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Geachte heer, mevrouw,
Graag informeren wij u over het actualiseren van het evenementenbeleid. De gemeente Bergen op Zoom is een bruisende
evenementenstad. Aan de lopende band vinden kleine en grote evenementen plaats. Honderden kleine en grote evenementen
per jaar. Vanzelfsprekend mogen wij daar allen trots op zijn. Om het evenementenbeleid toekomstbestendig te maken is een
beleidsontwikkelingstraject gestart.
Ronde van stadsgesprekken
ln november 2018 vinden stadsgesprekken plaats. ln klein verband worden groepsinterviews gehouden en denkbeelden aan
elkaar getoetst. Waar heeft de stad behoefte aan? Hoe kunnen wij dat met z'n allen regelen? Welke nieuwe initiatieven zijn er?
Daarnaast vinden twee grotere stadsgesprekken plaats op woensdag 28 november 2018. Deze dag gaan wij met tientallen
organisaties in gesprek om van hen te horen wat zij denken, vinden en behoeven. U bent van harte welkom om aan deze
stadsgesprekken deel te nemen. De middagsessie is van 15:00 uur tot 16:30 uur en de avondsessie van 19:00 uur tot 20:30
uur. De inloop is een half uur voor aanvang. Achteraf is er gelegenheid om na te praten. Deze stadsgesprekken vinden plaats
in Gebouw-T (Wilhelminaveld 96 te Bergen op Zoom). Schrijft u zich in via deze link indien u wenst deel te nemen? Inschrijving:
https://bergenopzoom.nl/Aanmelden Stadsgesprekken evenementen
Informerende beeldvorming
De ambtelijke projectgroep haalt in november 2018 waardevolle informatie op uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat.
De beleidsvoorbereiding die reeds heeft plaatsgevonden wordt daaraan toegevoegd. Op donderdag 6 december 2018 vindt
een informerende beeldvorming plaats over het thema veiligheid. Graag benutten de ambtelijke projectgroep en ikzelf deze
gelegenheid om een tussentijdse mondelinge rapportage te geven van de beleidsontwikkeling. U mag deze avond verwachten
dat een samenvatting wordt gegeven van de beleidsonderwerpen en denkrichtingen worden aangeboden voor een
toekomstbestendige inrichting.
Vervolgproces
Na deze interne en externe consultatieronde wordt het beleid handen en voeten gegeven. De verwachting is dat in het eerste
kwartaal van 2019 het beleid in tastbare vorm is gegoten en kan worden ingebracht voor bestuurlijke besluitvorming. Conform
de toezegging van mijzelf, wordt het evenementenbeleid u in het tweede kwartaal aangeboden.
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Mocht u naar aanleiding van vorenstaande meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van

Schaik, teammanager Vrijetijdseconomie, telefoon 0164-27787 4

Vriendelijke groet,

Drs. A.JAM. Stinenbosch-Kools

