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Huisstijl richtlijnen  
Donderberg
Wil jij aan de slag met de huisstijl van de 
Donderberg? Dan juichen wij dat toe! Want zo 
kunnen we in én buiten de wijk uitstralen dat 
we trots zijn op ‘onze Donderberg’. En werken 
we aan een herkenbare en professionele uit-
straling van de wijk. Hoe je de huisstijl goed 
gebruikt, staat beschreven in dit document. 
Vragen? Mail gerust naar  
info@donderbergroermond.nl. 

1. 
Het label
Het label ‘Zo doen we dat op de Donderberg’ 
bestaat uit een driehoeksvorm en de tekst ‘Zo
doen we dat op Donderberg’ in verschillende 
kleurenpalets. We vragen jullie om het label in 
zijn geheel te gebruiken. Dus niet elementen 
hieruit weglaten, vervormen of aanpassen.

Het label is er in verschillende kleurenpallets. 
Deze vormen het multiculturele, kleurrijke 
uiterlijk van Donderberg. Kies gerust het kleu-
renpallet dat het mooist bij jouw initiatief past!

Bij full color drukwerk worden CMYK-kleuren 
gebruikt, CYMK staat voor: cyaan (blauw), 
magenta (rood), yellow (geel) en key (zwart). 
Met deze vier kleuren worden vervolgens de an-
dere kleuren opgebouwd. CMYKkleuren gebruik 
je dus als het om (full color) drukwerk gaat.

RGB-kleuren (rood, groen en blauw) worden 
gebruikt voor beeldschermen. Hiernaast zie  
je de verschillende kleurcodes.

De huisstijl van de Donderberg 
passen we, afgestemd op doel 
en doelgroep, toe in alle com-
municatiemiddelen van het 
wijkontwikkelingsproces (WOP)
Donderberg. Daarnaast is hij 
beschikbaar voor gebruik door 
andere partijen in de wijk. Van 
bewoners tot (zorg)onderne-
mers tot (semi)overheden  
tot (maatschappelijke)  
organisaties.

C62/M23/Y83/K0
R129/G153/B81

C0/M15/Y80/K0
R245/G214/B82

C20/M85/Y85/K0
R174/G69/B53

C30/M5/Y10/K0
R198/G218/B224

C65/M30/Y50/K0
R119/G147/B131

C75/M50/Y30/K5
R89/G112/B137

C35/M20/Y15/K0
R181/G190/B200

C50/M25/Y5/K0
R149/G172/B206

C35/M90/Y45/K15
R134/G52/B83
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Formaat van het logo

Om de leesbaarheid van het logo te kunnen 
garanderen, vragen wij je om het logo nooit 
kleiner te gebruiken dan de volgende  
afmetingen:

Contrast

Het logo altijd plaatsen op een achtergrond  
met voldoende contrast. De dekking van het 
logo dient altijd 100% te zijn en de kleuren  
van het logo mogen alleen in overleg met de 
vormgever worden aangepast.

Voor drukwerk (EPS format)
Hoogte logo minimaal 30 mm

Voor online (jpg/png format)
Hoogte logo minimaal 130 pixels

30 mm 130 pixels

Aangepaste 
achtergrond

Gebruik  
ander logo
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Vervormingen,  
uitsnedes en effecten

Het logo wordt altijd in zijn geheel gebruikt. Dus 
delen uitkaderen, afknippen, vervormen of
grafische effecten toepassen, is niet toege-
staan. Roteren wel. Wil je het logo vergroten of
verkleinen, pak het dan altijd op in de hoekjes, 
zodat de verhouding juist blijft en het logo niet
wordt uitgerekt of in elkaar gedeukt.

Geen kleuren aanpassen

Roteren toegestaan

Niet uitrekken/induwen

Geen toevoegingen

Toevoeging
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info@donderbergroermond.nl / T0475 35 95 85 

Hoe werken we op  

de Donderberg? 

De Donderberg-aanpak kenmerkt zich 

door een netwerkbenadering samen 

met bewoners en wijkpartners. Écht 

integraal en met een focus op leren en 

experimenteren. Daarbij hanteren we 

een procesgerichte insteek rondom 

bovengenoemde thema’s. Met daarbij 

geplande wijkverbeteringsprojecten,  

met name op het vlak van veiligheid en 

fysieke verbeteringen. Daarnaast is er 

volop ruimte om via dialoog kansen te 

creëren. De dialoog richt zich vooral op 

de sociaal-economische speerpunten 

voor de periode tot en met 2020: 

 jeugd en jongeren

 (lang) thuis in eigen wijk  

 activering naar (vrijwilligers)werk

Wijkverbetering
Donderberg

 Samen met de wijk:  

  inwoners én in wijk actieve 

(professionele) organisaties

 Tijd en aandacht voor  

 bewonersprocessen

 Voor alle thema’s die er toe  

 doen in een wijk

 Volop experimenteerruimte 

 Verkenning en benutting  

 van  
gezamen-

lijke  
 innovatiekracht

2. 
Pijl om uit te leggen
Het label is een soort pijl waarachter je uitlegt 
wat de kern is van de betekenis ‘Zo doen we 
dat op de Donderberg’. Uiteraard bedoelen we 
daarbij de betekenis die past bij het beeld dat  
je inzet. 

3. 
Verwijzing naar website  
en Facebook
Schroom niet om donderbergroermond.nl te 
noemen in je communicatie. Ook de Facebook-
pagina @DonderbergRoermond mag je onder 
de aandacht brengen. Vind je het leuk om je 
Facebook-bericht kracht bij te zetten? Gebruik 
dan #zodoenwedatopdedonderberg. Of tag  
ons met @DonderbergRoermond in een bericht 
of reactie!

Font: Chunck Five Ex (Free font Google fonts)
Te gebruiken voor titels

Font: Arial (Systeem font) Regular/Bold/Italic
Te gebruiken voor lopende teksten

4. 
Lettertype, lettergrootte en 
gebruik hoofdletters
Voor titels gebruiken we het lettertype Chunk 
Five Ex. Dit lettertype kun je gratis downloaden. 
Titels worden in hoofdletters weergegeven.

Voor lopende tekst gebruiken we het lettertype 
Arial.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SAMEN ONZE EIGEN 
GROENTE VERBOUWEN
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5. 
Fotografie 

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. 
Klinkt als een cliché, maar geeft wel aan hoe 
belangrijk fotografie is in je communicatie. In 
de Donderberg zetten we foto’s in die passen 
bij de wijk. Die (een van) de volgende waarden 
uitstralen: 

• Kleurrijk en multicultureel
• Ontmoeten
• Gastvrij
• Creatief / rauw randje / stoer
• Waar je samen iets voor elkaar krijgt;  
 iets bereikt
• Waar je jezelf kunt ontwikkelen

Zoek je professionele foto’s? 
Neem dan contact op met  
info@donderbergroermond.nl. 
We zetten onze beeldbank 
graag in om jouw communicatie 
mooier te maken! 
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6. 
Communicatiemiddelen 

Om te communiceren over het wijkontwikke-
lingsproces worden er diverse communicatie-
middelen ingezet. Lijkt het jou waardevol als 
jouw boodschap ook wordt verspreid via deze 
communicatiemiddelen, neem dan gerust 
contact op met info@donderbergroermond.nl. 
We kunnen vast iets voor elkaar betekenen!

a. Website www.donderbergroermond.nl
b. Facebookpagina @DonderbergRoermond
c. Donderberg Wijkblad 
d. Digitale nieuwsbrief
e. Bestaande middelen partners
f. Bouwborden
g. Monitor in de Donderie en in het  
 winkelcentrum (beeldkrant)

Website www.donderbergroermond.nl

Donderberg Wijkblad

Digitale nieuwsbrief

Bouwborden

Facebookpagina @DonderbergRoermond
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Ballonnen

Pennen

7. 
Beschikbare materialen 

Naast de communicatiemiddelen die we  
inzetten om te communiceren over het  
wijkontwikkelingsproces, zijn er ook een  
heleboel middelen die jij zelf kunt inzetten. 
Schroom niet om dat te doen! 

Promotiematerialen
Heb je promotiematerialen nodig? Bijvoorbeeld 
bij een bijeenkomst, opening of activiteit? Dan 
zijn er diverse materialen beschikbaar zoals 
beachflags, stickers en buttons. Fijn als je deze 
wilt gebruiken!

Promotiematerialen liggen in de Donderie. 
Vraag gerust beheerder Birol. Hij zorgt dat je  
 ze krijgt! 

a. Beachvlag
b. Roll-up banners
c. Stickers
d. Buttons
e. Ballonnen
f. Informatiemappen
g. Pennen

Beachvlag

Roll-up banners

Buttons

Informatie-
mappen

Stickers

Ja, er gebeurt veel op de Donderberg.  
Overal duiken projecten en activiteiten op.  

Of het nu iets met koken, sporten of  
tuinieren is, we doen het allemaal. Het liefst 

samen, want zo krijgen we dingen voor 
elkaar. We maken de wijk steeds mooier,  
fijner en sterker. Hier wonen, werken en 

leven wel tachtig nationaliteiten bij elkaar. 
Met zoveel diversiteit blinkt iedereen  

wel ergens in uit.

We zorgen er met z’n allen voor dat 

de Donderberg een fijne wijk is en blijft.
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Tot slot

Hartelijk dank dat je de huisstijl van de Donder-
berg toepast! Samen kunnen we laten zien wat 
voor mooie dingen er allemaal op de Donder-
berg gebeuren.

Owja… Als je je afvraagt hoe je de huisstijl van 
de Donderberg kunt combineren met de huis-
stijl van jouw initiatief of organisatie, dan 
denken wij graag met je mee! 

Schroom niet om aanvullende vragen te  
mailen naar info@donderbergroermond.nl!

(Digitale) stramienen

Er zijn ook (digitale) stramienen voor bijvoor-
beeld een PowerPoint presentatie, een poster 
en een brief. Vraag die gerust op via  
info@donderbergroermond.nl.  

a. PowerPoint
b. Poster
c. Briefpapier
d. Uitnodiging
e. Visitekaartje
f. Naamkaartje
g. Informatiemap 

Powerpoint

Visitekaartjes

Uitnodiging

Informatiemap

Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg 
Gemeente Roermond, Wonen Limburg, 
Wonen Zuid, Provincie Limburg

donderbergroermond.nl

Kim Janssen
Communicatieadviseur 

M 06-11 84 74 16
E kimjanssen@roermond.nl
Werkdagen: ma, di, do

Stadhuis | Markt 31
6041 EM Roermond

Wijkontwikkelingsproces (WOP) 
Donderberg
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