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Verkiezingsprogramma
CDA Dongen – ’s Gravenmoer 2018-2022
Het CDA staat voor solidariteit in de Dongense samenleving, tussen jong en oud, kansrijk en
kansarm, hulpbehoevend en gezond, arm en rijk. Ieder mens heeft zijn eigen
verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor de mensen om ons heen.Zo dragen wij samen de
verantwoordelijkheid voor de Dongense samenleving.
Voor het CDA Dongen - ’s Gravenmoer staan de inwoners van de gemeente Dongen centraal. De
betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging, dat
is het ware draagvlak voor de gehele Dongense samenleving. Dit loopt als een rode draad door
ons verkiezingsprogramma.
Het CDA is sociaal als het gaat over mensen, degelijk als het gaat om geld en vasthoudend en
appellerend op het terrein van normen en waarden. Politiek is voor het CDA een manier om
doelen in Dongen te bereiken. Besluiten, die op steun van de bevolking kunnen rekenen, zijn
duurzamer dan van bovenaf opgelegde besluiten.
Naast zorg voor de samenleving is het de taak van het gemeentebestuur voorwaarden te
scheppen voor een goede leefbaarheid in Dongen, ’s Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart; te reageren en te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en zorgvuldig om
te gaan met de toevertrouwde financiële middelen. Dit alles met respect voor de aarde en haar
toekomst.
Het CDA neemt haar verantwoordelijkheid! In dit verkiezingsprogramma wordt beschreven hoe we
dit in de periode 2018-2022 willen gaan realiseren, onderverdeeld in 5 hoofdstukken te weten:

Dongen Leeft!
Dongen Zorgt!
Veilig Dongen!
Dongen Onderneemt!
Dongen Dient!
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Dongen Leeft!

Leefbaarheid

Het CDA staat voor een goede en prettige leefomgeving in Dongen, ’s Gravenmoer, Klein Dongen
en Dongen-Vaart, de wijken zijn gezinsvriendelijk en voelen zich gehoord en vertegenwoordigd
binnen het gemeentebestuur.
Dit willen we bereiken door:
• Het openbaar groen goed te onderhouden en goed onderhouden te laten zijn.
• Een dorpswethouder voor de kernen ’s Gravenmoer, Klein Dongen en Dongen-Vaart, die
speciaal belast wordt met dorpsaangelegenheden.
• Voor dorps- en wijkraden ‘wijkbudgetten’ vast te stellen om speciale wensen van de wijken en
dorpen te vervullen.
• Het ‘Buurthuis van de Toekomst’ te realiseren: het behouden en ontwikkelen van ruimtes voor
buurtactiviteiten door een betere benutting van bestaande accommodaties.
• Een aangelegd glasvezelnetwerk, in de hele gemeente.
• Actieve aandacht voor o.a. ‘Burendag’, ‘NL-Doet’ en ‘Coming Out Day’.
• Verspreid door de gemeente bankjesroutes aan te leggen zodat met name senioren en
mindervalide inwoners rustpunten aantreffen.
• De aanwezige wandel- en fietsroutes met elkaar verbinden. Bij gekoppelde trajecten aandacht
voor voldoende ruimte voor fietsers en voor voetgangers.
• Het behouden van ‘de Geubel’ voor ’s Gravenmoer, vanwege de belangrijke centrale
maatschappelijke functie.

Wonen

Bij ‘Wonen’ heeft de gemeente nadrukkelijk een leidende rol. De gemeente is bij uitstek de partij
die bepaalt wat er gebouwd kan worden en hoe Dongen er uit gaat zien. Dit vanuit haar rol als
belangenbehartiger voor alle inwoners van de gemeente Dongen.
Dit willen we bereiken door:
• De noodzaak c.q. behoefte aan ‘Tiny Houses’ en kleine woningen voor de komende jaren te
onderzoeken.
• Gedegen prestatieafspraken met woningcorporaties/commerciële vastgoed ontwikkelaars te
maken over het aantal sociale woningen, verkoop van woningen, renovatie en duurzaamheid.
• Het mogelijk maken van woningbouw specifiek voor jongeren en ouderen, en het mogelijk
maken van mantelzorgwoningen en woningen die senioren-proof zijn.
• Het in stand houden van de starterslening voor inwoners die hun eerste huis kopen en het
aanbieden van een blijverslening voor ouderen die door aanpassing van hun woning langer
zelfstandig kunnen blijven wonen.
• De ontwikkeling van seniorenwoningen in of nabij het centrum.
• Het ontwikkelen van woningbouwplannen per wijk en per dorp in evenwichtige opbouw om de
leefbaarheid en de voorzieningen te stimuleren. Het CDA gaat uit van een verhouding:
35% goedkope-, 35% middeldure- en 30% dure woningen.
• Inbreidinglocaties te ontwikkelen, rekening houdend met de bestaande omgeving.
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Kunst en Cultuur

Samenleven komt tot uitdrukking in wat inwoners gezamenlijk doen. In onze gemeente zijn veel
voorzieningen en instellingen op diverse gebieden, waaronder op cultureel gebied. Ook
geschiedenis, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de
gemeenschap. Het CDA hecht grote waarde aan deze instellingen en voorzieningen op het gebied
van kunst en cultuur, en de erfgoederen vanwege hun waarde voor de Dongense samenleving.
Dit willen we bereiken door:
• Een toekomstvisie op te stellen hoe om te gaan met en het beschermen van (vrijkomend)
cultureel-, industrieel- en religieus erfgoed.
• Te werken aan kwalitatief goed muziekonderwijs dat voor iedereen betaalbaar is.
• Ondersteunende verenigingen en organisaties, zoals de EHBO en de verkeersregelaars,
gemeentelijk financieel en ambtelijk te ondersteunen
• De verenigingen en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar vrijwilligers door o.a.
een banenmarkt voor vrijwilligers te organiseren.
• Leges op vergunningaanvragen voor evenementen door stichtingen en verenigingen volledig
af te schaffen.
• Het realiseren van een verenigingshal.
• Het subsidiebeleid te her(r)ijken en jaarlijkse indexaties van de subsidies op basis van het
reële inflatieniveau toe te passen.

Milieu en natuur

Het CDA ziet het als een opdracht om de wereld waarin we leven goed te beheren en die in een
zo goed mogelijke staat door te geven aan de volgende generaties. Dat vereist zowel het
voorkomen van nieuwe aantastingen als het herstellen van de schade die is aangericht.
Dit willen we bereiken door:
• Bij het vormgeven van nieuw beleid samen te werken met waterschap en buurgemeenten,
maar ook met natuurverenigingen en de agrarische sector.
• Samen te werken met burgerinitiatieven, onder andere op het gebied van duurzaamheid zoals
Energie Dongen.
• Nieuwbouwlocaties zoveel mogelijk ‘waterneutraal’ te bouwen om wateroverlast in de toekomst
te voorkomen.
• Duurzame aanpak bij de opvang en afvoer van hemelwater, waterberging, het beperken van
regenwater in het riool en het tegengaan van ‘verstening’.
• Het bevorderen van de bouw van energie neutrale of -arme woningen, waarbij ‘nul op de
meter’ de norm wordt bij nieuwbouw.
• De groene buffers rondom de gemeente te versterken zodat er een duidelijke groene scheiding
is met de buurgemeenten.
• De kansen op verdere ontwikkeling en/of uitbreiding van ecologische verbindingszones te
onderzoeken.
• Een plan van aanpak op te stellen voor het realiseren van opwekking van duurzame energie in
de gemeente.
• Door het toepassen van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals bijvoorbeeld
voor het wagenpark.
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Dongen Zorgt!

Onderwijs

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de
kansen van kinderen. Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat.
De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs omvat vooral het realiseren van
nieuwbouw voor het basisonderwijs. Veel scholen hebben de vrijheid en de plicht om zelf te
bepalen hoe goed onderwijs inhoud moet krijgen. Gemeente en schoolbesturen trekken samen op
om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.
Dit willen we bereiken door:
• Het behouden van basisscholen in de kernen en het behouden van voortgezet onderwijs in de
gemeente.
• Nieuwbouw van de Heilig Hartschool in de Beljaart.
• Nieuwbouw school in ’s Gravenmoer.
• Het multifunctioneel gebruik maken van schoolgebouwen, zoals de buitenschoolse opvang,
gymzaal, overblijflokaal, studieruimtes en aula’s.
• Bij nieuwbouw van schoolgebouwen altijd te gaan voor luchtkwaliteit A.
• De gemeente zorg te laten dragen voor veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer.
• Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes op te lossen.
• Het stimuleren van groene schoolpleinen door budget beschikbaar te stellen voor bomen en
planten op de schoolpleinen.

Zorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor meer zorgtaken. Het CDA vindt dat het geld dat
we als gemeente voor de zorg krijgen ook daadwerkelijk aan de zorg moeten besteden.
Doelstelling moet zijn: Iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft, waarbij het goed is dat eerst
gekeken wordt welke zorg vanuit de eigen leefomgeving gegeven kan worden. Lukt dat niet of ten
dele dan wordt de zorg door de overheid verzorgd, waarbij de mens dan belangrijker is dan de
regels.
Dit willen we bereiken door:
• Het continueren van de huidige ondersteuning van maatschappelijke organisaties op het
gebied van welzijn op lokaal niveau. We erkennen de rol van de seniorenraad en de
seniorenorganisaties zoals de SWOD en de SOBG, de ouderenbonden zoals de KBO en de
PCOB. We betrekken hen actief bij het beleid én de aanpak van de zorg.
• Zorgboerderijen en/of andere instellingen kansen te bieden om hun belangrijke functie in de
dagbesteding uit te kunnen voeren.
• De maatschappelijke stage lokaal invulling geven, en hier budget voor beschikbaar te stellen.
• De zomeractiviteiten voor senioren voort te zetten.
• Het mantelzorgcompliment te handhaven en aandacht te geven aan het organiseren van
respijtzorg.
• Een fonds te realiseren waar iedere inwoner aanspraak op kan maken wanneer hij/zij in
tijdelijke financiële nood zit, en er geen zicht is op andere hulp.
• De gemeente vanuit haar faciliterende rol het proces rondom het voorkomen en verhelpen van
eenzaamheid begeleidt i.s.m. maatschappelijke organisaties.
• De indicatie- en vervolggesprekken zoveel als mogelijk bij de mensen thuis te laten
plaatsvinden.
• ICT-scholing en -begeleiding voor ouderen aan te bieden.
• Jeugdhulp voor alle jongeren snel toegankelijk te laten zijn. De gemeenten in de regio moeten
eraan werken om de wachttijden kort te laten zijn.
• Een preventiebeleid uit te werken voor drugsgebruik en alcoholgebruik door minderjarigen, met
o.a. voorlichtingsprojecten; de gemeente voert een nulbeleid voor coffeeshops.
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Armoede

Armoede bestrijden is een belangrijke taak van gemeenten. Dat was altijd al zo. Maar nu steeds
meer! Gemeenten worden door de decentralisaties namelijk steeds meer verantwoordelijk voor
zorg en arbeid. Wij vinden dat de gemeente haar rol actief moeten oppakken door te onderkennen
dat armoede niet alleen een geldprobleem is.
Dit willen we bereiken door:
• De sociale kaart van de gemeente actueel en toegankelijk te houden, zodat iedere burger weet
welke voorzieningen er zijn.
• Een impuls te geven om armoede en schoolachterstanden te bestrijden via o.a. Voedselbank
de Baronie, Stichting Leergeld en de Werkgroep Arm in Arm.
• Een speciaal beleid te maken voor kinderen in armoedesituaties.
• Integratie van vluchtelingen bij zowel inburgering, taalachterstand als bij sport te stimuleren.
• Extra aandacht te geven in het minimabeleid voor de preventie en de gevolgen van een
armoedeval.

Sport

Het vitaal en gezond houden van de inwoners is belangrijk voor het CDA. Hoewel dit een eigen
verantwoordelijkheid van de inwoners is, kan de gemeente sport/bewegen wel stimuleren en
faciliteren. Een actieve deelname aan sport en cultuur is belangrijk voor de gezondheid, de
persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarbij bevordert
het in groepsverband sporten en bewegen de sociale cohesie tussen de inwoners, die de
leefbaarheid in de gemeente Dongen ten goede komt.
Dit willen we bereiken door:
• Het vaststellen van een toekomstgericht sportbeleid waarbinnen ook ruimte is voor nieuwe
initiatieven.
• Fitnessroutes, geschikt voor alle leeftijden, aan te leggen door de gehele gemeente met
sporttoestellen in de openbare ruimte.
• Het ontwikkelen van seniorenfitnesstuinen en het behoud van trapveldjes in de wijken en
dorpen.
• Het aanleggen van een Mountainbikebaan in de gemeente.
• Samen met de verenigingen een toekomstvisie ontwikkelen voor de sportzone langs het
Wilhelminakanaal.
• Het herinvoeren van sportkennismakingstrajecten om de sportkeuze te vergemakkelijken.
• De eventuele fusies tussen (sport)verenigingen vanuit de verenigingen zelf te laten komen, en
niet op te leggen vanuit de gemeente.
• Als gemeente actief gebruik te maken van de expertise van de sportfederatie.
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Veilig Dongen!

Een veilige gemeente is belangrijk voor een goede leefomgeving. Onveiligheid en gevoelens van
onveiligheid moeten we samen als gemeenschap aanpakken. De gemeenteraad stelt de kaders
van het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid, waarbij de burgemeester een
eigenstandige taak en verantwoordelijkheid heeft.

Openbare orde en veiligheid
Dit willen we bereiken door:
• Voldoende BOA-capaciteit die wordt ingezet voor en door de gehele gemeente.
• Voortzetting van het project ‘Rent-a-Cop’ waarbij inwoners bepalen hoe de handhaving binnen
de gemeente wordt ingezet.
• Inwoners mee te laten denken over de veiligheidsprioriteiten van de gemeente, door middel
van sociale media en het inwonerpanel.
• Snelle en tijdige actie bij het ontstaan van drugs- en of hangjeugdoverlast.
• Het stimuleren van Buurtpreventieteams en buurt-apps.
• Criminaliteitsbestrijding op te pakken in samenwerking met de Taskforce en de
Veiligheidsregio.

Brandweer en rampenbestrijding
Dit willen we bereiken door:
• Een goede kwaliteit van de lokale brandweerkorpsen van Dongen en ’s Gravenmoer te
waarborgen.
• Ons sterk te maken voor de ‘colour locale’ van de brandweer.
• Een preventieve aanpak toe te passen om inwoners duidelijk te maken hoe zij hun huis
brandveilig kunnen maken.
• Het stimuleren en ondersteunen van de jeugdbrandweer.
• Het ondersteunen bij de werving van nieuwe brandweerlieden voor de korpsen van Dongen en
’s Gravenmoer.
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Dongen Onderneemt!

Ondernemerschap

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, heeft behoefte aan een gezonde economie en
goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts in beperkte mate de economische
ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zijn vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de agrarische
sector afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen extra
werkgelegenheid.
Dit willen we bereiken door:
• De afdeling Economie van de gemeente verder door te ontwikkelen naar een klantgerichte
organisatie.
• Deze afdeling initiatieven te laten ontplooien en kennisuitwisseling te stimuleren.
• Het mogelijk maken van locaties voor het combineren van wonen en werken.
• Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid door glasvezel, ook in het buitengebied.
• Het voeren van een actief leegstandsbeleid voor de detailhandel.
• Als gemeente actief gebruik te maken van de expertise van brancheorganisaties, zoals Horeca
Dongen, ZLTO, Dongen Promotion en het VOCD.

Werknemerschap

Door omstandigheden als ziekte of (deels) arbeidsongeschiktheid is het, ondanks alle
inspanningen, voor meerdere inwoners niet mogelijk een betaalde baan te verwerven of te
behouden. Voor die inwoners is de “bijstand” het laatste redmiddel. Deze inwoners moeten dan
snel en adequaat geholpen worden.
Dit willen we bereiken door:
• Jongeren- en seniorenwerknemers met een beperking te ondersteunen naar de arbeidsmarkt
door leerwerk trajecten, begeleiding en via het bestaande Dongen Werkt.
• Een tegenprestatie middels vrijwilligerswerk te bevorderen.
• Te onderzoeken of oudere werknemers hun kennis door willen geven aan jongeren in het
beroepsonderwijs. In samenwerking bieden we 50+ omscholing aan voor werktrajecten in het
onderwijs.

Landbouw en buitengebied

Het CDA erkent de belangrijke rol van de land- en tuinbouw in de duurzame voedselvoorziening
en het beheer van het buitengebied. Deze sector draagt in grote mate bij aan de belevingswaarde
in het buitengebied.
Dit willen we bereiken door:
• Het streven naar behoud van de huidige variatie in de agrarische bedrijvigheid.
• Ontwikkelingen in het buitengebied te laten plaatsvinden in dialoog/overleg met de omgeving.
• Vestiging van andere bedrijvigheid in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen toe te staan,
onder voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor activiteiten die in de omgeving al
plaatsvinden.
• Hetgeen de natuur biedt in te zetten voor innovatie en nieuwe energie.
• Bedrijven extra ontwikkelingskansen te bieden bij toepassing van duurzaamheidscriteria op
gebied van water, bodem en lucht.
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Dongen Dient!

Bestuur en Samenwerking

Het CDA staat voor een lokaal bestuur en gemeentelijke organisatie die open en transparant zijn
en zijn toegerust op haar taak en weten wat er leeft in de gemeente Dongen. We zijn dus voor een
bestuur en organisatie die korte lijnen hebben met inwoners, bedrijven, instellingen en zeker ook
met vrijwilligers. Burgerparticipatie in de brede zin vindt het CDA belangrijk voor de realisatie van
beleidsdoelen. Het bestuur heeft de financiën op orde, nu en voor de toekomst.
Grootschaligheid en streven naar een grote gemeente zijn voor het CDA geen oplossing voor de
vragen die nu op gemeente afkomen.
Dit willen we bereiken door:
• De gemeente Dongen een zelfstandige gemeente te laten blijven.
• Als gemeente herkenbaar te blijven als aanspreekpunt en als dienstverlener.
• Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie de uitgangspunten voor het financieel beleid te
laten zijn. Uitgangspunt van de lokale lastenontwikkeling is het reële inflatieniveau.
• Te streven naar afdoende weerstandsvermogen, waarbij gespaard wordt voor gewenste
investeringen in de toekomst.
• Nieuw beleid en nieuwe investeringen die leiden tot meerjarige lasten steeds in volgorde te
toetsen op: noodzaak, maatschappelijke prioriteit, en de mogelijkheid tot compensatie in de
begroting.
• De gemeenteraad duidelijk bij elk voorstel tot (regionale) samenwerking te laten aangeven wat
de gemeente Dongen wil bereiken met (regionale) samenwerking. Een goede opdracht vooraf
en een controle achteraf zijn nodig.
• Wanneer er gekozen wordt voor een vorm van regionale samenwerking de voorkeur uit te
spreken voor een partner/partners uit Hart van Brabant.
• Op de hoogte te blijven van Europese regels en subsidies via Hart van Brabant en Midpoint.
• Het ‘Right to Challenge’ invoeren zodat burgers taken van de overheid kunnen uitvoeren voor
(maximaal) het budget wat ervoor staat. Het CDA ziet dit als een goede manier om de burger
te betrekken bij de leefomgeving.
• Het inwonerpanel frequent in te blijven zetten zodat de inwoners hun wensen en kansen
kenbaar kunnen maken, naast het gebruik van de sociale media.
• Een gedrukte versie van de Gemeentegids binnen de gemeente te laten verspreiden.
• Op het gemeentehuis vrije inloopuren, zonder afspraken, te realiseren voor inwoners.
• Het rechtstreeks uitzenden van de Gemeenteraadsvergaderingen via de website.
• Het principe ‘Eerst beleid! Dan pas Geld!’ te hanteren.

Afval

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en streeft naar zoveel mogelijk
recycling van afvalstoffen. Daarom bevordert de gemeente het milieubesef van burgers, en
versterkt mede daardoor de gescheiden inzameling van huisvuil en legt de duurzame verwerking
daarvan in contracten vast.
Dit willen we bereiken door:
• Het stimuleren van afvalscheiding ter bevordering van hergebruik en compostering.
• De afvalinzameling in eigen beheer te houden.
• Daar waar mogelijk te streven naar ondergrondse opvang voor de afvalinzameling.
• Extra aandacht te bieden voor het verminderen van zwerfafval langs de wegen, omdat een
schonere leefomgeving als veiliger wordt ervaren.
• De milieustraat vrij en ongelimiteerd toegankelijk te laten blijven voor particulieren uit de
gemeente Dongen.
• Het beperken, het hergebruiken en de duurzame verwerking van bedrijfsafval te bevorderen.
• In de zomer het groenafval wekelijks op te halen.
• Het ophalen van oud papier bij de verenigingen te laten.
• Geen Diftar in te voeren in de gemeente Dongen.
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Mobiliteit

Een goede toegankelijkheid van woningen, bedrijven en voorzieningen is essentieel voor de
leefbaarheid in Dongen. De openbare ruimte moet veilig zijn en zo weinig mogelijk hinder
opleveren voor aangrenzende bebouwing.
Dit willen we bereiken door:
• Het verrichten van goed onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs.
• De openbare ruimte altijd toegankelijk voor mindervaliden te maken, door trottoirs vrij van
obstakels te laten zijn.
• Goede en duurzame verlichting waarbij variatie in lichtintensiteit mogelijk is. Een vlotte
afwikkeling van het verkeer en eenduidigheid op interlokale wegen; het CDA vindt het nodig
om de inrichting van die wegen met de buurgemeenten af te stemmen.
• Snelheidsbeperkende maatregelen permanent van aard te laten zijn.
• Bestaande parkeerproblemen zoveel mogelijk op te lossen en bij nieuwbouw een voldoende
ruime parkeernorm te hanteren.
• Geen betaald parkeren in te voeren in de gemeente Dongen.
• Een halte voor de buurtbus bij het Gemeentehuis én bij de locatie van het Sociaal Team; het
busvervoer naar Tilburg en Breda te intensiveren en te verbeteren en afhankelijk van de uit te
voeren pilot de nachtbus Tilburg-Dongen-Breda vice versa te laten rijden.
• Bij afspraken met het Regiovervoer extra aandacht voor de groeiende groep senioren én het
groepsvervoer; één tarief voor reizigers met de Regiotaxi vanuit de kernen naar NS-stations.

Recreatie en toerisme

Dongen bestaat uit groene kernen. Voor zowel bewoners als toeristen/passanten moet Dongen
haar aantrekkelijkheid behouden, dan wel haar aantrekkingskracht vergroten. Dongen geeft
hiervoor ruimte aan particulier initiatief, promoot de kernen en werkt in Hart van Brabant-verband
mee aan verrassende doch passende nieuwe initiatieven.
Dit willen we bereiken door:
• Samenwerking met de Hart van Brabant gemeenten te intensiveren.
• Het landelijk karakter van het buitengebied te behouden en waar mogelijk te versterken.
• Stimulering van de horeca, met name op het Looiersplein.
• Geen toeristenbelasting in te voeren in de gemeente.
• Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een passantenhaven aan het
Wilhelminakanaal te realiseren.
• Daar waar mogelijk fietspaden te verbreden voor het toenemend gebruik van elektrische en
snelle fietsen.
• Te zoeken naar nieuwe initiatieven om de recreatieve aantrekkingskracht van Dongen te
versterken.
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