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Functioneel  behoud van Stadswapen  Gemeente  Steenbergen. 
 
Geacht College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Steenbergen, 
 
 
Als  bestuur en leden van de Heemkundekring  “De Steenen Kamer “ vragen wij uw aandacht voor  
het navolgende; 
 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging, deze week, werd met verontwaardigde 
verbazing gesproken over het B&W- besluit om het historisch bepaalde gemeentewapen met de 
meerminnen van Steenbergen voor dagelijks gebruik te vervangen door een kenmerk , geen 
beeldmerk, dat oogt als een plaatsnaambord of zelfs als straatnaambord, zeker als het in zwart-wit 
druk gebruikt wordt".  
 
Het ons, dierbare, Stadswapen is een van de weinige langst aanwezige Steenbergse eigenheden  
die wij samen als gemeente bezitten en nog steeds met trots konden gebruiken. 
 
Sinds de 14e eeuw is ons Stadswapen vrijwel ongewijzigd onze representant voor vele mensen en 
instanties geweest. 
 
De historicus Dhr. W. van Ham heeft het bestaan en de waarde hiervan al in het midden van de 
vorige eeuw duidelijk  in het, door de gemeente Steenbergen uitgegeven,  Herdenkingsboek van  
500 jaar Nassau Stad  weten te omschrijven.  
“ Dat de geschiedenis van het Steenbergse wapen moge bijdrage, dat Steenbergen zijn wapen  
steeds hoog  blijve schatten als symbool van zijn zelfstandigheid en belangwekkende historie.”    
 
Wij roepen de leden van de gemeenteraad op om in de komende vergadering, geagendeerd op  
26 januari, hun cultuur- historische verantwoordelijkheid te nemen en het B&W- besluit te herzien.  
 
De gemeente Steenbergen is vernoemd naar de stad Steenbergen, met haar unieke stadswapen dat 
het waard is om door het gemeentebestuur en bij gemeentelijke zaken te allen tijde gevoerd te 
worden.   
 
Bij de gemeentelijke herindeling is door de gemeenteraad besloten om het huidige stadswapen als 
beeldmerk te gebruiken en dat heeft meer karakter dan wat het besluit van B&W nu laat zien.  
 



Wij hopen, en niet alleen wij als betrokken Steenbergenaren van de Heemkunde kring, maar zoals  
zo velen met ons, dat het originele Stadswapen de plaats, zoals  hierboven beschreven, zal blijven 
behouden. 
Sterker nog, mogen wij u,  als gerespecteerde bestuurlijke tijdspassanten, verzoeken het Stadswapen 
als algemeen historisch kenmerk van onze Stad nog steviger in onze geschiedenis te verankeren. 
 
Namens bestuur en leden van onze Heemkundekring en samen met vele betrokken Steenbergenaren 
die onze Stad een warm hart toedragen,  
 
Hoogachtend, 
 
Niek van Giels,  voorzitter. 
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