
 

 

 

Reactie CDA Dongen – ’s Gravenmoer 
Bijlage A Vragenlijst 

1. Wat is voor uw fractie het belang van beschermde monumenten en identiteitsbepalende 

panden voor onze gemeente? 

Voor het CDA Dongen – ’s Gravenmoer dragen de geschiedenis, monumenten en 

(immaterieel) erfgoed bij aan de identiteit van de gemeenschap. Het CDA hecht grote 

waarde aan deze monumenten en de erfgoederen vanwege hun waarde voor de 

Dongense samenleving.  

 

2. Hoe kijkt uw fractie terug op het monumentenbeleid van de aflopende raadsperiode? 

In de 'Nota Cultureel Erfgoed Dongen' is het beleid voor het cultureel erfgoed vastgelegd 

voor de periode 2016-2018. Echter de ambities zijn daarna door het gemeente bestuur 

verminderd. In 2019 kwam zelfs het voorstel om de subsidieverordening gemeentelijke 

monumenten in te trekken. Het CDA heeft hier tegen gestemd. Echter dachten de 

coalitiepartijen daar anders over. Op de website van de gemeente Dongen staat: “We 

zorgen voor ons erfgoed door bescherming en instandhouding van monumenten.” Het 

CDA vindt dat het gevoerde beleid en de gemaakte keuzes van afgelopen periode(n) dit 

tegenspreekt. 

 

3. Is uw fractie bereid de inspectiekosten te blijven vergoeden voor eigenaren van 

gemeentelijke monumenten om op deze manier hoge restauratiekosten door tijdige 

signalering te helpen voorkomen? Welk gewicht geeft u aan dit standpunt tijdens 

eventuele coalitieonderhandeling? 

Bij de behandeling van de Kadernota in juli 2021 hebben de oppositiepartijen 

(waaronder CDA) een amendement ingediend dat een wijziging aanbrengt, zodat we het 

abonnement op de Monumentenwacht kunnen continueren. Gevraagd werd om het 

daarvoor benodigde budget structureel in de begroting op te nemen. Echter kreeg het 

amendement alleen een meerderheid als ‘structureel’ vervangen zou worden in ‘voor 

2022’. Hiermee moet het dus elk jaar opnieuw beoordeeld worden. De ambitie van het 

CDA is om goed te zorgen voor onze gemeentelijke monumenten. Dat is altijd de basis 

voor onze inbreng en is onderdeel van het verkiezingsprogramma. 

 

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? 

Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen om een toekomstvisie op te 

stellen, samen met de Heemkundekringen, over hoe het (vrijkomend) cultureel, 

industrieel, religieus en groen erfgoed te beschermen. Tevens streven we ernaar om De 

Hoofdstraat in ’s Gravenmoer en de Vaartweg aan te merken als beschermd 

dorpsgezicht, om de karakteristieke en ruimtelijke kwaliteit ook in de toekomst te 



handhaven. Wij vinden het tijd dat de gemeente (nieuwe) ambitie laat zien als het gaat 

over het momentenbeleid. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om budget te 

bepalen om de opgestelde ambities en de verwoorde visie te kunnen realiseren. Echter 

begint het allemaal het verwoorden van een nieuwe visie. 

 

5. Veel erfgoedbeleid is ook mogelijk zonder hoge kosten. Stedenbouwkundige 

ontwikkelingen 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? 

Wij delen de mening dat veel erfgoedbeleid ook mogelijk is zonder hoge (lokale) kosten. 

Zeker als we gebruik maken van de subsidies die er zijn op Europees, nationaal en 

provinciaal niveau. Het CDA vindt dat de gemeente moet helpen bij het vinden en 

aantrekken van deze subsidies. Dit kan vergemakkelijkt worden door het aanstellen van 

een subsidiecoördinator in de gemeente.  

Wij zien zeker mogelijkheden om de positie van erfgoed in de ruimtelijke ordening te 

versterken. Dit zou onderdeel kunnen zijn van de eerder genoemde toekomstvisie die we 

willen opstellen. Wij denken dat het vooral belangrijk is om dit sámen te doen met de 

betrokken eigenaren, maar ook met lokale expertise zoals van de heemkundekring(en). 

Daarnaast vindt het CDA dat we veel kunnen leren door praktijkervaringen van de regio  

over hoe er met de positie van erfgoed in de ruimtelijke ordening wordt omgegaan. 

 

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

beschermde monumenten en IB-objecten? 

Wij vinden de rol van de heemkundekringen in de gemeente essentieel om de kennis 

over het verleden levend te houden, bijvoorbeeld door de jaarlijkse Open 

Monumentendag die georganiseerd wordt. Daarnaast is het kritisch volgen van de 

politiek en het stellen van kritische vragen belangrijk om iedereen scherp te houden. Zo 

blijven we allemaal ons steentje bijdragen om het verleden levend te houden. 

 

7. Wat zou uw fractie verder nog willen opmerken? Over de heemkundekring? Over de 

komende bestuursperiode? 

Het CDA vindt het écht belangrijk dat er naar inwoners wordt geluisterd en lokale 

expertise wordt benut. Het is fijn dat jullie daarom deze vragen voorleggen aan de 

politieke partijen in de gemeente. Wij hopen dat we een toekomstvisie kunnen 

ontwikkelen en zodoende een (nieuwe) basis kunnen wegzetten. Als het aan het CDA ligt 

zullen onder andere de heemkundekringen daar een belangrijke rol in hebben. 


