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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Gemeentebelangen betreffende 
Huisstijl 

 
 

Aan de fractie Gemeentebelangen 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 
Op 12 december 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Huisstijl, het antwoord vindt u onder 

de vraag: 

 

 

 

 

1. Wat is de reden waarom is gekozen voor de nieuwe huisstijl?  

Het huidige logo dateert van 1996 en de huisstijl stamt uit 2002. Den Helder is inmiddels zichtbaar 

veranderd. De stad is mooier en sterker en straalt zelfvertrouwen uit. Ook de organisatie heeft zich 

verder ontwikkeld. Het college heeft begin 2016 een werkgroep, waarin ook externe organisaties 

vertegenwoordigd waren, gevraagd te onderzoeken of het karakter van de gemeente nog past bij het 

logo en de huisstijl. De werkgroep kwam tot de conclusie dat dat niet het geval is en heeft geadviseerd 

ze aan te passen. Met het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl is de uitstraling van onze stad en 

organisatie weer in lijn met wie en wat we zijn. 

 

2. Wanneer is het traject om te komen tot een nieuwe huisstijl ingezet? 

Bij collegebesluit van 23 februari 2016. 

 

 

3. Wat zijn de kosten van de invoering van de nieuwe huisstijl? 

De kosten van ontwerp en ontwikkeling bedragen 34.250 euro, dat gedekt wordt door het  

communicatiebudget. Zaken die vervangen worden vallen onder de reguliere bedrijfskosten.  

 

4. Waarom heeft u in een periode waarin bezuinigd moet worden er toch voor gekozen om de 

invoering van de nieuwe huisstijl te laten prevaleren ten opzichte van de bezuinigingen op 

verschillende organisaties en het Sociaal Domein? 

Er gebeuren mooie dingen in Den Helder. Een goede huisstijl benadrukt onze communicatie daarover. 

Positieve aandacht voor Den Helder helpt het college zijn doelstellingen, zoals het aantrekken van 

bedrijvigheid en een rol voor de stad in de komende energietransitie, waar te maken.  
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Het realiseren van dit soort doelstellingen draagt bij aan het creëren van werkgelegenheid en meer 

welvaart voor de inwoners. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 18 december 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


