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Kennisnemen van 
De huisstijl van de gemeente Oudewater waarin het gebruik van de drie pijlers: Natuurlijk, Historisch & Kleurrijk en de 
slagzin 'De magie van Oudewater’ is opgenomen. 
 
   
 
Inleiding 
Om de eigen identiteit van Oudewater te versterken is een uniforme wijze van communiceren noodzakelijk. De drie 
Oudewaterse unieke verkooppunten (ook wel USP's) natuurlijk, historisch en kleurrijk en de slagzin ‘De magie van 
Oudewater’ geven hier richting aan. Hierover is de raad eerder geïnformeerd (zie D/21/043697).  
Inmiddels is de  huisstijl van Oudewater officieel vastgelegd in een huisstijlhandboek. In de bijlage treft u een impressie 
aan van de nieuwe huisstijl en leest u waarom we tot welke keuzes zijn gekomen (zie Uitwerking Huisstijl Oudewater 
D/22/06/5923). 
 
   
 
Kernboodschap 
Om de eigen identiteit te versterken heeft communicatie de drie Oudewaterse unieke verkooppunten (USP's) natuurlijk, 
historisch en kleurrijk vastgelegd in de huisstijl. Aanvullend bij de drie pijlers is de slagzin ‘De magie van Oudewater’ 
toegevoegd aan de huisstijlrichtlijnen van Oudewater. Dit doen we omdat:  
Uniformiteit van de communicatie de identiteit, kracht en herkenbaarheid van Oudewater bevordert. Externe uitingen 
kunnen hierdoor beter en uniform worden vormgegeven.  
 
  
 
   
 
Financiën 
De kosten voor het ontwerpen en vastleggen van de huisstijl worden gedekt uit het communicatiebudget.  
  
 
   
 
Vervolg 



  Het team communicatie rolt de Oudewaterse huisstijl gefaseerd uit. Op het moment dat oude middelen moeten 
worden vervangen, passen we de vastgestelde Oudewaterse huisstijl toe.  

  De nu vastgestelde huisstijl dient als basis en zal zo nodig in de loop der tijd verder worden aangevuld.   
  De pijlers en de slagzin dienen in de toekomst als basis voor stadspromotie en zal hiertoe ook door derden 

kunnen worden gebruikt. 
  Communicatie ziet toe op het consequent toepassen van de vastgestelde Oudewaterse huisstijl door de 

ambtelijke organisatie.  

 
  
 
   
 
Bijlagen 
Bijlagen  
Uniforme Communicatie Oudewater (D/21/043697)  
Uitwerking Huisstijl Oudewater (D/22/065923) 


