
gemeente Steenbergen

RD2200150

RAADSMEDEDELING

Samen maken we 
geschiedenis

750 jaar Steenbergen 
25 jaar één gemeente 
www.steenbergen2022.nl

Onderwerp: Toekenning gemeentelijke onderscheiding 'de Heraut'

Steenbergen; 7 juni 2022 

Beste raadsleden,

In 2021 bestond de Stichting Dorpshuis Kruisland 60 jaar. Als gevolg van de toen 
geldende coronamaatregelen kon dit jubileum tot op heden nog niet worden gevierd.
Dit gebeurt alsnog op zaterdag 11 juni a.s. met een receptie en een feestelijk 
programma.

De Stichting Dorpshuis Kruisland is in 1961 opgericht met als doel het beheren en 
exploiteren van gemeenschapshuis Siemburg, aan de Graaf Engelbrechtstraat in 
Kruisland. Het betreffende gemeenschapshuis is in de loop der járen meermaals 
verbouwd en uitgebreid om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de tijd en de 
wensen van de gebruikers.

In de periode 2012-2014 is er uiteindelijk zelfs een geheel nieuwe, multifunctionele 
accommodatie verrezen, die in toenemende mate is uitgegroeid tot hét dorpscentrum 
van Kruisland.

Het belang voor de Kruislandse samenleving van gemeenschapshuis Siemburg staat 
buiten kijf. In heden en verleden heeft een groot aantal lokale verenigingen en 
instellingen onderdak, of beter gezegd een warm thuis gevonden in het dorpshuis. Tot 
de talrijke gebruikers behoren of behoorden onder meer: Harmonie St. Caecilia, 
Dorpsraad Kruisland, Zonnebergschool, Stichting Welzijn Kruisland, huisartsenpost, Zo 
Kinderopvang, Stichting Kruislands Karnaval, WijZijnSteenbergen enz.

Siemburg mag kortom worden beschouwd als een onmisbare ontmoetingsplaats voor 
de Kruislandse bevolking, van alle leeftijden. Een plek waar iedereen welkom is, waar lief 
en leed worden gedeeld en waar mensen elkaar vinden, zowel in tijden van voor- als van 
tegenspoed.

Dit alles overwegende, heeft het college van burgemeester en wethouders in zijn 
vergadering van 7 juni 2022 besloten gebruikte maken van de mogelijkheid om de 
Stichting Dorpshuis Kruisland te onderscheiden, conform de "Verordening inzake de 
instelling en toekenning van de gemeentelijke onderscheiding 'de Heraut', zoals deze 
door de raad is vastgesteld op 31 mei 2007.
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Sinds de invoering van deze onderscheiding, is het de 25ste keer dat 'de Heraut' wordt 
toegekend. De uitreiking aan het bestuur van de Stichting Dorpshuis Kruisland vindt 
zaterdag 11 juni a.s. plaats tijdens de voornoemde receptie, door een 
vertegenwoordiger van het college.

Zoals u zult begrijpen dient een en ander tot dat moment geheim te blijven.

In het vertrouwen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de secretaris,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de burgemeester,

R.P. var/den^Belt, MBA
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