni 
2018, van 19.00 tot 22.00 uur in De 
Doorrit bij Café Hammingh
in Garnwerd.

Programma
19.00 uur 
Inloop

19.30 uur
Feestelijke opening
door burgemeester Rinus Michels 
(gemeente  Winsum) en Burgemeester 
Henk Kosmeijer (gemeente Marum)

19.45 - 22.00 uur
Informatiemarkt
◆ Wonen & woonomgeving
◆ Dienstverlening en Privacy
◆ Evenementen en vergunningen
◆ Recreatie, sport & cultuur
◆ Zorg, welzijn & onderwijs

◆

Meer informatie op herindeling.westerkwartier.nl

Naast dat wij informatie komen brengen, horen we ook heel 
graag van u. Welke vragen leven er bij u? Wat zijn zaken waar 
we absoluut aan moeten denken? Hoe kunnen we u het beste 
informeren?

We hopen u te ontmoeten op 28 juni!

Middag

Leek

Zuidhorn

Grootegast

Marum



Voertuigbestickering

Verschillende voertuigen
Voor de verschillende voertuigen van 
de Gemeente Westerkwartier is een 
bestickering ontworpen die naast 
het de dragen van de huisstijl ook de 
veiligheid verhoogd door het gebruik 
van pijlvormen in reflecterend 
materiaal.



Bebording

Zuilen
Voor de verschillende locaties van de 
Gemeente Westerkwartier zijn bij de 
toegang zuilen geplaatst.

Borden en bewegwijzering
Bebording op de gevels duidt 
de locatienaam en eventueel 
huisnummer aan.
Binnen in de gebouwen is bestaat 
de bebording uit bewegwijzering en 
kamerbordjes bij de ingangen van 
kamers en zalen.
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Gemeentewerken



Presentatie en promotie

Beursstand en visuals
Ontwerpen voor grote en 
kleinere visuals in beursstands 
zuilen en banners met daarin de 
huisstijlvormen, fotografie en 
typografie.



Bedrukte voorwerpen

Allerlei bedrukte items
De huisstijl is toepasbaar op 
allerlei promotionele items of 
gebruiksvoorwerpen, zoals in dit 
voorbeeld serviesgoed en tassen. 
Hierbij kunnen de kleuren en vormen 
van de huisstijl creatief of functioneel  
worden gebruikt. 



Social media

Bewerking van afbeeldingen
De huisstijl van de Gemeente 
Westerkwartier komt tot uiting in 
social media door toevoeging van 
kleurvlakken en typografie aan foto’s 
en afbeeldingen.
Hiervoor zijn een aantal templates 
ontworpen die in verschillende 
varianten op elke afbeelding 
toegepast kunnen worden.

Herindelen, 
wat betekent 
dat eigenlijk?

Herindelen, 
wat betekent 
dat eigenlijk?

Promotiedagen
Promoot uw onderneming 
op plein Noordenveld-
Westerkwartier 
op 6 en 7 november

Edelsmit gezocht!
Ontwerp jij de nieuwe 
ambtsketen voor de 
nieuwe gemeente 
Westerkwartier?


	inhoud
	logo1
	typografie1
	kleuren1
	stijlelementen1
	folders1
	huisstijldrukwerk1
	voertuigbestickering1
	bebording1
	presentatie-promotie1
	voorwerpen1
	socialmedia1

	Button 42: 
	Button 31: 
	Button 2: 
	Button 14: 
	Button 24: 
	Button 26: 
	Button 28: 
	Button 30: 
	Button 13: 
	Button 17: 
	Button 10: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 11: 
	Button 27: 
	inhoud 5: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	inhoud 4: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	inhoud 2: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	inhoud 3: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	inhoud 7: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	inhoud 6: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	inhoud 8: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	inhoud 9: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	inhoud 10: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	inhoud 11: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	inhoud 13: 
	Button 57: 
	Button 58: 


