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Beste organisator, 

 

Om maar meteen met de deur in huis de vallen: wat missen we jullie en vooral onze 

prachtige evenementen in onze gemeente! Helaas ziet het er niet naar uit dat op korte 

termijn evenementen weer plaatsvinden. Onder de Covid-wet zijn evenementen nog 

steeds verboden.  

 

Pilot evenementen 

Zoals u wellicht heeft gehoord worden er pilot evenementen georganiseerd in het 

land. Fieldlab Evenementen heeft hier groen licht voor gekregen. De pilots moeten 

helpen bij het versneld teruggaan naar volledige operatie voor evenementen. Er wordt 

heel terughoudend omgegaan met de organisatie van pilots gezien de risico’s. Meer 

informatie over de pilot vindt u op de website van Fieldlab: fieldlabevenementen.nl/.  

 

(Voor)overleg  

Omdat evenementenvergunningen niet kunnen worden verleend, adviseren we om 

geen aanvraag te doen tot meer duidelijk is over de versoepeling van de maatregelen 

rondom evenementen. Wel staan wij er open voor om met u samen de dialoog aan te 

gaan en (voor)overleg te voeren. Alles kan namelijk snel veranderen. Wilt u niet 

afwachten, maar aan de slag met de voorbereidingen? Neem dan contact met ons op 

via apv@gemeente-steenbergen.nl  

 

Niet stilgezeten 

De afgelopen maanden hebben wij niet stilgezeten. We hebben deze periode gebruikt 

om ons evenementenproces en onze evenementenapplicatie 

(mijnevenement.gemeente-steenbergen.nl/) te optimaliseren zodat we er helemaal 

klaar voor zijn zodra het weer kan. 
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Evenementenplatform Steenbergen 

Bij het organiseren en afstemmen van evenementen kan EPS mogelijk helpen. Het 

hoofddoel van Evenementenplatform Steenbergen (EPS) is het spelen van een 

coördinerende rol bij de opzet van evenementen. Daarnaast adviseert 

Evenementenplatform Steenbergen en worden ideeën ingebracht. Hierdoor wordt de 

organisator van een evenement ondersteund en tevens wordt – zo mogelijk – het 

gelijktijdig plaatshebben van evenementen voorkomen. Dit komt de kwaliteit en 

aantrekkingskracht van de evenementen ten goede. Contact opnemen met het EPS 

kan via info@evenementenplatformsteenbergen.nl 

 

Door of niet? 

We willen graag weten of u van plan bent om uw evenement dit jaar door te laten 

gaan. Laat u dit ons, met de verwachte datum, weten via  

apv@gemeente-steenbergen.nl?  

We horen het ook graag als het evenement dit jaar niet doorgaat. 

 

Laten we samen hopen dat evenementen weer snel doorgaan binnen onze mooie 

gemeente! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De wethouder, 

 
W.A.M. Baartmans  
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