
Re: 2009005919 
  
Beste heer Oostlander, 
  
Hartelijk dank voor uw e-mail. 
  
De nieuwe huisstijl van de gemeente Bloemendaal is in 2008 tot stand gekomen via een werkgroep waarin raadsleden, ambtenaren en 
burgemeesters van Bennebroek en Bloemendaal vertegenwoordigd waren. Deze werkgroep heeft een advies uitgebracht en vervolgens hebben beide 
colleges (Bennebroek en Bloemendaal) dit met een besluit bekrachtigd. Let wel, het gaat hierbij om de nieuwe huisstijl. Het gemeentewapen van 
Bloemendaal zal blijven bestaan en wordt ingezet bij speciale gelegenheden. Dat wordt later dit jaar bekrachtigd door de huidige gemeenteraad. 
De dorpskernen maken in de nieuwe huisstijl expliciet deel uit van de vormgeving. Op het briefpapier, envelop en ook de gemeentepagina staan 

altijd de vijf dorpskernen benoemd. Wij denken op die manier recht te doen aan de eigen karakters van de verschillende dorpen. Daarnaast is het 

logo opgebouwd uit vijf cirkels. De vijf cirkels vormen samen, door middel van transparantie, vijf bloembladen. Ieder bloemblad staat voor een 

dorp. Vijf dorpen, vijf bloembladen, vijf kleuren. De vorm van de bloem is oneindig en aan elkaar verbonden.  
  
We kunnen ons voorstellen dat u moet wennen aan de nieuwe huisstijl. Naar onze mening ligt er een mooie en moderne gedachte aan het nieuwe 
logo ten grondslag, die past bij een dynamisch denkende gemeente. Het gemeentewapen van Bloemendaal blijft intact en wordt bij bijzondere 
gelegenheden ingezet. 
  
  
Met vriendelijke groeten 
  
Bianca Groenewegen 
Team Communicatie 
  
Gemeente Bloemendaal 
Bloemendaalseweg 158, Overveen 
  
T 023 – 5225 564  
E b.groenewegen@bloemendaal.nl 
I  www.bloemendaal.nl 
  
Niet aanwezig op maandag en donderdag. 
  
� sta even stil bij het milieu voordat u deze email print 

Van: Frank Oostlander [mailto:f.oostlander@inter.nl.net]  
Verzonden: maandag 23 februari 2009 11:23 

Aan: Postbus Gemeente Bloemendaal 
Onderwerp: nieuw gemeentewapen 
  
Aan de Gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal 
  
  
  
Geachte dames en heren, 
  
Naar mij is gebleken ben ik niet de enige die zich heeft verbaasd over de plotselinge invoering van het nieuwe 
gemeentewapen, begin 2009. Voor zover mij bekend is het nieuwe wapen "geruisloos" ingevoerd, 
zonder bemoeienis vanuit de Raad, laat staan inpspraak door de burgers van de (nieuwe) gemeente 
Bloemendaal. 
  
Over smaak valt wel degelijk te twisten. Laten we dat dan ook doen, opdat er iets goeds tot stand komt ! Het 
nieuwe wapen met vijf vaag gekleurde blaadjes heeft nauwelijks onderscheidend vermogen. Onder dit 
armoedig logo kan van alles worden verkocht. Hier kan zich ongeveer elke willekeurige organisatie achter 
schuilhouden. Een nietszeggend logo, dat beslist ongunstig afsteekt bij het aloude wapen met de 
drie "plompbladeren".  
  
Kan dit nu zo maar ? Een gemeentewapen is toch ook een "drager" van historische continuiteit ?  
  
Ik zou graag zien dat het oude wapen terugkeert, wellicht met een extra plompblad voor Bennebroek. Is dit nog 
terug te draaien ??? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank Oostlander 
Julianalaan 44 
2051JS Overveen 



  


