streek
om te zijn

Goed leven
Maashorst is een prachtige en unieke
gemeente en bevat een aantrekkelijke
combinatie van eigenschappen en
mogelijkheden. Een nieuwe gemeente vol
energie en dynamiek, ontstaan uit zes
kernen; Reek, Schaijk, Odiliapeel, Uden,
Volkel en Zeeland. Krachtige kernwoorden
geven uiting aan wie wij zijn en waar wij
op herkend willen worden.
Zo zijn wij dynamisch en tonen lef, zijn
ruimdenkend, warm en toegankelijk, hebben
een duidelijke connectie met natuurgebied
De Maashorst, zijn energiek en ondernemend.
Dit zijn de kernwoorden die aan de basis
staan voor de branding van gemeente
Maashorst.
Maashorst is een gemeente waar je elkaar
opzoeken niet uit de weg gaat.
Het is een streek waar een achtertuin groot
genoeg is voor iedereen. En het is een streek
waar ontspanning en inspanning hand in
hand gaan.
Gemeente Maashorst

Slenk

6 Kernen
Gemeente Maashorst bestaat
uit 6 kernen, welke allen
verbeeld zijn in een ‘afslag’ in
het beeldmerk.

M en H
Het is een vrije M,
daarnaast kan je er ook
een H in zien, MaasHorst.

Horsten en slenken.
Een Horst, in de geologie de
zijde van een afschuiving
die omhoog is bewogen.
De andere, naar beneden
bewogen zijde van de
afschuiving is een slenk.

Pulse
Als een hartslag,
levensader van onze
samenleving.
Het hart staat ook voor
een bruisend centrum.

Meander
Het slingerpad, een drift,
meander, peelrandbreuk.

Signatuur
Een paraaf onder iets
waar we trots op zijn.
Zoals de handtekening van
een schilder.

Horst

kleur en
vorm

Lijnenspel
Het grafisch element is gebaseerd op het
lijnenspel van een geologische hoogtekaart
van een gebied. Hogere grond (Horst)
vormt het lijnenspel.

Horst en slenk
Voor de huisstijl is het lettertype
horstenenslenk ontwikkeld.

Heidepaars
Emoties, magisch,
waardigheid, visie, waarheid,
wijsheid, anders durven zijn.

Bosgroen
Ontwikkeling, leven,
balans en harmonie,
rust van natuur,
vernieuwing.

Zandgeel
Plezier, geluk, zelfvertrouwen,
besluitvaardig, doegericht,
nieuwsgierig.

Grondgrijs
Neutraal, strak,
ondersteunend.

streek om
jezelf
sportief
ontspannen
ondernemend
actief
samen
gastvrij
trots
gelukkig
te zijn

In Maashorst durven we onze nek uit
te steken. We weten wat we willen
bereiken. We bieden een complete mix van
voorzieningen, een leven lang. We zetten in
op de ontwikkeling van ons prachtige
natuurgebied De Maashorst, onze
gemeenschappelijke groene troef.
Maashorst: zes kernen met ieder zijn eigen
kenmerken. We koesteren de diversiteit en
bundelen de krachten waarin we hetzelfde
zijn. Onze kernen zijn energiek, levendig en
omgeven door natuur. Het verenigingsleven
bruist en mensen staan voor elkaar klaar.
Ondernemerschap, trots, gastvrijheid
en gemoedelijkheid zijn belangrijke
eigenschappen waardoor mensen hier prettig
wonen, recreëren en ondernemen.
Maashorst is een aantrekkelijke plek om
te wonen, te werken en te bezoeken. Dat
bewijzen onze circa 60.000 inwoners, 30.000
werknemers en 300.000 jaarlijks geboekte
overnachtingen.
‘Goed toeven in Maashorst’
In Maashorst ervaar je een complete mix van
voorzieningen, een leven lang.

www.opwegnaargemeentemaashorst.nl

