
 

 

 

Steenbergen,     november 2017 

 

Betreft: Aandachtspunten vanuit Evenementen Platform Steenbergen voor kader-stellende nota  

               evenementenbeleid. 

 

 

Geachte raadsleden van de gemeente Steenbergen, 

 

Op 15 november aanstaande wordt door u de kader-stellende nota evenementenbeleid behandeld. 

Op 18 september 2017 is er een uitgebreide beeldvormende raadsvergadering georganiseerd, waar 

ruim 70 belangstellende hun input hebben kunnen geven voor een vernieuwd evenementenbeleid. 

 

Er is een uitgebreid verslag onder nummer BM 1703565 over deze avond verspreid met heel veel 

informatie om tot een zo goed mogelijk beleid te kunnen komen. 

 

Leden van de werkgroep Evenementen Platform Steenbergen zijn hier ook bij aanwezig geweest. 

Het EPS is een belangrijk platform voor de gemeente Steenbergen ten aanzien van evenementen. 

EPS is de verbindende factor tussen de gemeente en de organisatoren van evenementen.  

 

Om EPS mee te laten denken in het hele proces, is het plan van aanpak voorgelegd aan EPS.  

Het Evenementen Platform Steenbergen (EPS) is een adviesorgaan gericht op het vergroten van de 

kwaliteit en aantrekkingskracht van activiteiten en evenementen in de gemeente Steenbergen. En 

dat voor zowel bestaande als nieuwe activiteiten en evenementen. EPS adviseert, stimuleert en legt 

verbindingen met relevante partijen. Tevens is het EPS een verbindende partij met de gemeente. 

Allemaal met de bedoeling om de kwaliteit van het evenement te behouden of te vergroten. Zoveel 

mogelijk zullen wij als EPS zien te voorkomen dat er doublures of triples in dag- of 

weekendactiviteiten zullen optreden.                                                              

Er is een afsprakenkader opgesteld tussen het EPS en de gemeente Steenbergen. Met het opstellen 

van het nieuwe beleid kan deze rol van het EPS verankerd worden in het beleid. Ook kunnen de 

eerste ervaringen met het EPS worden geëvalueerd en knelpunten gesignaleerd. 

 

Cruciale onderwerpen voor EPS zijn: 

 

-het tijdig weten, wanneer een evenement plaats vindt om zo veel mogelijk doublures binnen de  

 Gemeente Steenbergen te vermijden. 

 

-Een goede communicatie met de gemeente Steenbergen v.w.b. melding van een evenement en aan- 

 vraag voor een vergunning voor een evenement. 

 

-Het verstrekken van vergunningen moet sneller kunnen en ook efficiënter. 

 

-De vrijstelling van leges zal het organiseren van nieuwe evenementen stimuleren. Hierin zal de 

 gemeente Steenbergen in moeten faciliteren. 

 

-EPS is ook geen voorstander van een speciaal evenemententerrein. Er zijn diverse locaties waar  

 evenementen georganiseerd kunnen worden. Ook de gevestigde horeca is hierbij gebaat. 

 

 

 



 

 

 

-EP“ is ee  grote oorsta der a  ee  e e e e te -pot  aar fi a ciële iddele  i  zitte   
 om voor verplichte zaken voor evenementen te kunnen financieren. Dit kan zijn dranghekken,  

 verkeersregelaars, leges enz.. 

 

-EPS is ook een grote voorstander van het uitgeven van een Glossy Magazine door de gemeente  

 Steenbergen. Dit niet in de gemeente alleen, maar ook daar buiten. 

 In de bijlage bij deze brief staat een uitvoerige omschrijving over de inhoud van dit magazine. 

 De bedoeling is, dat het blad 1x per jaar wordt uitgegeven. De wens is, dat dat in voorjaar 

 2018 gerealiseerd zou kunnen worden. 

 

Evenementen Platform Steenbergen spreekt de wens uit, dat u, leden van de raad van de  

Gemeente Steenbergen, met bovenstaande punten plaats maakt in uw besluitvorming voor  

een herziend evenementenbeleid. 

 

Is ondertekend, 

 

Namens voorzitter Evenementen Platform Steenbergen 

Dhr. Johan van Gils 

 

v.d. Hans Oerlemans Lid werkgroep EPS 

       Burgemeester van Loonstraat 83 

       4651 CC  Steenbergen 

       0167 540011 

       hansoerlemans@ziggo.nl  
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