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Geachte politieke partij, 

 

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen er weer aan. Graag willen we onze ruim 400 leden infor-

meren over de standpunten van de vijf politieke partijen in onze gemeente over het onderwerp dat ons na-

drukkelijk aan het hart gaat: het monumentenbeleid. 

 

Vragenlijst 

We hebben hiervoor enkele vragen opgesteld. Deze kunt u vinden in bijlage A. 

 

Uitgaven monumentenbeleid 

Ook hebben we bij de gemeente Dongen informatie opgevraagd over het erfgoedbeleid en bijbehorende 

uitgaven in de voorgaande raadsperiode. De uitkomsten hebben we op een rij gezet in bijlage B. 
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Afgelopen bestuursperiode 

Uit de cijfers blijkt dat, onder druk van bezuinigingen, in de afgelopen bestuursperiode vrijwel het gehele 

erfgoedbeleid voor gemeentelijke monumenten en IB-objecten is afgeschaft. Zo zijn er geen subsidies 

meer voor onderhoud van gemeentelijke monumenten - in 2019 was dit nog 20.000 euro.  

Voor preventie is de situatie niet veel beter, terwijl dit altijd een speerpunt is geweest voor de gemeente 

Dongen. Erfgoed door verwaarlozing verdwijnt komt nooit meer terug. Zo was er jarenlang de mogelijk-

heid tot een gratis Monumentenwachtabonnement voor eigenaren van gemeentelijke monumenten (en IB-

objecten). Dit geeft eigenaren een goed beeld van de staat van onderhoud en de onderhoudsbehoefte op 

korte en lange termijn zonder dat ze hiervoor kosten hoeven te maken. Daardoor worden onverwachte on-

derhoudskosten voorkomen en hoge uitgaven voor restauratie beperkt. Ook dit budget is geschrapt. Alleen 

voor 2022 is dit verlengd door intensief informeren van raadsleden door vrijwilligers van onze vereniging. 

Voor de daaropvolgende jaren zal de gemeenteraad hier jaarlijks opnieuw over moeten besluiten. 

 

Nieuwe bestuursperiode 

We maken ons grote zorgen over deze neerwaartse ontwikkeling. Monumenten vertellen niet alleen het 

verhaal van onze geschiedenis maar stralen af op hun omgeving waardoor deze aantrekkelijk is om in te 

wonen, te verblijven en werken. En dat heeft ook een economisch positief effect.  

Monumenteigenaren dragen niet alleen zorg voor hun eigendom, maar daarmee ook voor het algemeen be-

lang dat monumenten voor de samenleving vertegenwoordigen. Voor de gemeentelijke monumenten doen 

ze dit nu dus vrijwel alleen. Dit is slecht voor het draagvlak en de draagkracht bij eigenaren en daarmee op 

termijn voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente.  Bij het nemen van beslissingen in de nieuwe be-

stuursperiode, als ook bij het maken van het nieuwe coalitieakkoord, vragen wij u nadrukkelijk rekening te 

houden met een monumentenbeleid dat bijdraagt aan de vitaliteit van Dongen. 

 

Verzoek 

Namens onze ruim 400 leden vragen we uw medewerking voor het invullen van de vragenlijst in bijlage 

A. We zien uw antwoorden graag per mail (info@heemkundedongen.nl) tegemoet voor 12 februari waar-

na we deze overzichtelijk zullen publiceren en verspreiden onder onze leden. Op die manier helpen we 

samen onze leden om in maart bij de stembus een goed overwogen keuze te kunnen maken.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur  
 
Mathe Koenen, interim-voorzitter     Ranko Hamelinck, bestuurslid 
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Bijlage A  Vragenlijst 
 
 
1 Wat is voor uw fractie het belang van beschermde monumenten en identiteitsbepalende 

panden voor onze gemeente? 
 
2 Hoe kijkt uw fractie terug op het monumentenbeleid van de aflopende raadsperiode? 
 
3 Is uw fractie bereid de inspectiekosten te blijven vergoeden voor eigenaren van gemeente-

lijke monumenten om op deze manier hoge restauratiekosten door tijdige signalering te 
helpen voorkomen? Welk gewicht geeft u aan dit standpunt tijdens eventuele coalitieon-
derhandeling? 

 
4 Welke ambitie heeft uw fractie t.a.v. het monumentenbeleid en budget voor de volgende 

periode. Welk gewicht geeft u aan deze ambitie tijdens eventuele coalitieonderhandeling? 
 
5 Veel erfgoedbeleid is ook mogelijk zonder hoge kosten. Stedenbouwkundige ontwikkelin-

gen en ruimtelijke plannen kunnen de ontwikkeling en het behoud van erfgoed versterken 
of zeer beperken. Welke visie en ambitie heeft uw fractie om de positie van erfgoed in de 
ruimtelijke ordening te versterken? 

 
6 Hoe kunnen wij als heemkundekring verder bijdragen aan het behoud van onze bescherm-

de monumenten en IB-objecten? 
 
7          Wat zou uw fractie verder nog willen opmerken? Over de heemkundekring? Over de ko-

mende bestuursperiode? 
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Bijlage B 
 
Uitgaven monumentenbeleid        

         
omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 2021  opmerking 

         
Subsidie onderhoud/restauratie 4.700,00 7.000,00 11.000,00 20.000,00 0,00 0,00  afgeschaft in 2019 

Inspectiekosten Mon. Wacht 2.700,00 1.900,00 3.800,00 13.000,00 4.300,00 6.500,00  
afgeschaft per 2022,  
door ingrijpen Raad 1 jaar verlengd 

Abonnementen 14,50 14,50 14,50 16,00 354,00 1.200,00   
Energiekosten (verlichting Koepelkerk) 2.300,00 1.100,00 2.000,00 2.100,00 980,00 1.000,00   
Overige  4.100,00 13.000,00 6.200,00 1.800,00 13.750,00 4.100,00   
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