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Onderwerp
Toekenning en uitreiking 'De Heraut' aan KPJ Steenbergen

Steenbergen; 21 juni 2022

Beste raadsleden,

Op 24 en 25 juni wordt het 100-jarig bestaan gevierd van de KPJ-afdeling Steenbergen. Vrijdags 
met een reünie, zaterdags met het jaarlijkse schuurfeest, dat overigens pas weer voor het eerst 
sinds de uitbraak van de corona-pandemie plaatsvindt.

Van organisaties die de mijlpaal van een 100-jarig jubileum bereiken, mag algemeen worden 
verondersteld dat zij hun bestaansrecht ruimschoots hebben bewezen. Dit geldt nadrukkelijk ook 
voor de KPJ Steenbergen, die zijn oorsprong vindt in de Rooms Katholieke Jonge Boeren.

De organisatie richt zich met haar activiteiten op jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 
lôt/m 30 jaar. Deze activiteiten kennen een sportief, cultureel en/of educatief karakter. Ook 
verzorgt de organisatie het vervoer van haar leden naar activiteiten, zoals schuurfeesten, bij KPJ's 
in de regio.

Hierdoor is in de loop der járen een breed sociaalmaatschappelijk netwerk ontstaan in onze 
(agrarische) gemeenschap, zowel in Steenbergen zelf als in de omliggende kernen, dat de 
leefbaarheid voor deze doelgroep zonder meer ten goede komt.

De KPJ Steenbergen telt momenteel circa 130 leden. Het lidmaatschap en de activiteiten van KPJ 
Steenbergen zijn voor iedereen toegankelijk en bieden jongeren de kans om zich te ontplooien 
tot waardevolle vrijwilligers en sociaalmaatschappelijk betrokken inwoners.

Dit alles overwegende, heeft het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 
21 juni 2022 besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om de KPJ Steenbergen 'De Heraut' 
toe te kennen (conform de mogelijkheden die hiertoe zijn vastgelegd in de "Verordening inzake 
de instelling en toekenning van de gemeentelijke onderscheiding 'De Heraut', door de 
raad vastgesteld op 31 mei 2007).

steSinds de invoering van deze onderscheiding, is het de 26 keer dat 'De Heraut' wordt 
toegekend.
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De uitreiking aan het bestuur van de KPJ Steenbergen vindt vrijdag 24 juni a.s. plaats tijdens de 
voornoemde reünie, door de burgemeester.

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,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris,

M.J.P. de Jorrgh, RA

de burgemeester,

,P'. van derrBelt, MBA
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