
Beleidsprioriteiten 2019 Jaarrekening 2019 Status Planning
Behouden en versterken van de kracht van 
ons cultureel erfgoed

Beide projecten zijn in voorbereiding. In het licht van 750 jaar Steenbergen wordt de 
samenhang tussen de Canon en onderdelen van de Expeditie bezien. 

Afgerond

Vanwege de toekomstvisie eind 2019, werd het communicatieplan in 2020 gepland. Niet behaald

De VVV is in de Gummaruskerk ondergebracht. Afgerond
Activiteiten en initiatieven ten behoeve van 
cultuur zijn ondersteunend  en stimulerend.

Alle basisscholen hebben meegedaan aan activiteiten rond 75 jaar bervijding, o.a. een 
scholenestafette met verteller, een theatervoorstelling en de game Weet waar je woont.

Afgerond

Als er initiatieven zijn die passen in de sfeer van het initiatievenfonds dan worden die van 
harte ondersteund vanuit het initiatievenfonds. 

Afgerond

Het programma voor 75 jaar bervijding is uitgevoerd. Het bevatte ca. 25 activiteiten, voor 
het merendeel georganiseerd door verenigingen en inwoners. De deelname en 
belangstelling was groot. Zo is de historische toertocht door ca. 15.000 mensen bekeken.

Afgerond

Steenbergen 2022 In de voorbereiding van dit feest is een eerste opzet van een plan van aanpak opgesteld. 
Deze is in 2019 verder geconcretiseerd, met het volgende uitgangspunt: we faciliteren de 
initiatieven die vanuit de samenleving (inwoners, verenigingen en bedrijven) voor de 
viering van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar gemeente Steenbergen komen. Vanaf 2020 
gaan we initiatieven - indien nodig - actief stimuleren. De financiele consequenties zijn 
opgenomen in de begroting 2020 en meerjarenramingen 2020-2022.

Afgerond

Canon van Steenbergen Voor de canon is een werkgroep met deelnemers van erfgoedinstellingen samengesteld. 
De werkgroep heeft een lijst met de belangrijkste onderwerpen vastgesteld en heeft in 
2019 de eerste artikelen geschreven. Gewerkt wordt aan een papieren versie en een 
digitale variant. 

Afgerond

Kunstwerken per kern In Kruisland is het project St. Jorispad geraliseerd, in Nieuw-Vossemeer de verplaatsing 
van het beeld van Merijntje. Voor Steenbergen is gestart met een beeldengroep op een 
rotonde bij de N259; oplevering naar verwachting medio 2020. Vanuit De Heen is er geen 
initiatief gekomen.

Afgerond

Cultuureducatie In het schooljaar 2017-2018 zijn zeven basisscholen gestart met De Cultuur Loper onder 
leiding van de cultuurcoach, die door de gemeente is aangesteld. Acties die uitgevoerd 
worden zijn o.a. deskundigheidsbevordering docenten, uitwisseling en afstemming 
activiteiten en bezoek culturele activiteiten. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn alle 
negen basisscholen aangesloten bij het project. De game 'weet waar je woont' is 
geactualiseerd.

Afgerond


