
Notulen online ledenvergadering LDK op 19 november 2020 
Plaats: Gemeentehuis m.b.v. Teams 

Tijd: 20.00 uur – 21.00 uur 

 

Agenda 

1. Opening Voorzitter 

2. Vaststellen notulen verslag leden en informatie avond DP 

3. Bestuur mutaties 

4. Toelichting Penningmeester a.d.h.v. begroting en vaststellen kascommissie 

5. Centrummanager verslag acties tot nu toe "Leer Dongen Kennen" 

6. Samenwerking met de Gemeente Dongen door wethouder Eline van Boxtel-Pullens 

7. Coert van Os namens Horeca 

8. Anita van Uitert namens vastgoed 

9. Rondvraag 

10. Afsluiting 

 

1. Opening door voorzitter 

Geert Trommelen heet iedereen van harte welkom op deze “anders dan normale” 
vergadering en bedankt de gemeente voor het beschikbaar stellen van de locatie. Geert 
benadrukt dat er het afgelopen jaar veel is veranderd door de corona, en dat er ook heel 
veel goeds is gebeurd.  

2. Vaststellen notulen verslag leden en informatie avond DP 

Bij de vraag of iemand nog vragen, op en/of aanmerkingen heeft op de notulen van leden- 
en informatieavond van 29 januari 2020, komt er een vraag van Silvie en Margie wanneer 
deze verstuurd zijn. Deze zijn in februari door Wim Aussems verstuurd, indien nodig kan 
deze nog opgevraagd worden bij het bestuur. De notulen wordt vastgesteld. 

3. Bestuur mutaties 

Helaas heeft onze penningmeester Jack van den Nieuwenhuizen te kennen gegeven dat hij 
volgend jaar zijn functie wil neerleggen. De afgelopen 6 jaar is hij meer dan een prima 
penningmeester geweest en heeft hij heel veel werk gestoken in de veranderingen. Er komt 
een vacature voor deze functie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.  
Frank van Abeelen is aftredend en Coert van Os wil als bestuurslid toetreden. Geert vraagt of 



de leden akkoord gaan. Er zijn geen tegenstemmers, opmerkingen of bedenkingen en er 
klinkt een applaus. 

4. Toelichting begroting en vaststellen kascommissie 

Jack vertelt wat het afgelopen jaar voor kosten met zich heeft meegebracht. Op het 
kostenoverzicht is te zien dat er veel werk is verricht en dat hierdoor de bodem van de kas in 
zicht is. Van de gemeente hebben we al een voorschot ontvangen op de reclamebelasting 
van 2020. Verder licht Jack de begroting voor 2021 toe. Beide begrotingen zullen als bijlage 
worden toegestuurd. 

Voor de kascommissie zijn nieuwe kandidaten nodig. Onmiddellijk meldde zich: Patrick Evers 
(van Bruna), Jan Roks en Ingrid Voskuil (van DA) aan.  

5. Centrummanager: verslag van de acties tot nu toe 

Hans van Aalst (centrummanager) is gestart op 1 mei voor 1 dag in de week. Hij geeft aan 
dat hij zoveel mogelijk ondernemers heeft gesproken en nauw in contact staat met 
wethouder Eline van Boxtel en de rest van de Gemeente Dongen. Daardoor zijn er al mooie 
projecten gerealiseerd zoals de zomercampagne en de snelheid met het verkrijgen van  
onder andere de muziek in het gebied, maar ook het samen optrekken richting en met 
vastgoedeigenaren. De afgelopen tijd is ook besteed aan de totstandkoming van de nieuwe 
weg “Leer Dongen Kennen”. Leer Dongen Kennen wordt de basis voor alles wat met het 
collectief ondernemerschap te maken heeft. Leer Dongen Kennen met evenementen, Leer 
Dongen Kennen met de ondernemers. Leer Dongen Kennen tijdens Kerst, Pasen enz. enz. 
Uiteraard wordt met deze uiting de relatie gelegd met het  Dongens DNA “LEER”. Dongen wil 
je blijven leren kennen. De relatie met de gemeente Dongen is inmiddels zo optimaal dat er 
wekelijks contact is en dat er bijvoorbeeld inmiddels ook een campagne is gestart om lokaal 
kopen te blijven benadrukken. De gemeente Dongen heeft er tevens voor gezorgd dat er in 
de grote borden duidelijk de afbeeldingen te zien zijn van Leer Dongen Kennen. Dit jaar is er 
voor gekozen om eerder de sfeerverlichting op te hangen en is er in korte tijd samen René 
de Smit gezorgd voor extra beleving met behulp van 26 speakers. Onder andere Paul Biekens 
wordt door Hans van Aalst extra bedankt voor de realisatie van verschillende projecten.  

Een eindejaarsactie waarbij je Dongen nog beter kunt leren kennen. Er wordt hard gewerkt 
door Erik Molendijk om het concept Leer Dongen Kennen a.s.a.p. groots uit te rollen. Er 
worden van iedereen foto’s gemaakt die vervolgens worden gebruikt voor zowel de 
eindejaarsactie als voor de nieuwe website leerdongenkennen.nl die door Ingrid Huijskens 
wordt gerealiseerd. Er is verbinding gelegd met mooie bedrijven waaronder Ecco. Hans geeft 
aan dat dit het begin kan betekenen van een mooie aanpak met het thema Leer. Het 
evenement Leer Dongen Kennen is uitgesteld maar niet afgesteld. Zodra het kan gaat dit 
evenement plaatsvinden. De lederen matten liggen tot die tijd opgeslagen om het 
verrassingseffect te waarborgen. Er is een goede samenwerking met Jan Roks van het 
Weekblad Dongen wat heeft geresulteerd in een eigen zomerkrant en in 3 edities week 47, 
49 en 51 waarin Leer Dongen Kennen en de eindejaarsactie volledig worden meegenomen. 
Er zijn teams actief waaronder het team evenementen en communicatie. Tegelijkertijd geeft 
Hans aan dat iedereen die zijn of haar steentje kan en wil bijdragen van harte welkom is. Wil 
je meedoen en meedenken met de toekomst van Dongen geef je op via 



centrummanager@dongenpromotion.nl en doe mee. We kunnen genoeg hulp gebruiken. 
Zeker op het gebied van sociale media. De uitleg van de eindejaarsactie is uiteraard te 
vinden op leerdongenkennen.nl. Kortom, er gebeurt veel in Dongen, maar tegelijkertijd is er 
nog veel te doen en zal er door samen te werken nog veel meer mogelijk zijn.  

6. Samenwerking met de gemeente Dongen door Eline van Boxtel  

Het is een bijzondere tijd, ook zeker voor jullie als ondernemers. Ik heb enorm veel 
waardering hoe jullie afgelopen maanden zijn doorgegaan en veerkracht hebben getoond. 
 
Zo zijn ook het nieuwe bestuur van Dongen Promotion, de werkgroepen en de 
centrummanager enthousiast aan de slag gegaan en hebben er, ondanks de coronatijd, 
samen het beste van weten te maken. Want wat is er veel gebeurd de afgelopen tijd. En ik 
durf ook wel te stellen dat de samenwerking tussen de gemeente en Dongen Promotion 
nooit eerder zo intensief en goed was.  
 
Wellicht is het niet altijd even zichtbaar wat er allemaal is gebeurd en welke rol de gemeente 
gepakt heeft. Daarom maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om dat te vertellen.  
 
We hebben korte lijnen met de centrummanager, bijna wekelijks spreken we elkaar en we 
bespreken dan ook de belangrijkste vragen die leven in het centrum. 

Werkgroep ‘centrum gastvrij en gezellig tijdens corona’ is vanaf mei opgericht. Hierin denken 
medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente mee over concrete acties voor 
het centrum. Zo hadden we de zomeractie ‘Samen maken we er een leuke zomer van’, waar 
de gemeente zowel in uren als in budget bijdroeg aan vlaggen, teksten op de grond, banners 
en de Zomerkrant. 

De Winteractie Leer Dongen Kennen (evenement): Waar we bijdragen: tekst grond, banners, 
kerstbomen. En verlenen we medewerking aan het versieren van het centrum, denk aan een 
kerstboom, kerststal, boxen voor sfeer etc. 

Vorige week was de gemeentelijke informatiekrant gevuld met twee pagina’s over het 
centrum, want we zijn trots op het afronden van de herinrichting van de openbare ruimte 
van het centrum: dit geeft meer ruimte voor ontmoeten en het maken van een rondje 
centrum (ommetje). We stelden in de informatiekrant ook onze nieuwe 
bedrijfscontactfunctionaris Sabine voor en we riepen op om lokaal te kopen.   

De gemeente betaalt een filmcampagne met het thema ‘Koop Lokaal’ die eraan zit te 
komen. Belangrijk deze laatste maanden van het jaar, maar zeker ook daarna nog. Er zijn 
afgelopen week korte clips opgenomen die voorbij gaan komen op social media.  

We sluiten aan bij Leer Dongen Kennen (Dongen DNA) met ons eigen gebiedspromotieplan.  

Medewerkers van de gemeente nemen deel aan de commissie vastgoed en branchering van 
Dongen Promotion. Daar worden zaken rond leegstand besproken en ook ruimtelijke 
ontwikkelingen. Resultaat: inzicht in deelnemers Dongen Promotion, wat zit er in welk pand 
(branche), waar is de leegstand. In voorbereiding is een bijeenkomst met 
vastgoedeigenaren, zodat we hierover ook met hen kunnen optrekken. We kijken naar een 
transformatie naar wonen in de aanloopstraten om kernwinkelgebied te laten inkrimpen en 

mailto:centrummanager@dongenpromotion.nl


leegstand tegen te gaan. Ook zouden we graag nog meer horeca in het centrum willen zien. 
Maar we zijn ons ervan bewust dat dat, zeker in deze coronatijd, erg lastig is. Maar goed om 
daarover in gesprek te blijven.  

7. Coert van Os namens Horeca 

Coert is de schakel tussen de horeca  en het bestuur.  Coert geeft aan dat hij naast de 
schakel is tussen de horeca en bestuur, dat er op 1 december in de vergadering van de KHN 
wordt geïnventariseerd wie mee doet met Leer Dongen Kennen. Coert zal zich extra inzetten 
voor het buitengebied en zal iedereen zoveel mogelijk benaderen, maar geeft aan dat 
ondernemers zich ook bij hem of de centrummanager kunnen melden.  

8. Anita van Uitert namens vastgoed 

Anita zit in het team vastgoed en branchering en samen met de gemeente kijken ze naar 
mogelijkheden om het centrumgebied te versterken. Op dit moment wordt geïnventariseerd 
waar behoefte aan is in Dongen en wat Dongen nodig heeft om de leegstaande panden op te 
vullen.  

9. Rondvraag 

Eric Molendijk geeft aan dat hij graag meer wil betekenen voor LDK. 

Dorinda Wolf van Samen Top (Tramstraat) vraagt of zij iets kunnen betekenen voor de 
ondernemers in Dongen. Ze komt graag in contact met geïnteresseerden. 

Sabine van Dooren (accountmanager bedrijven van gemeente Dongen) gaat graag met je in 
gesprek wanneer je een tip, idee of vraag hebt. 

10 Afsluiting 

Geert bedankt iedereen voor de online aanwezigheid en benadrukt nog een keer dat we dit 
VOOR, DOOR en MET jullie doen. Samen staan we sterk! 


