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RAADSMEDEDELING

Onderwerp: Feestmiddag huwelijksjubilarissen

Steenbergen; 1 februari 2022
Beste (burger)raadsleden,
Op 15 oktober jl. heeft er een feestmiddag plaatsgevonden voor de 60-, 65- en 70-jarige
bruidsparen uit onze gemeente, aan wie door de coronacrisis in 2020 en 2021 geen persoonlijk
felicitatiebezoek van de (loco)burgemeester kon worden gebracht. Over het voornemen om deze
feestmiddag te organiseren, bent u in een raadsmededeling van de burgemeester van 24
augustus 2021 reeds geïnformeerd.
In de theaterzaal van 't Cromwiel zijn op 15 oktober circa 60 gasten getrakteerd op een
gevarieerd (amusements)programma dat bij de bezoekers uitstekend in de smaak is gevallen, zo
hebben zij tijdens deze middag en ook na afloop nadrukkelijk laten blijken. En dat geldt zeker ook
voor alle betrokkenen die het feestelijke programma mede mogelijk hebben gemaakt, zoals de
medewerkers van gemeenschapshuis 't Cromwiel en de (lokale) artiesten/gezelschappen die een
optreden hebben verzorgd.
In alle opzichten mag deze feestmiddag dan ook worden beschouwd als een geslaagd alternatief
voor de felicitatiebezoeken aan huis. Dit heeft de gedachte versterkt om een dergelijke
feestmiddag voortaan jaarlijks te organiseren en de felicitatiebezoeken van de
(loco)burgemeester bij huwelijksjubilarissen thuis te beperken tot de 70-jarige bruidsparen.
Aanvullende reden hiervoor is het stijgende aantal huwelijksjubilea in de komende járen,
waardoor de "agendadruk" sterk toeneemt wanneer vastgehouden wordt aan de
felicitatiebezoeken aan huis. Toch zeker in 2022, in combinatie met het jubileumprogramma.
Dit alles overwegende, heeft het college ingestemd met het plan om - i.p.v. de felicitatiebezoeken
van de (loco)burgemeester bij huwelijksjubilarissen thuis - voortaan jaarlijks een feestmiddag te
verzorgen voor alle 60-, 65- en 70-jarige bruidsparen uit onze gemeente. Onveranderd ontvangen
zij op of rond hun trouwdag van sowieso een persoonlijke felicitatiebrief van de burgemeester,
met een bijpassend boeket.
In het vertrouwen wij u hiermee afdoende hebben geïnformeerd,
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