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1. Inleiding

Registratienummer  T19.21758

Dit huisstijlhandboek geeft richtlijnen die houvast geven bij het gebruik en consistent 
doorvoeren van de huisstijl van de gemeente Lansingerland. Door het volgen van deze 
specifieke huisstijlrichtlijnen ontstaat er een herkenbare en eenduidige uitstraling. 

Op www.lansingerland.nl/huisstijl kunt u het handboek downloaden. 

Bij vragen over de inhoud en toepassing van de huisstijl, neem contact op met: 

Cluster communicatie gemeente Lansingerland 
T: 14010
E: communicatie@lansingerland.nl

© Gemeente Lansingerland, december 2019
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2. Richtlijnen

2.1 Beeldelementen

Logo

Het logo van de gemeente Lansingerland kent drie varianten, deze mogen naar eigen 
inzicht worden gebruikt. In diapositief is het logo beschikbaar in wit en zwart. De 
verschillende varianten van het logo worden op vaste plaatsen gepositioneerd.

                 Kleur

 Liggend

 Staand

 Compact
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Diapositief

In diapositief gebruiken we het logo in wit op een donkere achtergrond en in zwart op  
een lichte achtergrond. 

NB. De zwarte versie gebruiken we alleen voor op voorwerpen, niet voor drukwerk  
of beeldscherm. 

  Wit              Zwart
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Positionering

Het logo mag op verschillende 
locaties geplaatst worden. 
Afhankelijk van welke versie 
van het logo je gebruikt.

Liggend
Het liggende logo plaats 
je gecentreerd boven- of 
onderaan de pagina.

Liggend

Staand
Het staande logo plaats je bovenaan, in het 
midden of onderaan. Met de optie om het 
aan de linker- of rechterkant te plaatsen.

Compact
Het compacte logo plaats je boven- 
of onderaan en dan aan de linker- of 
rechterkant.
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Staand

Compact
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Lettertype

De gemeente Lansingerland gebruikt het lettertype Trebuchet MS voor al haar uitingen.

 

Trebuchet MS 

Regular

Bold

Trebuchet MS Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Aa

Aa
Trebuchet MS Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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Gebruik
In het gebruik van het lettertype hanteren we de volgende opmaak.

a Betreft  Trebuchet Bold   Grootte 14 pt Regelafstand 14 pt
 Datum  Trebuchet Regular  Grootte 10 pt Regelafstand 14 pt

b Kop  Trebuchet Bold   Grootte 36 pt Regelafstand 42 pt

c Intro  Trebuchet Bold   Grootte 10 pt Regelafstand 14 pt
 Tekst  Trebuchet Regular  Grootte 10 pt Regelafstand 14 pt

d Tekst  Trebuchet Regular  Grootte 10 pt Regelafstand 14 pt

e Tussenkop Trebuchet Bold  Grootte 12 pt Regelafstand 14 pt

f Voettekst Trebuchet Regular Grootte 10 pt Regelafstand 14 pt

Lorem ipsum dolor 
sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in orci id dui dignissim porttitor. 
Integer convallis sit amet ex vel mollis. Morbi consequat erat non dui imperdiet semper. Praesent 
malesuada nibh quis orci tristique tincidunt. Fusce eu sem id enim interdum effi citur. Vivamus 
massa mauris, lobortis et rhoncus eu, luctus vel est. Nullam sit amet urna auctor, scelerisque odio 
sit amet, commodo nunc. Cras auctor libero vitae fringilla pellentesque. Morbi non lacinia tortor. 
Nunc eget purus lobortis dolor cursus facilisis et quis nisl. Vivamus accumsan nunc sed nulla lacinia 
aliquam.

Nulla luctus dignissim porta. Mauris pharetra 
ipsum et accumsan fringilla. Nam augue nisi, 
malesuada eget aliquam sit amet, placerat 
vitae magna. Maecenas porttitor ultricies eros 
eget feugiat. Nam sit amet tempor velit. Ut 
ornare dolor hendrerit quam mollis sodales. 
Donec aliquet, enim sit amet tempus imperdiet, 
ex ipsum vulputate turpis, lacinia elementum 
dui nulla sit amet dui.

Suspendisse potenti. Sed fi nibus nulla urna, in 
effi citur est auctor et. Integer vulputate, dolor 
id facilisis maximus, nisi ligula condimentum 
orci, non ullamcorper nisl erat eu nunc. 
Aliquam ultricies sagittis tortor a pellentesque. 
Donec pretium ultricies lectus, in imperdiet orci 
fermentum ut. Pellentesque ornare fermentum 
sapien, non gravida leo maximus non. Nullam 
et iaculis mi. Donec et diam quam. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Donec ornare, 
mauris eget maximus hendrerit, erat diam 
tristique libero, tempor viverra lectus quam in 
neque. Aenean condimentum lectus vitae nulla 
aliquet commodo.

Vestibulum sit amet est iaculis, tincidunt velit 
et, mollis augue. Quisque condimentum nulla 
ligula, vel dictum orci tempor nec. Phasellus 
molestie massa ut mauris accumsan tempus. 

Orci varius natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam 
eleifend mattis eleifend. Duis ac rhoncus nisl. 

Nulla viverra mi non neque maximus, eget 
egestas lorem congue. Nulla vehicula luctus 
ante, hendrerit effi citur lacus bibendum sit 
amet. Duis iaculis quis est et dapibus. Sed 
porttitor mauris ut effi citur ullamcorper. Duis 
in consequat lectus. Quisque et odio nulla. Cras 
iaculis mi eget consectetur commodo.

Pellentesque
Pellentesque ut odio eget mauris fi nibus 
eleifend. Maecenas placerat id lorem sed 
pretium. Nulla dapibus congue nulla, ac congue 
leo dignissim in. Quisque convallis ante eget 
nibh pretium, a malesuada nisl pellentesque. 

Vestibulum ac effi citur sapien, a aliquam 
purus. Maecenas eget magna pulvinar, pulvinar 
dui at, venenatis odio. Sed eget justo lectus. 
Aliquam vitae metus eu sapien ornare semper. 
Donec convallis eget mauris in rutrum. 
Quisque at placerat ex, et hendrerit turpis. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Pellentesque pulvinar, sem pellentesque 
tincidunt rutrum, lectus ante scelerisque 
augue, eget lacinia metus nisl vitae metus. 

AB19.0123 
18 oktober 2019
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a

b

c

d

e

f
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Kleurenpalet

Primaire kleuren
De primaire kleuren rood en groen komen uit het logo. In iedere uiting wordt één van 
deze kleuren gebruikt voor stijlelementen (vlakken en kaders). De voorkeur gaat uit 
naar groen, tenzij de boodschap om rood vraagt. Bijvoorbeeld wanneer de doelgroep 
iets moet doen of laten of wordt ergens op gewezen. De doelgroep moet meedoen..., 
heeft recht op...De toon is formeel.

De kleur grijs mag altijd worden gecombineerd met een van de kleuren.

Contrast

In verband met regelgeving moet er rekening gehouden worden met 
contrast als er kleur gebruikt wordt in combinatie met tekst. 

Daarom hanteren we de volgende richtlijn voor documenten die (ook)
digitaal aangeboden worden: 

Gebruik je tekst in een kleurvlak of gekleurde tekst 
(anders dan zwart of wit), dan moet het lettertype 
minimaal 14 pt Bold of 18 pt Regular zijn.

Kies je voor tekst kleiner dan 14 pt:
Bij een groen, grijs of oranje kleurvlak: is de tekst altijd zwart. 
Bij een kleurvlak met één van de andere kleuren: is de tekst altijd wit.
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Secundaire kleuren
De secundaire kleuren kunnen worden gebruikt voor specifieke campagnes en 
projectcommunicatie. Daarbij is de regel dat er één kleur wordt gekozen voor de 
stijlelementen (vlakken en kaders). De gekozen kleur wordt voor de duur van de 
campagne of het project gebruikt. 

De kleur grijs mag altijd worden gecombineerd met een van de kleuren.

Wit vlak
Bij een beeldvullende afbeelding mag er een wit vlak gebruikt worden  
(90% of 100% transparantie). Zie pagina 37 rechtsboven en -onder voor voorbeelden.

Kleurvlak of gekleurde tekst
Op de volgende pagina vind je twee voorbeelden voor het toepassen van een kleurvlak 
of gekleurde tekst met inachtneming van de contrastregelgeving.



14

Kop
Subkop

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

a

e

Groen, grijs of oranje kleurvlak

Groen, grijs of oranje gekleurde tekst

a Kop  Trebuchet Regular 18pt tekst: wit
b Subkop  Trebuchet Bold  14pt tekst: wit
c Tekst  Trebuchet Regular 10pt tekst: zwart
d Button  Trebuchet Bold  14pt tekst: wit

e Kop  Trebuchet Regular 18pt tekst: groen
f Subkop  Trebuchet Bold  14pt tekst: groen
g Tekst  Trebuchet Regular 10pt tekst: zwart

b

f

dc

g

Button

Kop
Subkop

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.
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Kop
Subkop

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

a

e

Kleurvlak met één van de andere kleuren

Gekleurde tekst in één van de andere kleuren

a Kop  Trebuchet Regular 18pt tekst: wit
b Subkop  Trebuchet Bold  14pt tekst: wit
c Tekst  Trebuchet Regular 10pt tekst: wit
d Button  Trebuchet Bold  14pt tekst: wit

e Kop  Trebuchet Regular 18pt tekst: rood
f Subkop  Trebuchet Bold  14pt tekst: rood
g Tekst  Trebuchet Regular 10pt tekst: zwart

b

f

dc

g

Button

Kop
Subkop

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.
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2.2 Grid

Voor het opzetten van A-formaat ontwerpen gebruiken we een grid op basis van 12 
bij 12. Horizontaal en verticaal verdelen we het document in 12 gelijke delen. Alle 
elementen, zoals vlakken, kaders en teksten worden in het grid gepositioneerd.

2019
v1.0

Lorem ipsum 
dolor sit amet.

www.lansingerland.nl

Voor andere formaten gebruiken we ook een grid, maar deze is aangepast aan de 
orientatie van het ontwerp. De langste kant verdelen we in 9 of 12 gelijke delen en de 
korte kant in 6 of 8 gelijke delen. 

a = 1/12
b = 1/12

b

a
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Op de volgende pagina’s staan voorbeelden voor drukwerk (A4, A5 en DL), promotie-
materiaal en digitaal (social media en digitale berichtgeving) waarin het gebruik van 
het grid te zien is.

14

Markt en 
standplaatsen

AB19.0123 
18 oktober 2019
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Cras in orci id dui dignissim porttitor. Integer 
convallis sit amet ex vel mollis. Morbi consequat erat 
non dui imperdiet semper. Praesent malesuada nibh quis 
orci tristique tincidunt. Fusce eu sem id enim interdum 
effi citur. Vivamus massa mauris, lobortis et rhoncus eu, 
luctus vel est. Nullam sit amet urna auctor, scelerisque 
odio sit amet, commodo nunc. Cras auctor libero vitae 
fringilla pellentesque. Morbi non lacinia tortor. Nunc eget 
purus lobortis dolor cursus facilisis et quis nisl. Vivamus 
accumsan nunc sed nulla lacinia aliquam.

Nulla luctus dignissim porta. Mauris pharetra ipsum et 
accumsan fringilla. Nam augue nisi, malesuada eget 
aliquam sit amet, placerat vitae magna. Maecenas 
porttitor ultricies eros eget feugiat. Nam sit amet tempor 
velit. Ut ornare dolor hendrerit quam mollis sodales. 
Donec aliquet, enim sit amet tempus imperdiet, ex ipsum 
vulputate turpis, lacinia elementum dui nulla sit amet 
dui.

Pellentesque
Suspendisse potenti. Sed fi nibus nulla urna, in effi citur 
est auctor et. Integer vulputate, dolor id facilisis 
maximus, nisi ligula condimentum orci, non ullamcorper 
nisl erat eu nunc. Aliquam ultricies sagittis tortor a 
pellentesque. Donec pretium ultricies lectus, in imperdiet 
orci fermentum ut. Pellentesque ornare fermentum 
sapien, non gravida leo maximus non. Nullam et iaculis 
mi. Donec et diam quam. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Donec ornare, mauris eget maximus hendrerit, erat 
diam tristique libero, tempor viverra lectus quam in 
neque. Aenean condimentum lectus vitae nulla aliquet 
commodo.

Vestibulum sit amet est iaculis, tincidunt velit et, mollis 
augue. Quisque condimentum nulla ligula, vel dictum 
orci tempor nec. Phasellus molestie massa ut mauris 
accumsan tempus. Orci varius natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nam eleifend mattis eleifend. Duis ac rhoncus nisl. 

Nulla viverra mi non neque maximus, eget egestas lorem 
congue. Nulla vehicula luctus ante, hendrerit effi citur 
lacus bibendum sit amet. Duis iaculis quis est et dapibus. 
Sed porttitor mauris ut effi citur ullamcorper. Duis in 
consequat lectus. Quisque et odio nulla. Cras iaculis mi 
eget consectetur commodo.

A4
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Lorem ipsum 
dolor sit amet.

AB19.0123 
18 oktober 2019

1. Lorem 
ipsum dolor

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim 
porttitor. Integer 
convallis sit amet ex 
vel mollis. 

2. Lorem 
ipsum dolor

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim 
porttitor. Integer 
convallis sit amet ex 
vel mollis. 
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3. Lorem 
ipsum dolor

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim 
porttitor. Integer 
convallis sit amet ex 
vel mollis. 

4. Lorem 
ipsum dolor

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim 
porttitor. Integer 
convallis sit amet ex 
vel mollis. 

A5
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Lorem ipsum 
dolor sit amet.

DL (Din Large) — 12 bij 8

Dag 
van de
veteranen

      Vlag — 6 bij 12

Veiligheid
voorop

Banner — 6 bij 9
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Social media

Digitale berichtgeving
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras in 
orci id dui dignissim 
porttitor.

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur.

1. Lorem 
ipsum dolor

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 
Cras in orci id dui 
dignissim porttitor. 

2. Lorem 
ipsum dolor

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 
Cras in orci id dui 
dignissim porttitor. 

3. Lorem 
ipsum dolor

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 
Cras in orci id dui 
dignissim porttitor. 
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2.3 Stijlelementen

De uitingen van de gemeente Lansingerland bevatten een aantal vaste elementen. Het 
logo (op een wit vlak), een gekleurd vlak, een foto en een stempel.

Vlakken
In de uitingen van de gemeente Lansingerland wordt veel gebruik gemaakt van 
vlakken. Het logo wordt op een wit vlak gepositioneerd. Daarnaast gebruiken we een 
3-tal schuine vlakken die over de foto geplaatst worden (90% transparantie) of op de 
achtergrond achter de tekst (in grijs).

a. Links laag, schuin oplopend naar rechts
b. ‘Huis-vorm’, punt van het dak in het midden
c. ‘Huis-vorm’, punt van het dak naar links of naar rechts

De positionering van het vlak gaat altijd op basis van het 12x12 grid. 

a. Links laag, schuin oplopend naar rechts

20 21



21

b. ‘Huis-vorm’, punt van het dak in het midden

24 25

46 47
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c. ‘Huis-vorm’, punt van het dak naar links of naar rechts

22 23

44 45



a. Staand

c. Liggend

b. Vierkant

23

Kaders
We gebruiken kaders om een tekst in te leiden of om een aantal verschillende 
onderwerpen uit te lichten. Kenmerkend van het kader is het missende hoekje 
rechtsonder.

Voor het gebruik van kaders hebben we 3 standaard vormen:

a. Staand 
b. Vierkant 
c. Liggend

Gebruik
Kies 1 van de 3 standaard vormen. Schaal deze (met behoud van de verhoudingen) naar 
het formaat dat je nodig hebt.
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Voorbeeld

1. Kies 
    formaat

2. Schaal naar  
    gewenste 
    formaat

32

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras in 
orci id dui dignissim porttitor. Integer 
convallis sit amet ex vel mollis. Morbi 
consequat erat non dui imperdiet semper. 
Praesent malesuada nibh quis orci 
tristique tincidunt. Fusce eu sem id enim 
interdum effi citur. Vivamus massa mauris, 
lobortis et rhoncus eu, luctus vel est. 
Nullam sit amet urna auctor, scelerisque 
odio sit amet, commodo nunc. Cras 
auctor libero vitae fringilla pellentesque. 
Morbi non lacinia tortor. Nunc eget purus 
lobortis dolor cursus facilisis et quis nisl. 
Vivamus accumsan nunc sed nulla lacinia 
aliquam.

Nulla luctus dignissim porta. Mauris pharetra 
ipsum et accumsan fringilla. Nam augue nisi, 
malesuada eget aliquam sit amet, placerat 
vitae magna. Maecenas porttitor ultricies eros 
eget feugiat. Nam sit amet tempor velit. Ut 
ornare dolor hendrerit quam mollis sodales. 
Donec aliquet, enim sit amet tempus imperdiet, 
ex ipsum vulputate turpis, lacinia elementum 
dui nulla sit amet dui.

Suspendisse potenti. Sed fi nibus nulla urna, in 
effi citur est auctor et. Integer vulputate, dolor 
id facilisis maximus, nisi ligula condimentum 
orci, non ullamcorper nisl erat eu nunc. 
Aliquam ultricies sagittis tortor a pellentesque. 
Donec pretium ultricies lectus, in imperdiet orci 
fermentum ut. Pellentesque ornare fermentum 
sapien, non gravida leo maximus non. Nullam 
et iaculis mi. Donec et diam quam. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia Curae; Donec ornare, 

mauris eget maximus hendrerit, erat diam 
tristique libero, tempor viverra lectus quam in 
neque. Aenean condimentum lectus vitae nulla 
aliquet commodo.

Vestibulum sit amet est iaculis, tincidunt velit 
et, mollis augue. Quisque condimentum nulla 
ligula, vel dictum orci tempor nec. Phasellus 
molestie massa ut mauris accumsan tempus. 
Orci varius natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam 
eleifend mattis eleifend. Duis ac rhoncus nisl. 

Nulla viverra mi non neque maximus, eget 
egestas lorem congue. Nulla vehicula luctus 
ante, hendrerit effi citur lacus bibendum sit 
amet. Duis iaculis quis est et dapibus. Sed 
porttitor mauris ut effi citur ullamcorper. Duis 
in consequat lectus. Quisque et odio nulla. Cras 
iaculis mi eget consectetur commodo.

Pellentesque
Pellentesque ut odio eget mauris fi nibus 
eleifend. Maecenas placerat id lorem sed 
pretium. Nulla dapibus congue nulla, ac congue 
leo dignissim in. Quisque convallis ante eget 
nibh pretium, a malesuada nisl pellentesque. 

Vestibulum ac effi citur sapien, a aliquam 
purus. Maecenas eget magna pulvinar, pulvinar 
dui at, venenatis odio. Sed eget justo lectus. 
Aliquam vitae metus eu sapien ornare semper. 
Donec convallis eget mauris in rutrum. 
Quisque at placerat ex, et hendrerit turpis. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Pellentesque pulvinar, sem pellentesque 
tincidunt rutrum. 

Lorem ipsum 
dolor sit amet.

AB19.0123 
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1. Lorem ipsum 
3olor sit amet
 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim porttitor. 
Integer convallis sit amet ex vel 
mollis. Morbi consequat erat non 
dui imperdiet semper. Praesent 
malesuada nibh quis orci tristique 
tincidunt. Fusce eu sem id enim 
interdum effi citur. Vivamus massa 
mauris, lobortis et rhoncus eu.

1. Lorem ipsum 
dolor sit amet
 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim porttitor. 
Integer convallis sit amet ex vel 
mollis. Morbi consequat erat non 
dui imperdiet semper. Praesent 
malesuada nibh quis orci tristique 
tincidunt. Fusce eu sem id enim 
interdum effi citur. Vivamus massa 
mauris, lobortis et rhoncus eu.

4. Lorem ipsum 
dolor sit amet
 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim porttitor. 
Integer convallis sit amet ex vel 
mollis. Morbi consequat erat non 
dui imperdiet semper. Praesent 
malesuada nibh quis orci tristique 
tincidunt. Fusce eu sem id enim 
interdum effi citur. Vivamus massa 
mauris, lobortis et rhoncus eu.

2. Lorem ipsum 
dolor sit amet
 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras 
in orci id dui dignissim porttitor. 
Integer convallis sit amet ex vel 
mollis. Morbi consequat erat non 
dui imperdiet semper. Praesent 
malesuada nibh quis orci tristique 
tincidunt. Fusce eu sem id enim 
interdum effi citur. Vivamus massa 
mauris, lobortis et rhoncus eu.
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Stempel
Het stempel gebruiken we alleen in de kleur blauw v1 op bijvoorbeeld de cover van een 
uiting. De stempels verwijzen naar thema’s uit het collegeprogramma 2018 – 2022. 

Er zijn 15 varianten van het stempel.
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2.4 Drukwerk

We gebruiken de standaard A-formaten en DL voor al het drukwerk van de gemeente 
Lansingerland. Met steeds hetzelfde soort papier.

Formaten: A0, A1, A2, A3, A4, A5 en DL (ook wel Din Large genoemd) 
Papiersoort: Silk MC

2.5 Beeldtaal

Fotografie

De gemeente Lansingerland wil in haar communicatie eenduidig en herkenbaar zijn. 
Uitgangspunten voor de beeldtaal dragen hier sterk aan bij. De gemeente wil midden in 
de samenleving staan. Daarom kiezen we voor de volgende beeldtaal.

Authentiek
Beelden zijn gemaakt in Lansingerland. We fotograferen echte situaties van de mensen 
die hier leven in hun eigen (natuurlijke) omgeving. In de beelden proberen we mensen 
in actie vast te leggen, zonder dat zij poseren. We houden rekening met de AVG en de 
privacy van mensen.

Helder
Al het beeldmateriaal is helder en fris. We gebruiken scherpe, levendige kleuren.
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Midden in de samenleving
Beelden worden vanuit een laag standpunt genomen (het kikvorsperspectief). Dit 
perspectief zorgt ervoor dat het onderwerp (de mens in actie) groter wordt en dus 
centraal staat.

Positieve verhalen
De beelden vertellen een verhaal. Positief en objectief tegelijk. Positieve en 
vriendelijke kleuren dragen daar aan bij, ook wanneer het onderwerp somber of heel 
serieus is.

Vrijgemaakte beelden
Om een bepaald object of persoon er uit te laten springen gebruiken we vrijgemaakte 
beelden. Dit zijn beelden waarbij de achtergrond is verwijderd. Gebruik een bestaand 
beeld dat reeds is vrijgemaakt of kies een beeld en laat deze vrijmaken door een 
grafisch vormgever. Het gekozen beeld bevat een duidelijk object of persoon om eruit 
te lichten, zoals de foto met de veteraan hierboven.

Technische uitgangspunten
We gebruiken overwegend liggende beelden, gemaakt met een groothoeklens. 
Detailfotografie komt weinig voor. Wanneer dit voor het onderwerp wel gewenst is, 
laten we details nooit zonder context zien. De beelden moeten een zo hoog mogelijke 
resolutie hebben, maar minimaal 5 MB zijn. Aangekochte foto’s worden rechtenvrij en 
digitaal aangeleverd zonder watermerk.
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Video

Een video moet altijd in landscape gemaakt worden. Algemeen uitgangspunt is dat 
video’s kort en bondig zijn. Wanneer de productie bedoeld is voor social media mag de 
video maximaal 1 minuut duren. Ondertiteling is verplicht en het geluid moet helder 
zijn. Aangekochte video’s worden rechtenvrij aangeleverd in origineel formaat.
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3. Toepassingen

In dit hoofdstuk een aantal voorbeeld toepassingen om een indruk te geven van de 
mogelijkheden van vormgeving binnen de huisstijl van de gemeente Lansingerland.

3.1 Drukwerk

Cover en binnenwerk

Cover
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Binnenwerk
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energie speelt daarin een hele grote rol. Veel is al gedaan om met minder energie meer 
te kunnen doen. Men is nog lang niet aan het einde van die weg, die men daarin kan en 
moet begaan. Hoe dat slim aan te pakken zal, gezien de technologische ontwikkelingen, 
permanent aandacht vragen voor wat men wel of niet kan of moet doen. Elke keer weer 
mee gaan met de mogelijkheden om energie efficiënt en doelmatig te gebruiken. Terecht 
dat in deze duurzaamheidsvisie en het daarbij behorende uitvoerings-programma de focus 
ligt op energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. 

Maar ook dit
Ten aanzien van energietransitie wil hij even wat steekwoorden aangeven, die van belang 
zijn: het isoleren van woningen, woningen van gas af, warmtepompen, stadverwarming, 
mobiliteit, fiets, OV bereikbaar en aantrekkelijk maken en meer laadpalen. Voor de 4 tot 6 
windturbines en zonnevelden lijkt ruimtelijk geen plek te zijn in Lansingerland. Daar moet 
men dan ook maar niet aan beginnen. 

Tot slot
Dan de circulaire economie. Een groot deel van die circulaire economie heeft te maken 
met het afvalbeleid, het zogenoemde VANG systeem: van afval naar grondstof. Hij mist 
hier in de visie de aanpak van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval, 
een wezenlijk onderdeel van de visie Lansingerland Duurzaam, volgens L3B.

Hoogachtend,

drs. Merel Doe

Team Maatschappelijke Opgaven

Domein AB

Email info@lansingerland.nl

Postbus 1

2650 AA Lansingerland

www.lansingerland.nl

Bijlagen (voor besluitvorming B&W):

Voorstel om te werken aan Misie, visie en kernwaarden van de gemeente Lansingerland, U01.23456.

2/2

40

66

42,5

11020

Geachte heer/mevrouw,

De heer Blonk heeft een compliment voor deze visie. Ook een compliment aan het college, 
dat tijdens de laatste ALV van de VNG de motie van Zwijndrecht en Delft, over ‘extra ALV 
klimaatakkoord’ met zo’n 40 andere gemeenten mede is ingediend door Lansingerland. 

Aanleiding
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet aan de hand van het klimaatakkoord de bouwstenen 
voor de klimaatwet en allerlei maatregelen gepresenteerd. Er is aangegeven op welke 
manieren in 2030 de CO2 uitstoot t.o.v. 1990 bijna moet zijn gehalveerd en in 2050 
de CO2 uitstoot in Nederland 95% minder moet zijn t.o.v. 1990. Ten opzichte van de 
oorspronkelijke teksten zijn de scherpe randjes in het afgelopen vrijdag door het kabinet 
gepresenteerde klimaatakkoord eraf gehaald. Terecht, want de te nemen maatregelen 
moeten ook voor mensen met een kleine beurs mogelijk zijn. En de eerste reactie van 
de VNG was heel duidelijk: de VNG geeft aan dat het v.w.b. in de bebouwde omgeving 
het belangrijkst uitgangspunt is dat de energietransitie voor alle inwoners van Nederland 
haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn. Dat moet ook in Lansingerland het geval 
zijn. 

En verder
L3B kan zich vinden in de voorlopige reactie van de VNG. Wat men er ook van vindt, er 
moet zuiniger worden omgegaan met het gebruik van energie. Efficiënter gebruik van 

1/2

Aan Naam
Adres
Postcode en plaatsnaam

Van  Gemeente Lansingerland

Onderwerp Voorstel om te werken aan Missie, visie en kernwaarden van de gemeente  
  Lansingerland

Datum  18 november 2019

Ons kenmerk U01.23456

Uw kenmerk ABC 

  Briefpapier
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 Visitekaartjes
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3.2 Promotiemateriaal

Vlag en banner
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Of hier, dat  
kan ook. Zet 
hier dan de  
titel neer. 

BV19.0114 
2 juli 2019

3.3 Digitaal

Powerpoint en digitale berichtgeving

Hier komt dan de titel 
van deze slide.

Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4

Energietransitie

In de wijk

BV19.0114 
2 juli 2019
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Hier komt dan de titel van de 
presentatie.

BV19.0114 
2 juli 2019Titel slide

3 punten

Tekst slide 

met afbeeldingen

Afbeelding slide

met quote

3. Expositie het 
Berkelse Lint

1. Ontdek 
Lansingerland

2. Politiek en 
Organisatie

Hier komt dan de titel
van deze slide.

BV19.0114 
2 juli 2019

Hier komt dan de titel 
van deze slide.

• Visie ‘Lansingerland Duurzaam’  

• De heer Blonk heeft een compliment 
voor deze visie.  

• Ook een compliment aan het college, 
dat tijdens de laatste ALV van de 
VNG de motie van Zwijndrecht en 
Delft. 

• En nog een laatste punt om het 
argument af te sluiten.

Energietransitie
In de wijk

BV19.0114 
2 juli 2019

“Wij staan voor een 
Lansingerland waar 
iedereen het beste uit 
zichzelf haalt. Want je 
hoeft niet ziek te zijn om 
beter te worden.”

Gemeente Lansingerland

BV19.0114 
2 juli 2019
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Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras in 
orci id dui dignissim 
porttitor.

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur.

Social media

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur.
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3.4 Wagenpark



www.lansingerland.nl

Contact

Cluster communicatie 
Gemeente Lansingerland 

T: 14010
E: communicatie@lansingerland.nl


