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Nieuwe huisstijl Meierijstad
Woensdag 27 januari is het nieuwe logo van de gemeente Meierijstad gepresenteerd.

4. Als u naar het logo kijkt ziet u verschillende kleuren en vormen. Welke
kernwaarden van onze regio, fusiegemeente, herkent u in het logo? (n = 229,
46% weet niet)





















???
3 bogen: 3 gemeenten die samengaan
kleuren: lucht -water- land
3 dorpen met een ongelijke inbreng
3 gemeenten, groen
3 kleuren dus 3 gemeentes.
groen staat voor duurzaam , maar niet alles is groen dus is er nog veel werk aan de winkel.
3 pijlers, (3 voormalige gemeenten)
het groen (natuur)
Stad benadrukt de grootte
Alleen de naam Meierij. Verder niets.
Alleen groen maar dat heeft meer betrekking op Sint-Oedenrode
alleen het groen van de groenste gemeente
Blauw: mooie kleur, water: Dommel, Aa, Wilhelminakanaal, vennen
Lichten donkergroen: natuur en ook eten / dieren
De bogen lijken een betje op '3' bruggen.
Rustgevend logo, met een vorm van dynamiek.
Bomen toegankelijkheid water
De kleur groen voor groene gemeente.
Verbinden van drie peilers.
De kleur Groen voor Sint-Oedenrode
De kleuren groen en lichtblauw staan m.i. respectievelijk voor de groene gemeente en het
water (o.a. Dommel, AA en Zuid-Willemsvaart). Het donkerblauwe wellicht voor de
industrie? De vorm heeft wat mij betreft de uitstraling van een landelijke gemeente.
De m staat voor mooi, 3 kleuren zijn 3 dorpen, groen is de meierij, donkerblauw zullen de
wolken zijn die over de stad heen zullen drijven de komende 5 jaar
Drie kleuren voor drie fusiepartners?, verder geen kernwaarde te bekennen
Een onherkenbaar lelijk logo.
fusie van 3 gemeenten + het groen (natuur) in de regio
geen (5x)
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Geen (5x)
Geen enkele
Geen enkele kernwaarde. Hoop geld voor niks uitgegeven. Laten ze liever kijken wat de
burgers echt nodig hebben,
Geen enkele om de simpele reden dat de naam voor geen stuiver deugt. Het eerste besluit
van de nieuwe gemeenteraad zou moeten zijn een andere naam voor de verzameling van
dorpen. Ook Veghel is maar een durp, ook hebben ze het hoog in de kop (stadhuis,
stadskrant, SOW StadsOntsluitingsWeg)
Geen enkele.
geen idee wat de kernwaarden zijn
Geen idee!
geen, waardeloos
Geen!
Geen.
Zou eerder iets met melk te maken kunnen hebben. Met Melk Meer Mans. een logo uit het
verleden.
Geen.
Groen
Agrifood (capital)
Groen
samenwerken
groen
samenwerking
Groen
Water
M van Menselijk.
groen (6x)
Groen (4x)
Groen (veel natuurschoon)
Blauw (waterstromen o.a. Dommel en aa)
3 kleuren (samengaan drie gemeente)
Groen en blauw is water
groen en water
groen en water, lijkt me.
Het donkerblauwe symboliseert voor mij veel asfalt, leegstaande winkels en verloederde
industrieterreinen.
Groen industrie en water
Groen Sint-Oedenrode
De donkere kleur is de industrie van Veghel
Dan blijft het blauwe over. Dat moet dan Schijndel zijn, maar waar het voor staat?
groen staat voor groen
donkerblauw voor betrouwbaarheid
lichtblauw voor water
Groen van de groenste gemeente van europa (Sint-Oedenrode0
Groen van Rooi
Groen voor natuur
Blauw voor water
Drie 'poten' van M voor de 3 gemeentes
Verbinding tussen de drie
Een liggend pootje voor zelfstandigheid
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Groen zal staan voor groene gemeente en de 3 poten voor de voormalige gemeentes maar
voor de rest zegt het me niets.
Groen, natuur
Groen, omdat rooi groene gemeente is
groen, ruimte, samen
groen, wat hopelijk ook de intentie blijft om een groene omgeving, met name in SintOedenrode de handhaven.
Groen, water, verbondenheid
Groen, water.
groen, zakelijk, gemoedelijk
groen!!
Groen.
Groen. 3 gemeenten, de meierij
Groen/ groene poort
Water
groen/natuur
Groene (groene kleur) gemeente, maar dat geldt niet voor Veghel.
Koud (blauw), hopelijk staat dat niet voor de relaties onderling.
Donker (donkergroen?) voor een sombere toekomst.
groene gemeente
Groene gemeente
groene gemeente? of groene STAD?
groene natuur, samenwerking, 3 verschillende dorpen samen 1.
Groene uitstraling
Helemaal niks
helemaal niks ik vind het niks en er is niks gevraagd of we wel of niet samen wilden gaan dus
.........................
het groen, rooi is mooi
Het heeft een poortstructuur.
Een goede balans tussen groen enerzijds en rivieren, beken etc anderzijds.
het ontgaat me totaal
Ik denk het woord stad .wij hebben n.l. stadsrecht
Ik mis alles en heb dan ook totaal geen binding met de naam en het logo. Ben nog steeds
van mening dat de fusie afgeblazen moet worden.
Ik zie alleen dat er drie verschillende kleuren worden gebruikt, die zullen symbool staan
voor de drie verschillende gemeenten. Groen is het grootste, dus de natuur lijkt een
belangrijke rol te spelen.
industrie (blauw) en natuur (groen)
mooie gemeente (M)
en opgebouwd uit 3 gebieden (Rooi-Schijndel- Veghel)
Kernwaarden ken ik niet. Het groene in het logo hoort zeker bij Rooi
Lijkt wel op het logo van Maasdriel.
ik vind het Niet Mooi.
had men niet iets anders kunnen verzinnen/
M van Meierijstad.
Groene deel=groenste egeente
3 poten van de M= 3 fusiegemeenten
Ligt in de Meierij.
We hebben stadsrechten.
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M. van Meierystad
De kleur groen Groene gemeente
Blauw de zakelijke kant
Mars,Mac-Donald
mooi groen en mooi blauw maar voor mij telt alleen maar mooi rooi
mooi--3kleuren-3 alleenstaande pootjes aaneengesmeed
en volgens mij staat er op een briefhoofd links bovenaan ook nog kleurbalkjes
Natuur
Natuur en Industrie
Natuur, bedrijvigheid
Niet eens met oprichting Meierijstad. Groen zou 'ondernemend' moeten zijn; men zal hier
meer de natuur mee willen benadrukken.
niets (4x)
Niets (2x)
niets, de gemeenten verschillen totaal van elkaar
niks (2x)
nvt
onzinnige vraag
Persoonlijk vind ik het logo niet erg aansprekend qua kleuren zie ik het groen van natuur in
en het blauw van water.
Rooi en Schijndel
samenwerking, maar niet elke fusiegemeente heeft daarin hetzelfde aandeel.
Te standaard
Toch het samen een geheel vormen
uh? geen?
Veel groen, water verbonden met elkaar.
verbinden
water groen bedrijvigheid
we hebben nog niet zo lang geleden een nieuw logo in Rooi gekregen. Dat vind ik dus geld
weggooien.
Zoals zoveel logo's.......onbelangrijk.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

5. "Het nieuwe logo past bij de uitstraling van de
fusiegemeente Meierijstad"

(n=227)
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Waardeloos zoals ik zeindus past het wel



Mee oneens




De fusiegemeente zal eerst een beetje vorm moeten krijgen voordat ze
überhaupt een uitstraling krijgt. Vraag het over vijf jaar nog eens.
Het logo is veel te saai.
Mooi font, maar erg kille kleuren. Persoonlijk had ik voor warmere tinten
gekozen!
Onzinnig. Alleen al de woordcombinatie van Meierij en stad is absurd.
Onzin
Past nergens bij. Geen enkele conceptuele associatie. Reclame bureau zal er wel
mooi verhaaltje bij gegeven hebben. Kleren van de keizer praatje of zo iets.
Uitstraling is een onzin woord in deze.

Zeer mee
oneens
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6. "Het nieuwe logo bindt de gemeentes Sint Oedenrode,
Schijndel en Veghel"

(n=229)
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Liever het logo van Sint-Oedenrode gehouden
De M bestaat uit 2,5 boog. logischer vind ik het als er 3 volledige figuren in zitten,
voor iedere gemeente 1 figuur. En de kleuren in het woord zijn er maar 2 ipv 3. Ik
zou voor 3 hebben gekozen.
Je kunt uit het logo niet de fusie-gemeentes halen
Zie niets terugkomen van de drie bestaande logo`s. wat dan een binding gegeven
zou hebben
Daar is heel wat meer voor nodig dan een duur logo. Iemand enig idee wat het
ontwerpen van deze huisstijl gekost heeft? En hoeveel mensen die wat zorg betreft
in de kou blijven staan daarmee geholpen hadden kunnen worden?
En moeten we daar happy van worden of zo???????????
Haha
Zie geen enkele overeenkomst ik zie een M ! Bovendien in 3 kleuren wat het
extreem duur maakt qua drukwerk etc.
Geen idee hoe de andere gemeenten zijn, Veghel lijkt hier de overhand te hebben
omdat die meer richting stad denken dus wat strakker in vormen
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