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Onderwerp
Stand van zaken initiatieven 2020

Steenbergen; 24 november 2020
Aan de Raad,
Sinds 2018 is de Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen actief. Dit fonds
draagt bij aan het stimuleren van maatschappelijke deelname door het aanjagen van activiteiten
waaraan alle inwoners mee kunnen doen of er plezier aan hebben. In 2019 zijn
kerncoördinatoren gestart in de rol van verbinder, de brug van inwoner naar gemeente en
sparringpartner waar het gaat om de leefbaarheid in de kern. In december 2019 hebben wij u
geïnformeerd over de ervaring met initiatieven(fonds). In deze raadsmededeling informeren wij u
over de ontwikkeling van initiatieven in het jaar 2020. Voor 2020 is C 50.000,- beschikbaar in het
kader van de Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen.
Initiatieven met een bijdrage van het initiatievenfonds op een rij

Ter informatie treft u hierbij een overzicht van initiatieven die mede dankzij het initiatievenfonds
ter stimulans, en de waardevolle bijdrage van de kerncoördinatoren en vakinhoudelijk
medewerkers, tot stand zijn gekomen, dan wel in voorbereiding zijn.

Website Cultuur Steenbergen

Dit betreft een website (cultuursteenbergen.nl) met het aanbod van alle culturele instellingen in
de gemeente en het programma van de Cultuurmaand September. Uit het initiatievenfonds is
C 3.500,- toegekend.
Korpsenfestival

Stichting Hİ-5 heeft het initiatief bekend gemaakt dat zich richt op een korpsenfestival met
beoordeling. Voor dit initiatief is besloten een bedrag van C 300,- uit het initiatievenfonds toe te
kennen.
Filmproject Stadsherauten

Heemkundekring De Steenen Kamer realiseert een driedelige filmserie met verhalen uit en over
Steenbergen, bedoeld voor inwoners en bezoekers. Hiertoe is een bedrag van C 2.520,- uit het
initiatievenfonds toegekend. De activiteit is nog niet uitgevoerd vanwege het feit dat
initiatiefnemers de volledige gewenste financiering nog niet rond hebben.
Klank op de bank

Muziekvereniging Volharding Steenbergen organiseert een muziekevenement dat is te volgen
met een livestreamverbinding via de SLOS en internet. Het is bedoeld voor een groot publiek, ook
voor mensen die zich nog niet in grote groepen willen bewegen of anderszins niet in staat zijn
een muziekvoorstelling fysiek bij te wonen. Uit het initiatievenfonds is een bedrag van C 3.750,toegekend.
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Vanwege Covid-19 en de daarbij horende maatregelen zijn de opnames uitgesteld tot Q1 2021.
D'Ouwe Stukke

Het betreft een theatershow met liedjes en sketches over het Steenbergse verleden. Er vinden 10
optredens plaats in 2020/2021, speciaal voor ouderen uit de gemeente Steenbergen. Daarvoor
worden onder andere leden KBO, Zonnebloem, Herwonnen Levenskracht en bewoners van
zorginstellingen uitgenodigd. De voorstellingen vinden plaats in Theaterschool Myra Ceti. Er is
een subsidie uit het initiatievenfonds verstrekt van C 4.650,-. Vanwege Covid-19 heeft er nog geen
voorstelling kunnen plaatsvinden.
Watertappunt

Het betreft een watertappunt op het kerkplein in Kruisland. Er is een bedrag van C 4.500,- uit het
initiatievenfonds toegekend en het tappunt is aangeschaft. Brabant Water is in de lead voor
plaatsing van het watertappunt.
Graffiti transformatorhuisjes

In samenwerking met basisschoolleerlingen en een kunstenares is in Steenbergen-Noord is het
initiatief tot stand gekomen om graffiti aan te brengen op transformatorhuisjes van Enexis en
KPN. Hiervoor is vanuit het initiatievenfonds C 4.971,- verstrekt. Medio 2020 meldde Enexis dat
de transformatorhuisjes mogelijk Chroom6 bevatten. Het project is per direct gestaakt. De
onderzoeksprocedure is ingezet door Enexis: de resultaten worden afgewacht. Voor een aantal
andere transformatiehuisjes moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met KPN.
Afvalhappers

Een inwoner heeft in samenwerking met alle basisscholen het project Afvalhappers opgepakt. Dit
betreft een afvaleducatieprogramma ter ondersteuning van gescheiden afval. Happers hebben
elk hun eigen personage/karakter waarbij een ander soort afval behoort. Op deze wijze worden
kinderen op een positieve en speelse manier geprikkeld om afval beter te scheiden. Ook
zwerfaval en aanverwante onderwerpen komen in het programma aan bod. Er is een bedrag van
C 4.398,- toegekend uit het initiatievenfonds. De uitvoering vindt plaats in december 2020.
Zadenbiliotheek

Een initiatiefnemer van de Welberg heeft gevraagd om een bijdrage van uit het initiatievenfonds
waar het gaat om een zadenbibliotheek: het doneren van zaden en zaden halen voor in eigen
tuin. Draagvlak bleek duidelijk aanwezig. Het doel van de zadenbibliotheek treft een aantal
aspecten: van het laagdrempelig contact maken tot een bijdrage aan de verbreding van kennis en
verbetering van de biodiversiteit. Uit het initiatievenfonds is een bedrag van C 333,- toegekend.
Hondenspeelplaats

Een hondenspeelplaats was de wens op de Welberg. Het betreft een omheind speelterrein op het
perceel aan het Tussendoortje. Initiatiefnemers hebben met de eigenaar van het perceel nadere
afspraken over het gebruik vastgelegd. Initiatiefnemers hebben verzocht tot een bijdrage van
C 4.935,67,- uit het initiatievenfonds; dit bedrag is uitgekeerd. De hondenspeelplaats is inmiddels
gerealiseerd en er wordt met enthousiasme gebruik van gemaakt.
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Initiatieven in ontwikkeling

Daarnaast zijn er inwonersinitiatieven waarbij nog niet tot uitvoering is overgegaan. Die situaties
bevinden zich in de inventarisatiefase. Denk hierbij aan het inrichtingsplan Den Darink in
Kruisland, waarbij de dorpsraad de wens heeft tot nadere invulling van de fysieke ruimte. In
dezelfde kern bestaat de wens tot een skatebaan wat door een initiatiefnemer nader wordt
onderzocht. Ook staat in Kruisland een huiskamerproject op de planning wat wordt geïnitieerd
door Stichting Welzijn Kruisland met andere maatschappelijke organisaties. In Nieuw-Vossemeer
ligt de focus op de toekomstvisie waarbij de input van de inwoners groot is. Dinteloord heeft de
aandacht op diverse onderwerpen, zoals een hondenspeelplaats, de herinrichting van de ijsbaan
en de herinrichting van de Steenbergseweg. In Steenbergen kan het kunstwerk op de rotonde,
waarbij een mooie samenwerking met inwoners is ontstaan, als typerend voorbeeld van
participatie worden genoemd. In Steenbergen is ook de wens van inwoners voor een speeltuin
onderwerp van gesprek. Ook kernoverstijgend zijn er wensen. Zo heeft onder andere de
verlichting van omvangrijke gebouwen, zoals kerken, de aandacht. Daarnaast hebben aspecten
waar niemand vat op heeft, zoals Covid-19, een opvallende impact waar het gaat om extra
creativiteit in elke kern.
Zoals hiervoor uiteengezet blijkt opnieuw dat de basis ligt in samenwerking: samen een
idee/initiatief tot stand brengen. Het initiatievenfonds is een middel en geen doel op zich. Steeds
meer is in de gemeentelijke organisatie aandacht ten aanzien van onder andere de integrale
benadering en financiële afspraken. Concluderend wordt gesteld dat het initiatievenfonds ook de
afgelopen periode weer zijn nut heeft bewezen als stimulans in het proces van participatie: van
idee tot uitvoering.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbereen,

len Belt, MBA
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