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Geacht college,

Komende dagen staat de regio weer in het teken van de carnaval/vastenavend. Dit is voor onze
gemeente altijd een belangrijk moment in het jaar. De Bergse vastenavend is één van de oudste en
het grootste evenement van Bergen op Zoom.
GBWP is nog steeds van mening zoals we in onze brief (d.d. 28-10-2012) vermelden dat de Bergse
Vastenavend een unieke traditie is en dat het volksfeest absoluut moet worden doorgegeven aan
onze kinderen en kleinkinderen. Het neemt een zeer waardevolle plaats in, in onze Bergse
samenleving en zorgt voor een binding en is in culturele zin onderscheidend ten opzichte van
overige carnavalsvieringen in Nederland.
Echter we vinden we dat de andere carnavals-organisaties in de dorpskernen van onze gemeente
in ere moeten worden gehouden. Juist in deze kernen zijn er nog vele vrijwilligers actief om de
traditie te behouden, iets wat de laatste jaren toch al een enorme uitdaging is. Daarom vinden we
het ongepast dat er in die dorpskernen met hun eigen carnavals-identiteit, door deze gemeente
grote borden met uitingen van alleen de Bergse vastenavend worden geplaatst. (Zie foto). In
Halsteren staat een dergelijk bord zelfs langs de route van de plaatselijke optocht!
Tevens vragen we ons bij GBWP af, of het wel verstandig is dat de gemeente marketeer “
Aangenaam Bergen op Zoom” geld uitgeeft aan deze vorm van promotie-uiting. Zeker gezien de
afgelopen en komende bezuinigingen van deze gemeente.
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
1) Bent u op de hoogte van deze geplaatste vastenavend promotie-borden?
2) Vindt u het gepast dat deze borden in de dorpskernen met eigen carnavals-identiteit
geplaatst zijn?
a. En zo nee, waarom is er geen rekening gehouden met de diverse dorpskernen.
b. En hoe gaat u dit in de toekomst voorkomen?
3) Bent u het eens dat deze uiting, zeker in een tijd van grote bezuinigingen, een
geldverspilling is?
a. En zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen om dit soort geldverspilling te
voorkomen?
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen.
Namens de fractie van GBWP,
Met vriendelijke en lokale groet,

Paul Schut

Evert Weys

Raadslid

Fractievoorzitter

afzender
Fractie GBWP
p/a Klipper 43
4617 GG Bergen op Zoom

Onderwerp:

Ongepaste Vastenavend promotie
11 februari 2015
College van B&W gemeente Bergen op Zoom

