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

voor onze gemeente? 

D66 Dongen vindt het belangrijk dat we het culturele erfgoed en de historische monumenten die wij 

kennen in Dongen zo goed mogelijk kunnen behouden en versterken.  De historie die deze 

monumenten uitademen geven onze gemeente karakter en maken het aantrekkelijk om hier te 

wonen en te verblijven. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in het ondersteunen en 

faciliteren van eigenaren.  

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

De afgelopen raadsperiode stond grotendeels in het teken van de financiële problemen van de 

gemeente Dongen. Met het vaststellen van de begroting voor 2020 heeft een meerderheid van de 

gemeenteraad ervoor gekozen geen geld meer beschikbaar te stellen voor restauratie en onderhoud 

van gemeentelijke monumenten. Zelfs voor het ontwikkelen van een nieuwe Nota Cultureel Erfgoed 

Dongen (die eind 2018 is verlopen) waren geen middelen meer beschikbaar. D66 Dongen stond niet 

achter deze keuzes. In de twee jaar erna hebben wij,  in intensief overleg met de Heemkundekring, in 

de gemeenteraad ons best gedaan om  in ieder geval nog wel het abonnement voor de 

Monumentenwacht te verlengen. Dat is voorlopig gelukt, maar de kosten hiervoor voor de komende 

jaren zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen.  

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? 

D66 Dongen is voorstander van het voeren van een actief monumentenbeleid voor het behoud en 

versterking van het cultureel erfgoed in Dongen. Zo willen we eigenaren proactief informeren en 

ondersteunen bij verbouwing, restauratie of verduurzaming. Wij zijn dan ook voor het terugbrengen 

van de monumentensubsidie en het duurzaam verlengen van het Monumentenwachtabonnement. 

In brede zin zetten wij ons in voor het belang van kunst en cultuur in onze gemeente. Dat zullen wij 

ook uitdragen tijdens de coalitieonderhandelingen. Hierbij willen wij wel opmerken dat D66 Dongen 

een voorstander is van coalitieakkoord op hoofdlijnen.  

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? 

Voor de komende periode zouden wij graag zien dat de Nota Cultureel Erfgoed Dongen en 

bijbehorend uitvoeringsprogramma (beide uit 2016) alsnog worden geactualiseerd. We vinden het 

belangrijk dat er, om de financiën van de gemeente gezond te krijgen, goed overwogen keuzes 

worden gemaakt en we ons geld doelmatig gaan besteden. Hiervoor hebben wij gevraagd om een 

takendebat, die we komend voorjaar gaan voeren. Hiervoor geldt ook dat wij liever slim investeren 

van tevoren, dan onszelf laten confronteren met hoge kosten achteraf. Voorkomen is beter dan 

genezen. 

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? 



Het is belangrijk dat we in ons ruimtelijk beleid oog houden voor ons erfgoed en monumenten.  Zij 

laten de rijke historie van Dongen zien en daar mogen we best trots op zijn. We vinden het belangrijk 

monumenten zowel te behouden alsook klaar te maken voor de toekomst, door bijvoorbeeld 

eigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun pand. Op die manier kunnen we nog 

langer van onze monumenten genieten, zowel voor onszelf als voor bezoekers.  

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

monumenten en IB-objecten? 

Wij waarderen de actieve inwoners en vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van 

monumenten en cultureel erfgoed in onze gemeente. Wij hebben de heemkundekring leren kennen 

als proactief, kritisch, met expertise in huis waardoor ze de belangen van haar achterban goed kan 

vertegenwoordigen. Wij vonden het prettig dat jullie de gemeenteraad de afgelopen raadsperiode 

meerdere malen, over verschillende onderwerpen, actief hebben benaderd en hopen dat jullie dit in 

de komende raadsperiode willen blijven doen.  

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

bestuursperiode? 

Graag zouden wij nog willen opmerken dat wij altijd open staan voor gesprek! Houd de raadsleden 

scherp en help ons met de expertise die we zelf niet hebben.  Blijf ons dus vooral opzoeken, zodat we 

samen blijven werken aan een mooi en historisch Dongen.  


