
 

 

Status officiële aanvragen initiatievenfonds Steenbergen  

sept. 2018 – november 2019 

 

Idee Status aanvraag Besluit Maatschappelijke bijdrage 

Verlichting ach-

terpaden Stb-

Zuid 

Gerealiseerd Opgepakt door vakaf-

deling (uit fonds € 0,-) 
Verhoging veiligheid  

Natuurspeeltuin 

Steenbergen 

Gerealiseerd Bijdrage initiatieven-

fonds: €10.000,- 

Samenwerking ouders +school 

+ kerk, gez. onderhoud groen 

&  buiten spelen kinderen 

Tramlijn Kruis-

land  

Gerealiseerd Bijdrage initiatieven-

fonds: € 5.000,- 

Verbinding dorpsgenoten, 

historie, samenwerking Holle 

Roffel 

Kunstplein 

Wouwsestraat  

Gerealiseerd  Bijdrage initiatieven-

fonds € 900,-  
Sociale cohesie, kunsteducatie 

Kerstboom bin-

nentuin oude-

rencomplex Din-

teloord 

Gerealiseerd Schenking door onder-

nemer Steenbergen 

(fonds € 0,-) 

Sociale binding ouderen  

Bankje bij Fort 

Henricus/ De 

Heen 

Gerealiseerd Opgepakt door vakaf-

deling (uit fonds € 0,-) 
Sociale cohesie/ wens dorp De 

Heen  

Allerzielen 2018 Gerealiseerd  Bijdrage initiatieven-

fonds:  € 500,- 

Sociale verbinding 

 

Lichtjestocht 

2018 

Gerealiseerd Bijdrage initiatieven-

fonds: € 2.000,- 

Verbroedering samenleving 

tijdens kerstnacht 

Kindercarnaval 

Nieuw-

Vossemeer 

Gerealiseerd Bijdrage initiatieven-

fonds; € 150,- 

Samenwerking verenigingen/ 

spelen  

Klaproosviaduct 

Welberg 

Gerealiseerd Opgepakt door vakaf-

deling/ uitvoering mo-

tie (uit fonds € 0,-) 

Sociale cohesie/ verbinding 

met 75 jaar bevrijding Welberg 

Kwiekbeweeg-

route Kakelbont  

Gerealiseerd  Opgepakt door vakaf-

deling (uit fonds € 0,-) 
Bewegen voor ouderen 

Stadswandeling 

Steenbergen  

Gerealiseerd  Bijdrage initiatieven-

fonds; € 950,- 

Binding met historie stad & 

verbinding met gidsen VVV Br 

Wal 

Zonder Genade 

van de Kade  

Gerealiseerd  Bijdrage initiatieven-

fonds: € 1.000,- 

Verbinding kernen, jong & oud 

Avondvierdaag-

se Steenbergen 

Gerealiseerd Bijdrage initiatieven-

fonds: € 290.-  

Sociale cohesie, sport & spel, 

jong en oud 

Wandelpad 

langs Boomdijk  

Gerealiseerd Opgepakt door vakaf-

deling (uit fonds 0,-) 

Verbetering buitenruimte 

 

Ontmoetings-

winkel Steen-

bergen 

Gerealiseerd Bijdrage vanuit initia-

tievenfonds € 5.000,- & 

pilot voor 1 jaar activi-

teiten, opgepakt door 

vakafdeling 

Laagdrempelige inloop voor 

eenzame/ hulpbehoevende 

inwoners + samenwerking 

Vraagwijzer/ WMO  

  



 

 

Oldtimerrit sa-

men plezier 

langs de A4  

Gerealiseerd Bijdrage vanuit initia-

tievenfonds: € 1.300,- 

Verbinding tussen kernen + 

jong & oud; i.s.m. Onze Stede/ 

ouderen 

24 uur muziek-

marathon 

Gerealiseerd Bijdrage vanuit initia-

tievenfonds: € 5.000,- 

Verbinden diverse doelgroe-

pen met muziek 

Klusfeest De 

Klup, Welberg 

Gerealiseerd Bijdrage vanuit initia-

tievenfonds:  € 500,- 

Sociale cohesie, buitenruimte, 

spel 

Vlinderidylle 

Dinteloord  

Gerealiseerd Bijdrage vanuit initia-

tievenfonds: € 2.180,-  

Verbetering buitenruimte, so-

ciale cohese, natuureducatie  

Afval-educatie 

op school Hap-

pers  

In behandeling Nader te bepalen Duurzaam scheiden/ educatie 

BMX-baan en 

hondenspeel-

veld Kruisland 

Den Darink  

In behandeling Nader te bepalen Verbetering buitenruimte, 

buurtfunctie, sport en spel  

Opknappen 

stadspark & in-

richting kiosk 

In behandeling Ntb  Verbetering buitenruimte, 

buurtfunctie  

Hondenspeel-

veld Steenber-

gen  

In behandeling Aanvraag 5.000,-  Verbetering buitenruimte, 

buurtfunctie, sport 

Plantenbakken 

De Heen   
In behandeling  Aanvraag 6.000,-  Verbetering buitenruimte, so-

ciale cohesie 

Visvijver Kruis-

land 

In behandeling Garantstelling vanuit 

initiatievenfonds:  

€ 8.000,- 

Verbetering buitenruimte, 

buurtfunctie, sport 

Hondenspeel-

veld Welberg  

In behandeling  Ntb Verbetering buitenruimte, 

buurtfunctie, sport 

Hondenveld 

N.Vossemeer 

In behandeling  Ntb Idem 

Glijbaan zwem-

bad Acquadintel 

Dinteloord 

In behandeling  Ntb   Versterking gemeenschap, 

sport en spel  

Beschilderen 

electrakasten 

met kunst door 

kinderen 

In behandeling Ntb Verbetering buitenruimt & 

buurtfunctie zwembad, inzet 

jongeren voor de buurt 

Kerstvertelling in 

Gummaruskerk 

2019 

In  behandeling Garantstelling vanuit  

initiatievenfonds: max 

€ 5.000,- 

Versterken gemeenschap tij-

dens Kerst + samenwerking 

winkeliers rond kerst 

Speeltuintje R. v. 

Hoogendoornstr 

In behandeling Nader te bepalen Veilig spelen voor allerklein-

sten 

Skatebaan Din-

teloord  

In behandeling Nader te bepalen Verbetering buitenruimte, 

buurtfunctie, sport 

Rotonde Nas-

saulaan / stads-

gezicht Stb.  

In behandeling Ntb  Verbetering buitenruimte, be-

strijding graffiti  

 

 



 

 

Overzicht middelen initiatevenfonds 2019 

Het startbedrag voor het initiatievenfonds in januari 2019 was in totaal € 124.300,-. Hiervan is tot 

op heden € 28.420,-  toegekend aan initiatieven. Er is 30.000,- gereserveerd voor lopende initia-

tieven,  waarvan de aanvraag op korte termijn te verwachten is. Hiermee komt de totale uitgave 

van het budget 2019 in totaal op € 58.420,-. Het resterende budget van € 65.880,- zal terugvloei-

en naar de algemene reserve.  
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