
gemeente Steenbergen
l■llnllllnll(llHllilllH

BM1800270

VERTROUWELIJKE RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Toekenning gemeentelijke onderscheiding De Heraut

Steenbergen; 30 januari 2018

Aan de Raad,
Dit jaar bereiken de carnavalsorganisaties van Kruisland en van De Heen de voor carnavalsbegrippen 
respectabele en gedenkwaardige leeftijd van 55 jaar. Al eerder bereikten de carnavalsorganisaties van 
Steenbergen en Nieuw-Vossemeer die mijlpaal. Deze organisaties organiseren rondom de carnaval een 
variëteit aan evenementen, met als hoogtepunt de jaarlijkse optochten. Deze evenementen worden elk 
jaar weer hoog gewaardeerd bij een breed publiek. Zij dragen in en om de carnavalstijd bij aan het 
verstevigen van de gemeenschapszin in de kernen Kruisland, De Heen, Steenbergen en Nieuw- 
Vossemeer. Zij dragen bij aan het bevorderen van de saamhorigheid in onze gemeente.
Onze Commissaris van de Koning gaf het al aan: Carnaval hoort bij ons. Het feest is onderdeel van ons 
culturele erfgoed en heeft eigen, unieke tradities. Elke stad en ieder dorp heeft zijn eigen 
carnavalsverenigingen, Prins Carnaval is er drie dagen de baas, tonpraoters nemen in dialect de 
actualiteit op de hak, carnavalsoptochten trekken duizenden mensen. Met carnaval gelden geen rangen 
en standen. Het is het feest van de verbroedering, van de verbinding tussen mensen. Carnaval is een 
uniek volksfeest, een wezenlijk onderdeel van de identiteit van lokale gemeenschappen. Het versterkt de 
sociale cohesie. Mensen ontmoeten elkaar in het café of op straat, zingen mee met dweil- 
carnavalsorkesten, vallen uit hun rol van alledag. Kortom, zij genieten de kunst van het sámenleven en 
het samen vieren. Carnaval hoort bij Brabant, hoort zeker ook bij onze gemeente Steenbergen.

Het bereiken van de mijlpaal van 55 jaar van nu 4 van de 6 organisaties is voor ons aanleiding om deze 4 
organisaties, de Stichting Kruislandse Karnaval, Stichting Carnaval De Heen, Stichting Karnaval 
Steenbergen en Carnavalsvereniging 't Vosse-ol, de gemeentelijke onderscheiding De Heraut toe te 
kennen.

De 4 oorkondes en bijbehorende bronzen beeldjes zullen tijdens de 9e Burrieborrel, op vrijdag 9 februari 
2018 worden uitgereikt door de burgemeester aan respectievelijk Prins Jürgen, Prins Strienius V (voor De 
Heen en voor Steenbergen) en Prins Ruud I. Uiteraard worden zij verzocht de Herauten direct, of bij 
afwezigheid van bestuursleden van de betreffende organisaties op korte termijn over te dragen aan de
respectievelijke besturen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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