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Geachte leden van college en gemeenteraad der gemeente Steenbergen. 

Middels de berichtgeving in de pers hebben wij kennis genomen van het feit dat 
B en W van plan zijn de 'Burrieborrel' met ingang van 2015 weg te bezuinigen. 

Wij vinden dit erg jammer, aangezien deze activiteit naar ons idee nadrukkelijk 
meewerkt aan de saamhorigheid en de goede verstandhouding van in dit geval 
de carnavalsorganisaties uit alle kernen van de gemeente, hun 
leden/medewerkers en alle andere vrijwilligers die belangeloos een groot deel 
van hun vrije tijd besteden aan de sociale cohesie in de gemeente Steenbergen. 

Een activiteit die, wat ons betreft, dan ook naadloos aansluit bij de 
toekomstvisie van de gemeente, waarin de rol van de gemeenschap steeds meer 
wordt benadrukt. 

De diverse carnavalsorganisaties spannen zich in hoge mate in t.b.v. de 
gemeenschapszin en verdienen het volgens ons dan ook dat zij één keer per jaar 
door de gemeente worden ontvangen, om het samenzijn te vieren en alle 
betrokkenen te bedanken voor hun inzet t.b.v. de lokale samenleving. 

Natuurlijk begrijpen wij tegelijkertijd dat de gemeente voor grote 
bezuinigingsopgaven staat en dat alle beetjes helpen. Niet voor niets hebben wij 
in eerder overleg al aangegeven dat b.v. 2 of 3 gratis consumpties per bezoeker 
van de 'Burrieborrel' prima volstaan. Dat zou, letterlijk en figuurlijk, al een 
flinke slok op een borrel schelen. 



Bij deze spreken wij dan ook de hoop uit dat u, als gemeentebestuurders, de 
'Burrieborrel' ook na volgend jaar wilt voortzetten en dat in samenspraak met de 
carnavalsorganisaties van Steenbergen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer (die tot 
nu toe steeds bij het vooroverleg betrokken zijn geweest, vanwege het feit dat zij 
alle drie een eigen prins/gevolg hebben) wordt bekeken hoe de kosten kunnen 
worden gedrukt, zonder dat deze activiteit aan sociaal-maatschappelijke waarde 
hoeft in te boeten. Het spreekt overigens voor zich dat ook de 
carnavalsorganisaties uit De Heen, Dinteloord en Welberg bij de 'Burrieborrel' 
betrokken dienen te blijven. 

Een alternatief dat wij u nog aan de hand willen doen - om de 'Burrieborrel' in 
ere te kunnen houden - is dat de organisatie van deze activiteit beurtelings komt 
te liggen bij respectievelijk de Stichting Karnaval Steenbergen, Stichting 
Kruislands Karnaval en Carnavalsvereniging 't Vosse-ol. 

Met dien verstande dat de 'Burrieborrel' dan b.v. wordt gehouden bij 
horecagelegenheden en/of gemeenschapshuizen in Steenbergen, Kruisland en 
Nieuw-Vossemeer. In dat geval vragen wij wel om een jaarlijkse gemeentelijke 
bijdrage van 750 euro, maar dat is 1750 euro minder dan de huidige kosten. 

Onze voorkeur gaat er evenwel naar uit dat de 'Burrieborrel' blijft waar 'ie thuis 
hoort: in het huis der gemeente, conform het eerste voorstel in deze brief. 

Wij vertrouwen erop dat u bij de begrotingsbehandeling ook t.a.v. dit onderwerp 
tot de - voor de gemeenschap - juiste besluitvorming zult komen. 

Met vriendelijke en carnavaleske groeten, 

Stichting Karnaval Steenbergen 

Arnold van der Heijden, voorzitter 


