communicatiekit

Centrumkwadraat
De laatste jaren weet Enschede
investeerders, ondernemers,
bezoekers en nieuwe
bewoners steeds beter aan
zich te binden. Om deze koers
vast te houden wil Enschede
verder vernieuwen en talent
nog beter aan zich binden.
Enschede is een groene stad met een overzichtelijk
centrum en een groot cultureel aanbod. Toch blijft de
Randstad aantrekkelijker voor net-afgestudeerden. Met
Centrumkwadraat willen we ervoor zorgen dat talent
voor Enschede kiest en blijft kiezen.
Duidelijke afspraken over de externe communicatie
helpen dat doel te bereiken. Vandaar deze
communicatiekit. Het is essentieel om vanuit een
eenduidige strategie elkaar te versterken, Enschede op
de kaart te zetten en te bouwen aan een sterker gebied
waar de doelgroep wil (blijven) wonen.

Communicatiekit

Deze communicatiekit helpt ontwikkelaars, aannemers,
ondernemers en andere personen, ondernemingen en
instanties met effectief communiceren over alles wat
met Centrumkwadraat te maken heeft.

Inhoud
Logo
Logo als toevoeging op
een (nieuws)brief
Logo als toevoeging op
social media
Hashtags en mentions

Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen
over de het gebruik van de verschillende
communicatiemiddelen van deze kit? Neem gerust
contact op met Bestwerk: 0570 - 20 02 08.

E-mail handtekening
Logo als toevoeging op
een bouwbord
Centrumkwadraat
opmaak voor
bouwborden

Centrumkwadraat

Logo
Helder communiceren vanuit Centrumkwadraat.
Dat is wat we willen. Om dat voor elkaar te krijgen is
het belangrijk om eenduidig te zijn en te blijven in
de verschillende (externe) communicatie-uitingen
vanuit Centrumkwadraat.
Uniform gebruik van een logo is daarbij essentieel.
Het logo van Centrumkwadraat staat niet op
zichzelf. Daarom is het advies om bij het logo van
Centrumkwadraat ook altijd het logo van Gemeente
Enschede op te nemen.
Uiteraard mag het logo altijd gebruikt worden in
combinatie met uw eigen logo.

Kleurgebruik

Het kleurenpalet van Enschede bestaat uit een
drietal basiskleuren voor het logo en een viertal
uitbreidingskleuren te gebruiken als toevoeging.
Deze huisstijlkleuren kunt u gebruiken in de
vormgeving van uw eigen uitingen.

basiskleuren

CMYK 0 - 95 - 100 - 0
# e42312

CMYK 0 - 0 - 0 - 0
# ffffff

CMYK 0 - 0 - 0 - 100
# 000000

uitbreidingskleuren

CMYK 40 - 32 - 28 - 15
# 96959a

CMYK 30 - 15 - 25 - 0
# bfc9c1

CMYK 18 - 18 - 12 - 0
# d7d0d6

CMYK 30 - 15 - 25 - 0
# e8d1c0
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Logo als
toevoeging op
een (nieuws)brief
Laat Centrumkwadraat terugkomen
in uw (nieuws)brief. Dat kan op drie
manieren: door het logo, een header
of een label te plaatsen. U kunt ook
gebruikmaken van een vooropgezet
nieuwsbriefsjabloon in de stijl van
Centrumkwadraat.
Wij zijn graag op
de hoogte van uw
werkzaamheden in het
centrumkwadraat!

Uw informatie nemen wij op in onze eigen
nieuwsbrief. Dus heeft u werkzaamheden
binnen het Centrumkwadraat?
Laat het ons vooral weten via
centrumkwadraat@enschede.nl

Verzoek om inhoud
aan te leveren bij
Centrumkwadraat

Wilt u Verstuurt u een nieuwsbrief
waarbij u gebruik maakt van een van deze
opties? Laat het ons vooral weten via
centrumkwadraat@enschede.nl

Centrumkwadraat

Optie 1 streamer
Logo als streamer onderaan,
gecombineerd met het logo
van gemeente Enschede.
Altijd gebruikt op een witte
ondergrond.

Optie 2
label wit/zwart

Logo als los label rechts
onderaan of bovenaan. Op
wit of op een gekleurde
ondergrond of foto. Keuze op
basis van het hoogste contrast,
in wit of zwart.

Optie 3
nieuwsbrief
stramien

nieuwsbrief

februari 2021

werkzaamheden Molenstraat

U kunt ook gebruik maken van
het nieuwsbriefsjabloon voor
word.

Planning
Het project bestaat uit 3 fases. Deze fases
betekenen in theorie dat de werkzaamheden zich
concentreren op een deel van de straat. Per fase
ligt er maximaal één kruisingsvlak uit dat verbinding
heeft met het centrum. Op deze manier kunnen we
de bereikbaarheid waarborgen.

Fase 1 | Start medio november 2020
Tussen Deurningerstraat en Wenninkgaarde
De riolering is aangebracht tot de kruising
Wenninkgaarde, ook is hier de stadsverwarming
aangelegd en is er gestart met het straatwerk ter
hoogte van het Stadskantoor.

Fase 2 | Start medio februari 2021

De werkzaamheden aan de
Molenstraat schieten op! Nog
deze maand komt het eerste
asfalt er weer in en wordt de
laatste hand gelegd aan fase 1.
Als het weer mee blijft zitten, is het Stationsplein
in februari weer vanaf de Molenstraat bereikbaar
voor autoverkeer. Vanaf februari wordt er
gewerkt tussen de Korte Hengelosestraat en
Wenninkgaarde aan kabels en leidingen en
straatwerk. Vanaf Wenninkgaarde richting
Oldenzaalsestraat wordt dan de riolering
en de stadsverwarming aangebracht.

Tussen Wenninkgaarde en Oldenzaalsestraat
In de eerste week van februari worden bomen
gekapt en wordt ook het asfalt aangelegd op de
kruising Molenstraat - Deurningerstraat - Korte
Hengelosestraat. Direct daarna start TWW met het
opbreken van het asfalt vanaf de Wenninkgaarde tot
de kruising met de Nieuwe Schoolweg. Zo kan het
bouwverkeer voor de nieuwbouw ‘t Zeggelt zo lang
mogelijk via deze route rijden.

Fase 3 | Start medio juni 2021
Hengelosestraat

Afsluitend
Na fase 3 wordt de kruising met de
Oldenzaalsestraat aangepakt. De stoplichten
verdwijnen en er wordt een voorrangsplein
gemaakt.

Huidige bomen maken plaats
voor nieuwe bomen
De Molenstraat wordt volledig opnieuw ingericht. Dit
betekent ook dat we hiervoor een aantal bomen moeten
kappen. De eerste 5 bomen zijn in oktober al gekapt. In
de eerste week van februari worden 23 bomen voor het
Stadskantoor gekapt. Waarom nu al? In de lente en zomer
is de kans groter dat vogels zich nestelen in de bomen. Op
dat moment mogen de bomen niet meer gekapt worden,
wat zorgt voor vertraging. Vandaar dat we ervoor kiezen om
de bomen voor de broedperiode te kappen. In de nieuwe
situatie planten we natuurlijk bomen terug. In totaal

komen er straks 26 bomen bij.
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Logo als
toevoeging
op social
media

Het logo kan worden
toegevoegd aan uw social
media header of ander
beeld. U heeft de keuze uit
een volledige streamer of
alleen een label.

Optie 1 wit/zwart

Logo als streamer onderaan, gecombineerd met
het logo van gemeente Enschede. Keuze op basis
van het hoogste contrast, in wit of zwart.

Optie 2 wit/zwart

Logo als label rechts onderaan. Keuze op basis van
het hoogste contrast, in wit of zwart.
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Logo als
toevoeging op
bouwborden
Gebruik deze opmaak als uw
eigen onderneming of instantie de
hoofdafzender is. Centrumkwadraat
is mede-afzender. Bijvoorbeeld voor
(her)ontwikkelingsprojecten.

Uw opmaak
titel project

Voorbereiding en directievoering

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bouwbord
300 x 400 cm

Uw opmaak
titel project

Voorbereiding en directievoering

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bouwdoek
338 x 174 cm
Centrumkwadraat

Centrumkwadraat
opmaak voor
bouwborden
Gebruik deze opmaak als
Centrumkwadraat de hoofdafzender
is. Geschikt voor projecten op het
gebied van bijvoorbeeld infrastructuur
en de openbare ruimte.

Straatnaam 2.0

[BEELD]

Dit wordt de
mooiste straat van Enschede

Start werkzaamheden
datum

Meer duurzaamheid
Meer bereikbaarheid
Meer veiligheid

Bouwbord
300 x 400 cm

Voorbereiding en directievoering

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Straatnaam 2.0
Start werkzaamheden
datum

[BEELD]

Dit wordt de
mooiste straat van Enschede
Meer duurzaamheid
Meer bereikbaarheid
Meer veiligheid

Bouwdoek
338 x 174 cm
Centrumkwadraat

Voorbereiding en directievoering

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hashtags en
mentions
Door hashtags en mentions te
gebruiken zorg je ervoor dat
Centrumkwadraat en Gemeente
Enschede uw bericht zien.
Op die manier kunnen we het
delen, waardoor uw organisatie
een nieuw publiek kan bereiken.
Andersom kunnen we uw
publiek naar de juiste kanalen
verwijzen indien ze meer
informatie verlangen over het
project Centrumkwadraat.
Hashtags

Voorzie berichten op social media altijd van de hashtags
#Centrumkwadraat en #Enschede. Zorg er op Twitter,
Facebook en LinkedIn voor dat dit de enige hashtags in
uw bericht zijn, of gebruik er niet veel meer. Op Instagram
kunt u er gerust meer toevoegen.

Mentions

Vermeld Centrumkwadraat en Gemeente Enschede ook
direct in social media-berichten:

e-mail
hand
tekening
Gebruik de e-mail handtekening van
Centrumkwadraat bijvoorbeeld onder uw eigen
e-mail handtekening.

Twitter
@GemeenteEnschede
Facebook
@centrumkwadraat
@gemeenteenschede
Instagram
@centrumkwadraat
@gemeente_enschede

Bedrijfnaam
Straatnaam 12
7500 AA Enschede
+31 (0)53 123 45 67
www.website.nl

LinkedIn
Gemeente Enschede
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Tekstuele suggesties
voor een eenduidige
communicatie
Hieronder vindt u een aantal
tekstuele suggesties om
uw communicatie over
Centrumkwadraat aan te vullen.
Vernieuwing

Enschede heeft zichzelf in de geschiedenis telkens
opnieuw moeten uitvinden. De laatste jaren weten
investeerders, ondernemers, bezoekers en nieuwe
bewoners zich steeds beter aan de stad te binden.

Talent

We gaan talent en net-afgestudeerden verleiden met
nog meer (centrum) Enschede: wonen en werken in
een groene, dynamische en overzichtelijke stad met het
gevoel van een binnenstad.

Diversiteit

Enschede is een stad waar ruim 200 nationaliteiten
samen leven, met een groot cultureel aanbod. Universiteit
Twente, hogeschool Saxion, Grolsch, FC Twente,
Kennispark en Technology Base; aan Enschede lijkt niets
te ontbreken.

Naam

Spoorzone wordt Centrumkwadraat. De nieuwe naam
staat voor de gebiedsontwikkeling rondom het station.

Groei

Groeien vanuit het hart — dat is Centrumkwadraat.
Aan de zuidzijde van het centrum wordt gewerkt aan
de Kop, een hoogstedelijke uitbreiding in de vorm
van appartemententorens. Aan de noordzijde zorgt
Centrumkwadraat voor een complementaire ontwikkeling
door het gebied te transformeren tot een levendig woonen werkgebied.

Centrumkwadraat

Projecten

Een aantal succesvolle projecten hebben de afgelopen
jaren kleur gegeven aan Centrumkwadraat. Denk aan de
zelfbouwkavels in Boddenkamp, de stadswoningen in
Lasonder ’t Zeggelt, de transformatie van karakteristieke
panden als de Ambachtsschool, het oude Arke kantoor,
de Detakerk en de Melkhal, de Performance Factory als
hotspot en de herinrichting van de wegenstructuur in het
gebied.

Bewoners

Studenten, starters, gezinnen, eenpersoonshuishoudens
en vitale ouderen — voor iedereen is in Centrumkwadraat
een plek te vinden. Een gedifferentieerd woningaanbod
in een binnenstedelijke woonomgeving met een
sterke mix van functies en de aanwezigheid van hippe
verblijfplekken.

Message
house

De ambities van Centrumkwadraat staan weergegeven in dit message house.
Bij communicatie over Centrumkwadraat noem dan vooral onderstaande items.

Ambities
Centrumkwadraat
Meer Enschede

Vernieuwen van het centrum,
vergroten van de kwaliteit en
vasthouden van talent.
Meer
bereikbaarheid

Meer
duurzaamheid

Meer
leefbaarheid

Enschede
aantrekkelijker
voor onder
nemers,
bewoners, talent
en bezoekers.

Enschede
aantrekkelijker
voor de energie
transitie, maar
met behoud van
het historische
karakter.

In Centrum
kwadraat
wandel je op
een aangename
manier door een
inspirerende
stedelijke
omgeving.

Het gebruik van de auto wordt
minder vanzelfsprekend.
Fietser en voetganger worden
via het stationsgebied direct
met het centrum verbonden
door een nieuwe fiets- en
voetgangerstunnel onder het
station en een comfortabele
fietsparkeerkelder. De
parkeergarage Stationsplein
wordt bestemd voor
ondernemers en bewoners van
het centrum.

Klimaatadaptatie, slimme
mobiliteit en gezondheid zijn
de kenmerkende woorden voor
Centrumkwadraat. Dit zie je in
de smartgrids — zo compact
en flexibel mogelijk bouwen.
Dit leidt tot minder noodzaak
om de auto te gebruiken.
Daarmee ontstaat ruimte voor
meer groene plekken met
een slim waterysteem: goed
voor het vergroten van de
biodiversiteit en het tegengaan
van hittestress!

Centrumkwadraat is een gebied
met meerwaarde voor de hele
stad. Met bijzondere vormen
van wonen, kleinschalige
bedrijvigheid, prikkelende
horeca. Het station om de
hoek, auto’s uit het zicht van de
openbare ruimte. Voetganger
en fietser voelen zich thuis in
de smalle straatjes. Een netwerk
van pleintjes en een groene
openbare ruimte waar moderne
architectuur en oude panden
elkaar naadloos aanvullen.

Centrumkwadraat

