Gemeentelijk initiatievenfonds
Door het college is in mei een ‘subsidieregeling initiatievenfonds’ vastgesteld. Er is nu dus een potje
om activiteiten initiatieven van burgers financieel te ondersteunen. Daaraan zijn wel bepaalde
criteria verbonden. Uit een aanvraag moet duidelijk zijn dat de activiteit een positieve bijdrage
levert aan de leefbaarheid en de maatschappelijke verbondenheid in de gemeente Steenbergen. En
dus beslist geen commercieel doel heeft. Is dat het geval dan is een subsidie tot wel 10.000 euro
mogelijk. Bij de aanvraag moet een duidelijk werkplan en een begroting worden ingediend. De
specifieke voorwaarden zijn op te vragen bij de gemeente.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-104989.html
https://www.gemeentesteenbergen.nl/inwoners_overzicht/subsidie/initiatievenfonds//initiatievenfonds_van_de_gemeente
_steenbergen

Gebruik evenementenkalender van EPS
Om alle organisatoren én publiek inzicht te geven wat er aan evenementen binnen de gemeente
Steenbergen staat te gebeuren is het handig om zeer bijtijds uw evenement op de EPS
evenementenkalender te laten plaatsen. Ook al is het evenement nog niet ‘vergund’ meldt het dan
toch al via info@evenementenplatformsteenbergen.nl en wij plaatsen het op de kalender met de
markering dat dit voorlopig is. De gemeente heeft geen eigen evenementenkalender meer en door
melding aan het EPS wordt dit ruimschoots opgevangen. De gemeente streeft in een actieve rol
ernaar (in overleg met EPS) om al in november zoveel mogelijk bekendgemaakte evenementen te
gaan vermelden op de EPS kalender 2019. Zorg dat u daarvan profiteert en meldt uw evenement
voor 1 november bij EPS!

EPS netwerkbijeenkomst op 23 oktober
De kernen binnen de gemeente Steenbergen hebben jaarlijks mooie en attractieve evenementen. En
er komen geregeld nieuwe initiatieven bij. Het EPS kan helpen met advies over zaken als
programmering, partners, processen, subsidies en locaties. Dat is ook een reden dat wij 2 x per jaar
netwerkbijeenkomsten houden voor evenementen organisatoren waarbij ontmoeten en kennis delen
centraal staat. We kijken inmiddels terug op succesvolle bijeenkomsten in Steenbergen, Kruisland
en Dinteloord. We kregen vervolgens veel positieve reacties. Fijn om te horen en een motivatie om
een vervolg te geven aan dit initiatief.
Dat betekent dat we op dinsdagavond 23 oktober met Welbergse organisaties op locatie rond de
tafel zitten om te brainstormen en ideeën en suggesties te verwerken.

Samenwerking EPS en Gemeente
Medio mei is er opnieuw een overleg geweest met de gemeente. Enkele onderwerpen welke aan bod
kwamen:


voortgang van de implementatie van het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid (wij
verwijzen graag iedereen naar de vernieuwing van de vergunningaanvragen. De aangepaste
procedure is te bekijken op de website van de gemeente)
https://gemeentewinkel.gemeentesteenbergen.nl/producten/een_groot_evenement_organiseren
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-40370.html






vraagstuk omtrent de beschikbaarheid en het inzetten van verkeersregelaars bij
evenementen
opzet van een uitgebreid glossy magazine; een bewaarexemplaar dat lezers veelvuldig
kunnen raadplegen over onder meer de te organiseren evenementen in de gemeente,
informatie over lokale aanbieders en recreatiemogelijkheden
aanstelling van de centrummanager en de rol van EPS in de contacten met hem
terugblik op recente evenementen

Uitgesproken is dat deze samenwerking door beide partijen als zeer constructief wordt ervaren.
Beiden steken er ook veel tijd en energie in om de evenementen en alles wat ermee samenhangt
positief te laten ontwikkelen.

