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Vraag van de heer Van Pelt in de commissie d.d. 11 januari 2012: 

‘Kan het college er voor zorgen dat de raad schriftelijk krijgt verstrekt de argumentatie waarom 

men  nu deze werkwijze gaat hanteren conform het  wapen en het logo.‘ 

 

Over ons besluit over huisstijl en aanpassing huisstijldragers van 22 november 2011 en het 

invoeren van het briefpapier en enveloppen per 1 januari 2012 geven wij hierbij nader uitleg. 

Allereerst willen wij met nadruk vermelden dat het wapen van de gemeente Steenbergen NIET 

wijzigt. Niet qua  beeld en niet qua kleur. Het originele wapen van de gemeente blijft gewoon in 

zijn volle glorie bestaan. Het college heeft NIMMER de bedoeling gehad hierin enige wijziging te 

willen. 

In 2007 heeft het toenmalige college het besluit genomen om voor de gemeente Steenbergen te 

starten met een nieuwe lay-out die een groenblauwe kleurstelling bevat.  Praktisch alle producten 

van de gemeente zijn vanaf dat moment in dezelfde lijn uitgebracht. Het betrof naast o.a. mappen, 

folders, brochures, de gemeentegids ook balpennen en visitekaartjes.  Zo werd het tenue van de 

buitendienst in 2009 vervangen en aangepast aan de kleurstelling groenblauw. En in 2010 werden 

de welkomstborden van de gemeente vervangen door nieuwe; geheel in stijl met de gekozen 

kleurstelling. Enkel de brieven en de enveloppen waren nog niet voorzien van deze groenblauwe 

kleurstelling  omdat daartoe nog niet was besloten. Gevolg hiervan was dat de brieven en 

enveloppen dagelijks op het zwart wit papier werden verzonden. 

Eind 2011 is ervoor gekozen om de ingezette lijn door te trekken in het briefpapier en de 

bijbehorende enveloppen. Dit past beter in de uitstraling die wij  wil hebben namelijk de 

groenblauwe gemeente. Hierbij staat het groen voor de landrecreatie en het blauw voor de 

waterrecreatie.  Deze twee kleuren vertegenwoordigen tevens de belangrijke ontwikkelingen zoals 

het Agro Foodcluster en de  biobased economy.  Deze kleurstellingen vinden we ook daarin terug 

en de keuze van deze kleurstelling, die al in 2007 heeft plaatsgevonden, sluit daarop aan. 

Geheel in lijn met de al binnen de gemeente aanwezige producten, vond het college  het een 

logische stap  om de ontwikkelingen die de gemeenteraad heeft ingezet, zoals de biobased 

economy en het AFC, door te trekken en het gemeentelijk briefpapier en de daarbij behorende 

enveloppen in de ingezette lijn aan te passen. 

Wij betreuren het, ondanks  communicatie onzerzijds, dat de doortrekking van de huisstijl er 

kennelijk toe heeft geleid dat er een misverstand is ontstaan. Dit misverstand betreft het 

verdwijnen van het wapen waarvan absoluut geen sprake is. 

Wij wensen nogmaals nadrukkelijk aan te geven dat met de aanpassing van het briefpapier en de 

enveloppen het gebruik van het officiële gemeentewapen absoluut niet verdwijnt. Het enige 

verschil met de al jarenlang gehanteerde werkwijze is dat het gemeentewapen niet meer in zwart 

wit maar enkel in haar originele kleuren wordt gebruikt. Het wordt gebruikt in protocollaire 

communicatie-uitingen van de gemeente zoals machtigingen, overeenkomsten en oorkondes en 

in de briefwisseling van het ambt Burgemeester.   

 


