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Dit rapport beschrijft de bouwstenen - oftewel de essenties - van het gebiedsbrand stadshart 
Heerhugowaard. 

De inhoud is bepaald met behulp van het 5-stappenplan STREETBRANDING en is getoetst door twee 
werkgroepen branding bestaande uit ondernemers en vertegenwoordigers van alle samenwerkende 
partijen in het stadshart. 

De bouwstenen vormen de basis voor:
• de uitwerking (conceptueel, visueel, tekstueel)
• de activatie (strategie, middelen, activiteiten, gedrag)
•  en het management (planning, organisatie, budget) van het gebiedsbrand stadshart Heerhugowaard. 

Het rapport is zo opgesteld dat het ook geschikt is als briefing voor Sir Geoffrey die het brand creatief 
gaat invullen en ontwerpen. Daarnaast bevat het inhoudelijke vertrekpunten voor het eveneens te 
ontwikkelen marketingcommunicatieplan. 

Vragen over de inhoud? Bel of mail:
Eveline van der Vliet | 06 – 53931446 | eveline@stadenco.nl 

STAD VAN 
MENSEN

HIER BEN JE THUIS 
EN HEB JE ALLES OM 

LEKKER TE LEVEN

DAGELIJKSE BEHOEFTEN 
VERVULLEN EN INSPIREREN 

OM VAN HET LEVEN 
DICHTBIJ TE GENIETEN

WAARDEN

IN HET GEANIMEERDE, 
LEVENDIGE EN 

BIJDETIJDSE HART VAN 
HEERHUGOWAARD 

BIEDEN ONDERNEMERS 
EEN GASTVRIJE HUIS-

KAMER EN PROFITEREN 
BEWONERS VAN EEN 
STAD MET DORPSE 

WAARDEN

JOVIAAL, LEVENDIG, 
BELANGSTELLEND, 

BIJDETIJDS, ACTIEF, KNUS, 
GEANIMEERD, ZONDER 

POEHA, HOEKSTEEN VAN DE 
SAMENLEVING 

PERSOONLIJK, 
NATUREL, 

NO NONSENSE, 
INFORMEEL, DORPS, 

COLLECTIEF, 
GASTVRIJ, 

ONDERHOUDEND, 
ATTENT 
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AANLEIDING 
Heerhugowaard is in een halve eeuw uitgegroeid van een lintdorp met een paar kernen langs de Middenweg 
tot een vitale stad met circa 54.000 inwoners. Doordat de groei planmatig verliep, gestuurd door 
opeenvolgende nationale Nota’s Ruimtelijke Ordening, groeide het voorzieningenniveau gelijkmatig mee. 

Het winkel-, horeca- en leisureaanbod en de programmering op het gebied van cultuur en evenementen 
in het zogeheten Stadshart (centrumgebied, bestaand uit: winkelcentrum Middenwaard, Stadsterras, 
Coolplein en Stadsplein/Parelhof) zijn daardoor ruim en gevarieerd. Ze trekken bewoners uit heel 
Heerhugowaard, en een bescheiden stroom bezoekers uit omliggende gemeenten en wat toeristen. 

De winkeliers, Wereldhave, het merendeel van de horecaondernemers, Cool kunst & cultuur, Vue, 
bibliotheek Kennemerwaard en de gemeente Heerhugowaard hebben sinds een paar jaar hun krachten 
in het Stadshart gebundeld. De openbare ruimte is opnieuw ingericht, er is groen toegevoegd, de 
parkeertarieven zijn aangepast en alle grote (buiten)evenementen zijn opgenomen in een gezamenlijke 
kalender. Onderzoek laat zien dat bewoners de weg naar de aanwezige voorzieningen steeds beter 
weten te vinden. Daarnaast duiken er ook geregeld regionale bezoekers / toeristen op in het Stadshart. 

De Stadshartpartners willen hun samenwerkingsverband de komende jaren verduurzamen en 
verstevigen. Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren onafgebroken gebouwd en er ligt een zeer stevige 
basis. ‘Nu is het tijd om als Stadshart onze richting te gaan bepalen, waar willen we als gebied voor 
staan, hoe willen we ons positioneren en hoe kunnen we dat organiseren?’

AMBITIE 
De stad van kansen wil anno 2018 haar kansen verzilveren. 
De Stadshartpartners willen gezamenlijk een doeltreffende 
eigen uitstraling creëren door:
•  een heldere positionering en een aansprekende 

merkbelofte te ontwikkelen die het Stadshart meer 
inhoud, betekenis en impact bij relevante doelgroepen 
geven;

•  daarbinnen voor een passende en herkenbare ‘kapstok’ 
te kiezen, voor gezamenlijke marketing en promotie;

•  concreet de hiervoor benodigde organisatie en funding in te vullen;
•  meer saamhorigheid en samenwerking tussen alle ondernemers tot stand te brengen; 
•  de beleving en binding van bewoners en bezoekers te verbeteren, overdag én ’s avonds.

Belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor het te ontwikkelen brand zijn:
•  volwaardig, gastvrij en samenhangend centrumgebied;
•  met winkels, horeca én cultuur;
•  stadoverstijgend potentieel verzorgingsgebied;
•  Westfriese cultuur.

Doelgroepen 

Doelgroepen waarop de Stadshartpartners zich specifiek willen richten, zijn - in volgorde van belangrijkheid: 
1.  inwoners van Heerhugowaard (met name: tweeverdienende gezinnen met kinderen); 
2.  bezoekers (Westfriezen, Noord-Kennemers) uit omliggende plaatsen zoals: Broek op Langedijk,        

Zuid-Scharwoude, Oterleek, Alkmaar, Noord-Scharwoude, Obdam, Sint Pancras); 
3.  toeristen (Noordzeekust). 
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TO
WS

HUIDIGE SITUATIE (SWOT ONDERNEMERS + 
BEZOEKERS STADSHART HEERHUGOWAARD)

STERKTES
• Samenwerkingsverband gemeente-

Wereldhave-Belangenvereniging 
winkelcentrum Middenwaard-SEC

• Aantrekkelijke combinatie van winkelen, 
horeca en cultuur

• Divers en volledig winkelaanbod (dagelijkse 
boodschappen en recreatief winkelen) 

• Zeer hoge dagelijkse koopkrachtbinding
• Eén eigenaar winkelcentrum (bevordert 

eenheid in afspraken)
• Overdekt winkelen: netjes, schoon, ruim
• Gezelligheid, levendigheid, sfeer
• Parkeervoorzieningen & parkeertarieven
• Horeca- en terrassenbeleid
• Goede bereikbaarheid (auto, fiets, OV)
• Albert Heijn XL als regionale trekpleister

ZWAKTES
• Geen gezamenlijke identiteit en uitstraling 

(gehele) Stadshart
• Kloof tussen (open en ‘gesloten’) uitstraling 

en beleving binnen en buiten Middenwaard
• Geen samenwerking tussen ondernemers 

binnen en buiten Middenwaard
• Weinig warme (te moderne/sobere) 

uitstraling 
• Meerdere namen voor het gebied: Stadshart, 

Middenwaard, Centrum
• Onduidelijke routing, o.a. van Coolplein naar 

parkeergarage na sluitingstijd Middenwaard
• ‘Onzichtbaarheid’ bibliotheek en 

bowlingbaan
• Leegstand

KANSEN
• Stadshart als één/integraal winkel-, horeca 

en leisuregebied positioneren en profileren 
• Meer unieke, zelfstandige, kleinere 

ondernemers/formules aantrekken. Idem: 
toonaangevende (mode/interieur)ketens 

• (Visueel) aantrekkelijke winkelconcepten in 
plint Middenwaard 

• Toegankelijkheid en zichtbaarheid Stadshart 
vergroten door creëren duidelijke entrees 
(bijvoorbeeld poorten) 

• Meer uitstraling, sfeer, gezelligheid en 
regelmatige beleving toevoegen

• Verzorgingsgebied vergroten, o.a. door 
autonome groei Heerhugowaard, meer focus 
op omliggende kleinere kernen 

• Gericht toeristen aanspreken (slecht weer, 
leisure)

• Hoge bezoekersaantallen bibliotheek
• Ontwikkeling stationsgebied
• Ontwikkeling extra leisurevoorzieningen

BEDREIGINGEN
• Historische binnenstad Alkmaar en De Mare
• ‘Solitaire’ winkelgebieden in HAL-regio, met 

weinig onderscheidende en herkenbare 
profielen voor bezoekers

• Groei e- en m-commerce, filialisering 
• Fusies die van Heerhugowaard een 

buitenwijk maken.
• Zondagopenstelling Alkmaar 
• Klimaatverandering
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IDENTITEIT: (FYSIEKE) KENMERKEN, KERNWAARDEN 
EN ARCHETYPE
KENMERKEN 
Het Stadshart van Heerhugowaard bevindt zich in de ‘oksel’ van de West- en Zuidtangent, drukke 
verkeersaders die onderdeel zijn van de hoofdwegenstructuur. In het zuidoosten wordt het begrensd 
door de Middenweg en in het (zuid)westen door het Stadspark. 

Het compacte gebied is na de millenniumwisseling gebouwd en ingericht rond Middenwaard, het 
grootste overdekte winkelcentrum van Noord-Holland. Dit centrum uit 1975 transformeerde begin 2000 
naar zijn huidige verschijning. Naast het diverse en gevarieerde winkelaanbod in Middenwaard maken 
Cool kunst & cultuur, de horeca, Vue bioscoop, Jack’s Casino en De Waerd bowling op het Coolplein, 
enkele ongeorganiseerde horecaondernemers op het Stadsterras en de bibliotheek en gemeente op het 
Stadsplein/de Parelhof deel uit van het Stadshart. 

Het gebied oogt aan de zijde van de Zuidtangent en de Middenweg (gevel Middenwaard) behoorlijk 
gesloten en komt stenig over. Aan de ‘achterkant’ is de sfeer anders en fungeert het Stadspark visueel 
als achtertuin. Bomen langs het Stadsterras en op het Coolplein, de aangelegde grasstroken en de 
waterpartij versterken dit beeld.

Ondanks de architectuur en kwaliteit van de gebouwen in het Stadshart, het verzorgde interieur van 
Middenwaard en de inrichting van de pleinen en (omringende) openbare ruimte, mist het gebied een 
‘ziel’. Ieder element heeft weliswaar een waarde en functie maar samen bieden ze (nog) geen beleving 
die past bij het ‘hart van een stad’. De entreezones tot het gebied verhogen het gevoel van anonimiteit. 
Eenmaal binnen in het winkelcentrum is er weinig relatie met wat er in de wereld buiten gebeurt of is te 
beleven. 

De namen Stadshart en Middenwaard worden in het dagelijks spraakgebruik door elkaar gebruikt om 
(delen van) het gebied aan te duiden.

KERNWAARDEN 
Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen over wat belangrijk is. Ze zijn onafhankelijk van tijdgeest, 
economische conjunctuur en concurrentie en geven richting aan keuzes, handelingen en gedrag. 

PERSOONLIJK, NATUREL, NO NONSENSE
hier:
•  willen we weten hoe het met je gaat 
•  houden we niet van blabla
•  spreken we elkaar aan
•  vinden we gewoon doen al gek genoeg 
•  waarderen we het als je jezelf bent (en blijft) 
•  gaan we nuchter met de zaken om
•  vinden we het prettig als het goed geregeld is



7

GASTVRIJ, ONDERHOUDEND, ATTENT 
hier:
•  is iedereen welkom
•  maken we graag een praatje
•  wordt iedereen hartelijk bejegend 
•  zijn de etalages en de terrassen uitnodigend 
•  is voor ieder iets te beleven 
•  houden we van gezelligheid en vertier
•  hangt een vriendelijke sfeer

INFORMEEL, DORPS, COLLECTIEF 
hier:
•  kan iedereen zichzelf zijn 
•  vormen we een gemeenschap
•  hebben we tijd en aandacht voor elkaar
•  gaan we zorgzaam met anderen om 
•  delen we veel waarden 
•  is het leuk voor kinderen
•  zijn we thuis 

ARCHETYPE
Een archetype is een herkenbare, levensechte persoon met bepaalde eigenschappen, karaktertrekken 
en overtuigingen (lees: kernwaarden) die model staat voor - in dit geval – het Stadshart van 
Heerhugowaard. Archetypen worden gebruikt om de onbewuste drijfveren van mensen – vaak de 
oorsprong van hun gedrag – te beschrijven. Ze zijn zeer geschikt als psychologische ‘broncode’ bij  
het tot leven brengen van brands. 

EVERYMAN
Het Stadshart is een volbloed Everyman: de goede 
buur bij wie je gemakkelijk even naar binnen loopt 
voor een praatje pot en kop koffie. Everyman is 
‘de gewone man’: toegankelijk, sympathiek en 
down to earth. Je kunt altijd op hem rekenen 
en op hem terugvallen als je hulp nodig hebt. Hij 
is opgewekt, veerkrachtig, hardwerkend en ziet 
zichzelf als gelijkwaardig aan alle mensen om 
hem heen. Vanuit die houding gaan ze continu 
geïnteresseerd, open en onbelemmerd nieuwe, 
duurzame relaties aan. 

Veiligheid, harmonie en gezelligheid zijn belangrijke drijfveren achter veel beslissingen van Everyman. Hij 
maakt daarom graag deel uit van een groep gelijkgestemden waarin hij geaccepteerd wordt. Omgekeerd 
is hij ongelukkig wanneer hij het buitenbeentje is. Hoewel Everyman in de regel realistisch en rationeel is 
en met beide benen op de grond staat, is dit archetype soms gevoelig voor zelfmedelijden. In dat geval 
kan de neiging ontstaan zijn omgeving te demotiveren of negatief te beïnvloeden. 

Everyman is wars van elitair gedrag en geeft anderen graag het gevoel dat ze ‘OK’ zijn. Door zijn 
empathische houding, neiging om zaken eenvoudig te maken en zijn verstandige, kritische manier van 
doen, is hij hier ook in vele opzichten meesterlijk in.
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INSPIRATOR
Het MBTI-archetype1 ENFP, oftewel de inspirator, 
correspondeert iets meer met het Coolplein. De 
inspirator is creatief, onafhankelijk, energiek en zit 
vol interesses, talenten, vaardigheden en ideeën. 
Hij ziet overal kansen, legt snel verbanden en laat 
zich niet inperken door regels en structuren. Dit 
archetype is goed in pionieren, netwerken en 
improviseren en heeft een hekel aan ver vooruit 
plannen, routine en details. De enthousiaste, open 
minded en fantasievolle inspirator weigert ge- of 
bestuurd te worden en staat vaak aan de basis van 
vernieuwing en verandering. Hij is zeer bedreven 
in andere mensen motiveren en inspireren.

1  De inspirator, oftewel de ENFP volgens de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). De MBTI is een wereldwijd 
gebruikt model voor persoonlijkheidsonderzoek, gebaseerd op de archetypen van Carl Jung. De MBTI drukt 
persoonlijkheden uit in vier dimensies:

 . Waar richt je je aandacht op - Extraversion (E) of Introversion (I)
 . Hoe neem je informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)
 . Hoe neem je beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
 . Hoe ga je om met de wereld om je heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

BEZOEKERS 
Veruit de belangrijkste doelgroep van het Stadshart is de Heerhugowaarder die in de directe nabijheid 
van het centrumgebied woont, oftewel bewoners van de Bomen, Recreatie-, Edelstenen-, Rivieren- 
en Schrijverswijk. Zij worden gevolgd door inwoners uit verder weg liggende (> 10 autominuten) wijken 
en inwoners uit omliggende plaatsen zoals: Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Oterleek, Alkmaar, 
Noord-Scharwoude, Obdam en Sint Pancras. Een klein percentage bezoekers van het Stadshart komt van 
nog verder weg en/of is aan te duiden als toerist (Nederlands, Duits).

Heerhugowaarders doen hun dagelijkse aankopen massaal in hun eigen stad en kopen in meer dan de 
helft van de gevallen ook hun niet-dagelijkse waren lokaal. Daarnaast komt een relatief groot deel van 
de bestedingen aan niet-dagelijkse aankopen in Heerhugowaard (40%) van bezoekers uit omliggende 
plaatsen en is de AH XL een grote trekker – ook van buiten de stad – in het dagelijkse segment. 
 
De stevige groeicijfers van Cool (van circa 34.000 in 2009 naar circa 84.000 in 2016) en de grote 
bezoekersstroom van de bibliotheek worden gestaafd door provinciaal dagrecreatieonderzoek. Hieruit 
blijkt 55% van de inwoners van Noord-Kennemerland graag culturele activiteiten (podiumkunst, musea, 
monumenten, etc.) te ondernemen.

DEMOGRAFIE
Heerhugowaard is van 6.800 inwoners in 1960 naar ruim 55.000 in 2017 gegroeid. In 2025 telt de stad 
naar verwachting een kleine 60.000 inwoners. Het gros daarvan woont in nieuwbouw- en Vinexwijken. 
De meeste mensen zijn relatief jong en goed opgeleid en leven in een- en twee persoonshuishoudens 
of als gezin met kinderen. Hoewel per buurt verschillend, hebben veel inwoners – met uitzondering van 
jonge starters – een hoger dan modaal inkomen. Circa 20% van de Heerhugowaarders heeft een andere 
dan de Nederlandse nationaliteit, waarvan meer dan de helft etnisch niet-Westers. 
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ONTWIKKELINGEN
Heerhugowaard blijft ook de komende jaren groeien, zal vermoedelijk verder verkleuren en zal ook 
met de gevolgen van de in zijn totaliteit ouder wordende Nederlandse bevolking te maken krijgen. De 
groei in de afgelopen decennia veroorzaakt een voorzichtige kentering in de typische houding van de 
Heerhugowaarder. Die verschuift heel langzaam van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, naar 
een iets vrijere en hedonistischere instelling en een groter gemak om zo nu en dan eens gecontroleerd 
‘uit de band te springen’. Rode draad in de cultuur van jong en oud blijft echter de waardenset van 
inwoners van een ‘stad met dorpse waarden’. 

De herinrichting van het stationsgebied en de aanpassingen in de infrastructuur rond Heerhugowaard en 
het Stadshart zullen bezoekers faciliteren het gebied nog gemakkelijker te bereiken. De vooruitzichten 
voor ‘recreatief winkelcentrum’ Middenwaard, als onderdeel van het Stadshart, zijn positief mits er 
adequaat gestuurd wordt op meer functiemenging en niet-dagelijks aanbod. 
 

LEEFSTIJL

Het merendeel van de ondervraagde bezoekers 
In het Stadshart identificeert zichzelf met de gele 
(primair) of de groene belevingswereld. Dit betekent 
dat de meeste bezoekers houden van gezelligheid 
en vertier, even weg zijn van de dagelijkse 
beslommeringen, ontspanning , tijd voor leuke 
dingen doen met familie, vrienden en buren en/
of gesteld zijn op saamhorigheid, veiligheid, rust, 
traditie, tijd voor de eigen hobby’s en genieten van 
cultuur en historie.

Straatinterviews Stad & Co voorjaar 2018

Uit de: Regionale Detailhandelsvisie regio  
Alkmaar 2025
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MERKWAARDEN 
Merkwaarden zijn - in tegenstelling tot kernwaarden - aan het gebiedsbrand gekoppelde beelden, 
ervaringen, overtuigingen en opvattingen in het hoofd van de consument. Ze vormen een netwerk van 
associaties op grond waarvan hij of zij kiest voor brand A of brand B. 

De merkwaarden van het Stadshart uitgedrukt in karaktereigenschappen van vier personalities:

BN’er | André Dobbelsteen  
(kind van Mien Dobbelsteen en André van Duin)

GEANIMEERD, JOVIAAL, AUTHENTIEK, VOLKS, DOE MAAR 
GEWOON DAN DOE JE AL GEK GENOEG, EERLIJK, ZONDER 
POEHA, INSCHIKKELIJK, ALLEMANSVRIEND

 
Familielid | oma

GASTVRIJ, ZORGZAAM, BELANGSTELLEND, ACTIEF, 
BIJDETIJDS, LEVENDIG, GEZELLIG, KNUS, ALTIJD 
BEREIKBAAR/THUIS

Wereldleider | Angela Merkel

DEGELIJK, BESCHEIDEN, MOEDERLIJK, BETROUWBAAR, 
BETEKENISVOL, ZAKELIJK, PUNCTUEEL, SOBER, 
KWALITEITSGERICHT, INHOUDELIJK, SERIEUS, HOEKSTEEN 
VAN DE SAMENLEVING 

Sporter | Tom Dumoulin

DOORZETTER, AUTONOOM, REALISTISCH, VRIENDELIJK, 
RUSTIG, KALM, GEDEGEN, GEEN BRAVOUR, ‘BOY NEXT 
DOOR’

De communicatiestijl van deze personalities:
•  Warm, belangstellend, gericht op de ander
•  Eerlijk, ongecensureerd, feitelijk, precies 
•  Opiniërend, problematiserend 
•  To the point, begrijpelijk
•  Praat én luistert
•  Analoog en digitaal
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POSITIONERING
Positioneren is het realiseren van een (relatieve) positie in de perceptie van een ander. In dit geval het 
beeld van de (huidige en gewenste) bezoekers van de aantrekkelijkheid van het Stadshart ten opzichte 
van omliggende en/of vergelijkbare winkelgebieden. 

In het geanimeerde, levendige en bijdetijdse hart van Heerhugowaard bieden ondernemers  
een gastvrije huiskamer en profiteren bewoners van een stad met dorpse waarden.

KENMERK CENTRUMWAARD 
(RAADHUISPLEIN)

BINNENSTAD 
ALKMAAR

SCHAGEN DE MARE

Winkelen, horeca, leisure én cultuur -- + = -

Functiemenging (24h, blurring) - = - --

Gastvrijheid/hospitality -- = = =

Service = = = =

Beleving - ++ + =

Ontmoeting + - + =

Compact/overzichtelijk -- - = --

Geel/groene leefstijl = - = =

Hier voel je je thuis + - = -

Trots op eigenheid + ++ ++ =

Doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg - karakteristiek

++ - - -

•  Het Stadshart is uniek in Heerhugowaard en omgeving door zijn combinatie van winkel- en 
vrijetijdsfuncties op een betrekkelijk klein oppervlak. 

•  Het thuis- of huiskamergevoel (‘onder elkaar zijn’) verder versterken in combinatie met Westfriese 
gastvrijheid, lokale trots en beleving is kansrijk.

KERNPROPOSITIE 
De kernpropositie is de merkbelofte, oftewel dat wat de (huidige en gewenste) bezoekers aan beleving in 
het Stadshart wordt beloofd.

  Hier ben je thuis en heb je alles om lekker te leven. 
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BRAND STORY
De brand story is een verhalend sfeerbeeld van het Stadshart met de positionering en de kernpropositie 
als basis. 

‘Hamburgers, zakje sla, 2 avocado’s, tomaten, mayo. Oh ja, nieuw strandlaken – het wordt mooi weer 
volgende week – en slippertjes misschien dan ook gelijk. En voor Kenneth even kijken of die nieuwe 
sneakers er al zijn. Hee man, wat doe jij hier? Moet je hier zijn? Nee…! Echt? Wanneer is ze uitgerekend? 
Kerel, gefeliciteerd! Hoi Esra! Zo, jij hebt haast… Concert? Welk concert? Leuk! Hoe wist je dat ze 
vanavond hier spelen? Waarom heb je mij niet geappt? Andere app? Oh, je bedoelt de HUGO-app? Ja, 
die ken ik. Gebruik ik ook. Was een tip van mijn moeder. Best handig. We gebruiken ‘m thuis allemaal. 
Zij spaart er punten mee, ik kijk altijd even waar ik het best kan parkeren en of mijn bestellingen al op 
het pick-up point zijn. Kenneth en mijn vader doen vaak mee aan die polls over dingen in het centrum. 
Die naamdiscussie bijvoorbeeld: HUGO’s hart hebben ze nu bedacht. Ikzelf kijk best graag naar die 
HUGO-video’s. Vet grappig om te volgen wat zij allemaal doet en waar ze naar toe gaat. Hahaha, 
Heerhugowaard: your new cool destination!’
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‘We wonen hier lekker ruim. Met een tuin, leuke buren die ook kindjes hebben en alles wat we nodig 
hebben onder handbereik. Een verademing. Marcel kan ’s ochtends een half uur later weg en ik heb geen 
stress meer als ik Renske en Ruben naar de kinderopvang breng. Geen gewurm voor de deur en prima 
meiden die net als ik in het leven staan. Koken doen Marcel en ik samen, of liever gezegd om beurten. 
Een keer per week grote boodschappen en de rest vers. Of we laten wat komen, via de HUGO-app. Uit 
eten is er wat minder bij alhoewel we nog steeds iedere maand met z’n tweetjes iets leuks doen. Passen 
opa en oma op. Je kan ons uittekenen op het Coolplein. Supergezellige sfeer, helemaal nu die verlichting 
er ook hangt. Heel gaaf hoe dat in het hele Stadshart terugkomt en hoe je ook na sluitingstijd nu de 
lichtjes kunt volgen naar de parkeergarages. Ik ben Marcel aan het bewerken dat we ook meedoen aan 
die HUGO-expo. Fantastisch idee, die grote foto’s van Heerhugowaarders op de pleinen en de gevels. Dit 
is een heel leuk idee om uit te werken! Hoe leuk is het om trots te zijn op je eigen stad?’

‘We kijken er tegenwoordig al maanden naar uit. Heerhugowaard had altijd al leuke evenementen, maar 
Zoals de waard is écht voor iedereen. Vooral het gezamenlijke vinden we hartverwarmend. Een beetje 
zoals vroeger. Wijzelf gaan regelmatig uit en verdiepen ons graag in onderwerpen uit de streek. Op 
Zoals de waard bezoeken we altijd de uit & infomarkt met voorproefjes van voorstellingen, cursussen, 
exposities. Sjaan heeft al een paar keer kooklessen in een restaurant gevolgd tijdens het festival en 
de kleinkinderen zitten ieder jaar met hun kleedje en spulletjes in het Stadspark. Alles één of twee 
euro. Ikzelf ga graag naar een of twee van die speciale lezingen van de bibliotheek. Heel verrassend; 
die  thema's en gastsprekers in de Canon van Heerhugowaard! Ik heb begrepen dat onze zoon dit jaar 
meespeelt in een van die filmpjes die Vue voor de HUGO-app maakt. Samen met z'n wielrenmaatjes. Het 
zal mij benieuwen! En onze dochter zal wel weer toeslaan in Middenwaard. Drie dagen HUGO’s hoofd 
op hol. Volgens mij sleept ze er ieder jaar weer grandioze aanbiedingen uit. Voor mij is Zoals de waard 
een volksfeest zoals het moet zijn. Gezellig, voor jong en oud, voor elk wat wils, lekker eten en drinken 
en samen de schouders onder Heerhugowaard. Ik heb mijn loten voor het goede doel van dit jaar al 
klaarliggen. Gekocht via die app. Met hulp van mijn kleindochter…
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VOLGENDE STAPPEN

RANDVOORWAARDEN & AANDACHTSPUNTEN SAMENWERKINGSVERBAND 
STADSHART HEERHUGOWAARD 
•  Vertaal de begrippen ‘gastvrije huiskamer’, ‘dorpse waarden’ en ‘lekker leven’ naar concrete criteria 

en ideeën met betrekking tot het winkel-, cultuur- en leisureaanbod, klantbejegening, service, 
openbare ruimte, promotie en events; 

•  Ontwikkel een ruimtelijk plan c.q. ontwerp dat het Stadshart integraal ‘uitlicht’ (letterlijk en/of 
figuurlijk) en de verschillende onderdelen visueel en gevoelsmatig met elkaar verbindt. Neem de 
entrees naar Middenwaard en de gevel langs de Middenweg hierin mee;

•  Vergroot de kwaliteit en uitstraling van het (entree)gebied rond Middenwaard - inclusief het terrein 
achter de Lidl - zodat bezoekers die het Stadshart naderen zich veel eerder/sneller welkom én 
veilig(er) voelen.

•  Onderzoek de verbetermogelijkheden voor de naamgeving van, bewegwijzering naar en binnen en 
groene aankleding (dorps/Noord-Hollands) van het Stadshart;

•  Intensiveer/faciliteer de onderlinge communicatie van alle ondernemers in het Stadshart en 
stimuleer actief dat ondernemers onderling meer met elkaar uitwisselen;

•  Communiceer actief met alle ondernemers en betrek ze waar mogelijk bij het brandingtraject;
•  (Geef invulling aan een structureel samenwerkingsverband dat de strategische keuzes en funding van 

het Stadshartbrand ‘organiseert’).

BRIEFING CREATIEF CONCEPT 
Ontwikkel één of meer creatieve concepten* voor het gebiedsbrand Stadshart Heerhugowaard met 
aanzetten voor de volgende elementen en instrumenten, inclusief planning en prijsopgave:

•  logo/huisstijl
•  online communicatiemiddelen (social media, website, etc.)
•  offline communicatiemiddelen (drukwerk/print, fotostock, etc.) 
•  inrichting en aankleding openbare ruimte (straatmeubilair, verlichting, groen, signing, etc.)
•  merkactivatie (campagnes, events, pop ups, samenwerkingen met (culturele) partners, publiciteit, 

loyalty, games, speciale producten, etc.) 

*  deze zijn en blijven in dit stadium eigendom van de ontwerper/het bureau en zijn auteursrechtelijk 
beschermd. Bij opdrachtverstrekking zal de gemeente Heerhugowaard om een overdracht van het 
auteursrecht verzoeken. 

NB
Stad & Co geeft opdracht voor uitwerking van het creatief voorstel. De stuurgroep branding maakt de uiteindelijke 
keuze. Het budget voor uitwerking en zo mogelijk de productie van een paar eerste middelen bedraagt € 10.000,-. 
Het voorstel wordt gepresenteerd in de stuurgroep branding. Richtdatum: medio juli. 
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Eindhoven

Vestdijk 39-A
5611 CA Eindhoven
+31 (0)40 296 8844 
info@stadenco.nl

Postbus 4914
5604 CC Eindhoven

Amsterdam

Prins Hendrikkade 48-N
1012 AC Amsterdam
+31 (0)20 260 2626
info@stadenco.nl

Postbus 11100
1001 GC Amsterdam

Samen de stad 
mooier maken. 

Laatste twee coupletten Heerhugowaards volkslied (Jan Tamis, 1979)
We vieren samen feest om al wat is geweest. 
Een goede toekomst ligt voor velen open. 
En komt er zorg of last; één ding staat spijkervast: 
Nooit laten wij de Waard meer onderlopen!! 
 
In het Noorden, hoog op Hollands zolder, 
wordt een stip steeds groter op de kaart, 
want daar groeit en bloeit een mooie polder: 
het voortreffelijke dorp Heerhugowaard!


