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In 2015 heeft er, in samenwerking met de Fontys Hogeschool uit Tilburg, een onderzoek naar 
citymarketing/promotie van de gemeente plaatsgevonden. Hierin zijn onder andere het huidige en gewenste 
imago en de huidige en gewenste identiteit onderzocht. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige 
huisstijl niet meer passend is bij wat we als gemeente willen uitstralen. In de onderzoeksrapportage is een 
adviesplan opgenomen, zowel voor citymarketing (als plaats Goirle) als voor een nieuwe huisstijl voor de 
gemeente. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in de commissie Algemene Zaken van 15 oktober 
2015, waaronder ook het voorstel voor een nieuwe huisstijl. De reactie van de commissie Algemene Zaken was 
positief. We zijn als college voortvarend aan de slag gegaan met de voorbereidingen om te komen tot de nieuwe 
huisstijl.  
 
Inmiddels is de nieuwe huisstijl dusdanig ver uitgewerkt, dat deze gelanceerd wordt. Op maandag 30 mei zal 
tijdens een interne bijeenkomst de aftrap plaatsvinden van de nieuwe huisstijl. Vervolgens zal de nieuwe 
huisstijl ook aan de pers worden bekend gemaakt. De huisstijlverandering is opgesplitst in 2 fases. In de eerste 
fase is het logo met bijbehorende huisstijllijn tot stand gekomen en zijn de belangrijkste drukmiddelen voorbereid 
(briefpapier, visitekaartjes, enveloppen, folders, banieren, banners) alsmede de gemeentepagina in Goirles 
Belang en de website. Aangezien de website niet alleen qua huisstijl maar ook qua inhoudelijke opzet wordt 
aangepast, zal deze als sluitstuk van fase 1 gelanceerd worden. De kosten voor de eerste fase bedragen € 
10.000,00 en zijn binnen de begroting gerealiseerd. Vrijwel alle overige middelen kunnen worden vervangen op 
het moment dat deze middelen aan vervanging toe zijn (fase 2). Aangezien we nu reeds maanden de verandering 
aan het voorbereiden zijn, hebben we met veel middelen rekening kunnen houden. Slechts een aantal middelen 
zal alsnog vervangen moeten worden, zonder dat dit gepland was. Hierbij gaat het onder andere om borden bij 
de Haspel en parkeergarage, paspoorthoesjes en id hoesjes. Deze kosten worden gedekt uit het budget van 
Economische Zaken. 
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