Verkiezingskrant

maart 2022

Op 14, 15 en 16 maart zijn de verkiezingen
voor de gemeenteraad. In deze krant
hebben wij de belangrijkste informatie voor
je op een rij gezet. Op pagina 2 en 3 lees je
op welke politieke partijen je jouw stem
kunt uitbrengen en wat hun standpunten
zijn. Op pagina 4 lees je praktische
zaken rondom het uitbrengen van jouw
stem. Meer informatie lees je op
www.dongenkiest.nl.

Waar en wanneer
kan ik stemmen?
Op woensdag 16 maart is de verkiezingsdag. Dan zijn
alle stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur.
Op 14 en 15 maart zijn twee stembureaus vervroegd
geopend (gemeentehuis en V.V. Dongen). Deze twee
stembureaus zijn dan geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Dongen
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentehuis, Hoge Ham 62 (ook geopend op
14 en 15 maart)
Basisschool De Vlinderboom, Hortensiastraat 2
Sporthal De Salamander, Belgiëlaan 2 (in plaats van
Mijzo Dongepark/De Volckaert)
Basisschool St. Jan, Kastanjestraat 26 (in de
naastgelegen gymzaal)
Basisschool Achterberg, Sint Josephstraat 62 (in de
naastgelegen Kelly van Zon-gymzaal)
V.V. Dongen, Procureurweg 2 (ook geopend op
14 en 15 maart)
Gymzaal Otterdonk, Otterdonk 3
Europlus, Dunantstraat 28

Dongen-Vaart
•

Sportzaal De Gaasjes, Vaartweg 119

‘s Gravenmoer
•

Dorpshuis De Geubel, Hoofdstraat 4

Informatie in
gewone taal
In deze krant hebben wij geprobeerd de informatie zo
duidelijk mogelijk op te schrijven. Vind je het lastig de
informatie te lezen of is er iemand in jouw omgeving
die dit lastig vindt? Dit zijn de opties:
Taalhuis Dongen
Kom langs bij het spreekuur van het Taalhuis, iedere
donderdag van 10.00 - 12.00 uur in De Cammeleur. Je
bent ook met al je vragen welkom bij ons Informatiepunt Digitale Overheid in De Cammeleur. Daar kun je
terecht als de bibliotheek geopend is.
Verkiezingskrant in gewone taal
Je kunt in De Cammeleur, De Geubel, De Europlus en
het gemeentehuis ook de Verkiezingskrant in gewone
taal ophalen. In deze krant staat in begrijpelijke taal
uitgelegd waar de gemeenteraadsverkiezingen over
gaan, hoe stemmen werkt en wat de gemeenteraad doet.

Oproep burgemeester Marina Starmans

‘Kom stemmen voor de
nieuwe gemeenteraad’
Op 14, 15 en 16 maart kunnen alle stemgerechtigden in Dongen hun stem uitbrengen voor
de nieuwe gemeenteraad. Het is een belangrijk moment om jouw stem te laten horen over de
lokale politiek.
Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogte bestuursorgaan van de
gemeente en beslist over de plannen en regels in de
gemeente. Denk hierbij aan afval, verkeer en woningbouw,
maar ook zorg, cultuur en sport. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart kies je de leden van de
gemeenteraad voor de gemeente Dongen voor een periode
van 4 jaar.
Oproep burgemeester
Onze gemeente telt 21.600 kiesgerechtigden.
Kiesgerechtigd ben je als je tijdens de verkiezingen mag
stemmen. Burgemeester Marina Starmans doet een oproep
aan deze mensen: ‘Maak gebruik van uw stemrecht! Laat
uw stem niet verloren gaan, want Elke Stem Telt. Uw stem
is een belangrijke bouwsteen voor onze democratie.’
Veilig stemmen
Tijdens de verkiezingsdagen kun je veilig jouw stem
uitbrengen. Alles stemlokalen zijn ruim opgezet. Daardoor
kun je afstand houden van stembureauleden en andere
kiezers. Een mondkapje is niet verplicht, maar deze mag je
natuurlijk wel dragen in het stemlokaal. Alle andere
maatregelen die worden getroffen lees je op pagina 4 van
deze krant.
Druktemeter
Tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 bleek de
druktemeter een succes. Daarom is deze ook tijdens de
verkiezingen op 14, 15 en 16 maart in gebruik. Als kiezer
kun je online thuis via www.dongenkiest.nl bekijken hoe

druk het is op een stemlokaal. Als het te druk is, kun je
beslissen te wachten of besluiten naar een ander stemlokaal
te gaan waar het rustiger is.
Uitslagen
Alle belangrijke updates in aanloop naar de verkiezingen
lees je op www.dongenkiest.nl, de Facebookpagina van
de gemeente Dongen (@gemeentedongen) en de
Facebookpagina van de gemeenteraad
(@gemeenteraaddongen). Op deze kanalen worden
ook de uitslagen op 16 maart gepubliceerd.

Debat
7 maart
Op maandagavond 7 maart gaan de 5 politieke
partijen waarop je kunt stemmen met elkaar in debat
over belangrijke thema’s. Het debat vindt plaats in
De Cammeleur en is ook online te volgen.
Inloop in De Cammeleur is om 19.30 uur en het debat
start om 20.00 uur. Gespreksleider is Jan Waalen,
onder andere bekend van Omroep Brabant.
Meer informatie lees je op www.dongenkiest.nl.
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Op deze pagina kun je de standpunten van de verschillende partijen per thema met elkaar vergelijken.
Dongen Leeft
Leeft: o.a. woningbouw, sport, sociaal-cultureel. Dongen Z
Zorgt
orgt: o.a. zorgaanbod, mantelzorg, armoede, onderwijs.
Veilig
Onderneemt: lokale economie, toerisme
Veilig Dongen: o.a. veiligheid omgeving en verkeerr, ondermijning, overlast. Dongen Onderneemt
en recreatie. Dongen Dient
Dient: o.a. dienstverlening, financiën, afvalinzameling, participatie. De teksten op deze pagina zijn
geschreven door de partijen zelf. Kijk voor de volledige programma’s op www
w..dongenkiest.nl of op de website van de partij.
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Wonen mogelijk voor iedereen. Woningbouw sluit
aan bij behoefte inwoners. Gratis kennismaking
jeugd via Sjors Sportief en Creatief. Sport:
Sp
Een
gebiedsvisie voor de Kanaalzone en een openbare
beweegzone rondom Dongen. Structureel gezamenlijk overleg met sportverenigingen. Cultuur:
Kunst- en cultuuronderwijs toegankelijk voor
iedereen, met regie Kunstpodium. Gebouwen:
Uitvoering toekomstvast Cammeleur 3.0 concept.
De Geubel en De Leest behouden in de huidige
beheersvorm. Heroverwegen huisvesting JeugdCentrum Dongen-Vaart in de St. Agnesschool.

Toegankelijke en betaalbare zorg. Minder regeldruk
en drempels bij aanbieden passende zorg. Lokale initiatieven en zorgpartners blijven onderdeel zorgaanbod. Mantelzorgers steunen en waarderen. Preventie: Uitvoering Lokaal Preventieakkoord en project
Jongeren Op Gezond Gewicht. Minima: Minimagrens
120%. Bijzondere en algemene bijstandsregels duidelijker en eenvoudiger. Actieve inzet ‘meedoenregeling’ en het ‘kindloket’. Onderwijs:
j Bouwen IKC’s
Gravenmoer
err, Beljaart, Anspach. Behouden combinatiefunctionarissen
arissen Sport en Cultuurr.. T
Talentontwikke
a
alentontwikke
ling. Goede vervoersmogelijkheden Speciaal Onderwijs. Peuteropvang door alle kinderopvanginstellingen.

g Een goede en goed verlichte
We voelen ons veilig:
openbare ruimte. Goede afspraken maken over
wat wel en niet mag. Handhaving combineren met
preventiemaatregelen. Uitbreiding BOA-capaciteit
ook na corona. Doorzetten aanpak ondermijnende
criminaliteit. Leefomgeving:
mgeving:
g
g Samenwerking toezichthouders, preventie, gemeente en inwoners.
Stimuleren WhatsApp-initiatieven en gebruik Fixi
app. Verkeer: Nieuwe wijken moeten direct goed
toegankelijk worden ingericht. Platform mindervalide inwoners betrekken. Uitvoering geven aan
het Verkeersplan ’s Gravenmoer.

De gemeente stimuleert samenwerking en krachtenbundeling, zoals tussen ondernemers (Leer Dongen
Kennen, Horeca) en Dongense evenementen. Moge
g lijk
j maken: W
We
e behouden
be
het ondernemingsloket
en de accountmanager bedrijven. Verduurzamen:
Verduurzaming stimuleren zoals ondersteuning bij
subsidieaanvragen en meedenken in kansen in
o
Bij gebiedsplaats van in belemmeringen. Toerisme:
promotie RBT De Langstraat Dongen centraal stellen. De Baronie hierbij betrekken. Nieuwe kansen,
zoals wandel- fietspaden invullen via slim meeliften
bij gebiedsontwikkelingen (Het Blik, Dongedal).

De Volkspartij wil een gemeente die samenwerkt
en faciliteert. Denken in mogelijkheden, niet in
belemmeringen (‘ja, tenzij’). Mogelijk
g jk maken:
De verenigingshal realiseren met externe financiering. Ambtelijke ondersteuning dorps- en wijkraden. Plannen inwoners stimuleren hoe het beter/
goedkoper kan (Right to Challenge).
g Dongen blijft zelfZelfstandig
g in samenwerking:
standig en werkt samen binnen de regio. De gemeente blijft zwarte cijfers schrijven en dringt
schulden terug, een belangrijke voorwaarde om
zelfstandig te blijven.

Het CDA wil snel veel woningen bouwen in alle
kernen. Een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen en vrije kavels geeft starters méér kansen. Het CDA wil een pilot met (jongeren)studio’s
en wil seniorenwoningen nabij de centra.
We versterken de leefbaarheid door actieve dorpsen wijkraden, die gebruik kunnen maken van een
‘wijkfonds’. Verder werken we een evenementenen vergunningenbeleid uit dat leidt tot méér
verenigingsactiviteiten. Wij blijven ons inzetten
voor een permanente verenigingshal.

De zorg moet laagdrempelig toegankelijk zijn met
korte lijntjes. Een (online) loket, het ‘Sociaal Dongens Meldpunt’, neemt daarom alle (online) hulpen adviesvragen in ontvangst en adviseert over de
beste zorgaanbieder bij de vraag.
Er komt jaarlijks een actuele Sociale Kaart en een
Zorgmarkt. Taken van mantelzorgers moeten we
verlichten en waarderen, met de inzet van bijvoorbeeld Home Instead en snel beschikbare huishoudelijke hulp. Een vernieuwd mantelzorgcompliment
draait om erkenning.

Inwoners moeten zich beschermd en geborgen
voelen. Veiligheid is een breed begrip: ondermijning, verkeersoverlast en veilige openbare ruimte.
Het CDA wil de BOA-capaciteit evenwichtig verdelen over alle kernen. Snelle en tijdige actie bij
drugs- en of hangjeugdoverlast is nodig. We willen meer voorlichting op scholen over overlast en
ondermijning. De ‘colour locale’ van de brandweer
willen we garanderen. We zetten in op preventie
door voorlichting over brandveilige huizen.

Wij maken werk van een economie met ruimte
voor lokaal ondernemerschap. We kiezen voor een
ondernemershuis, met een samenwerkend gemeentelijk ondernemersloket, dat zich richt op
het versterken van de economie. Leegstand (in het
centrum) pakken we aan door samenwerking met
lokale partners en vastgoedeigenaren. We willen
een onderzoek naar een passantenhaven aan het
Wilhelminakanaal en willen ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, bijvoorbeeld in eigen
sector en in verbreding richting zorg of recreatie.

Het gemeentebestuur moet bij belangrijke besluiten
en bij de vormgeving van nieuw beleid inwoners, bedrijven en (lokale) expertise vooraf betrekken. Een
‘dorpswethouder’ wordt belast met kernaangelegenheden. Er moet een samenhangend ouderenbeleid worden opgesteld en gecoördineerd worden
(‘ouderenwethouder’). Wij zijn voor méér scheiden
en minder afval, maar met eerlijke maatregelen. De
milieustraat houden we ongelimiteerd toegankelijk
voor onze inwoners. Alle gemeentelijke daken
moeten voorzien worden van zonnepanelen. De
gemeente heeft een voorbeeldfunctie.

Een woningmarkt met goede doorstroom is belangrijk voor iedereen. Wij staan voor het realiseren van cultuurrijke wijken waar koop-, huur- en
sociale woningbouw samen de wijk vormen. We
bouwen de soorten woningen waar behoefte aan is.
Starterswoningen zijn voor ons een speerpunt.
Verder willen we samen met senioren onderzoeken wat hun woonwensen zijn. Tenslotte roepen
wij grondbezitters op om hun gronden beschikbaar te stellen.

Goede liefdevolle zorg, waarbij de cliënt centraal
staat. We hebben oog voor elkaars zorgen. Om dit
nu en in de toekomst te behouden is het zaak dat
inwoners, gemeente, mantelzorgers, vrijwilligers
en professionals goed samenwerken. Het op te
richten Dorpsteam is hier een prima instrument
voor. Zorggeld moet naar zorg gaan en niet in de
zakken van aanbieders verdwijnen. Hier blijven wij
op toezien. Tenslotte moet er een gemeentelijk
inclusiebeleid komen.

Wij staan voor zichtbare veiligheid door het inzetten van BOA
A’’s en politie. Maar ook door samen een
toeziend en waakzaam oog te zijn. Zo verkleinen
we het aantal inbraken. Er is meer aandacht nodig
voor de digitale veiligheid. Steeds vaker slaan criminelen op die manier hun slag, met grote financiële
gevolgen voor de betrokkenen. Cameratoezicht op
strategische locaties draagt bij aan de veiligheid en
het veiligheidsgevoel.

Een dynamische lokale economie is belangrijk voor
de werkgelegenheid. Dat vraagt ruimte voor ondernemerschap en een gemeente die creatief, slagvaardig en flexibel omgaat met onze ondernemers, uitgaand van kansen en mogelijkheden. Eén
loket voor ondernemers is noodzakelijk. Het hebben van een baan is belangrijk, niet alleen voor
een inkomen, maar ook voor contacten en ontwikkeling. Wij staan voor een gemeente waar iedereen de kans krijgt een baan te vinden.

De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers. Zij mogen van de gemeente verwachten
dat de wettelijke taken efficiënt worden uitgevoerd en de openbare ruimte netjes en veilig is.
De gemeenteraad, het college en de ambtelijke
organisatie hebben een open houding en nodigen
belanghebbenden actief uit. We gaan zuinig met
ons en uw geld om en sparen ieder jaar een bedrag
om de financiële positie te verbeteren.

D66 Dongen vindt het belangrijk dat we samen
aan de slag gaan met het verduurzamen van onze
huizen, het vergroenen van onze wijken en het
bouwen van meer woningen. Dit betekent onder
meer dat wij extra aandacht hebben voor het wegnemen van energiearmoede, een boom planten
voor ieder kind dat in Dongen geboren wordt en
dat wij ons inzetten voor een passende woning
voor iedereen. Een duurzaam Dongen maken we
samen.

D66 Dongen wil dat iedereen gezond en goed kan
leven. Door een gezonde, groene leefomgeving te
maken en inwoners (jong en oud) te stimuleren te
bewegen. Daarnaast verdienen kwetsbare groepen
zoals (overbelaste) mantelzorgers, gezinnen met
complexe scheidingen en ouderen extra aandacht
zodat zij zich gesteund en gehoord voelen. Gezond
leven begint ook bij goed onderwijs. Groene schoolpleinen, goed geventileerde schoolgebouwen en
voldoende beweging dragen bij aan de gezondheid
van onze kinderen.

D66 Dongen vindt het belangrijk dat Dongen veilig
is: in huis, op straat en op school. Ook ondernemers
moeten veilig kunnen werken. We verbeteren de
veiligheid door meer zichtbare, laagdrempelige
inzet van BOA
A’’s en politie en door goede samenwerking met de buurtpreventieteams. Daarnaast
vraagt veiligheid ook om een goed onderhouden,
goed verlichte, schone openbare ruimte. Wij pakken het achterstallige onderhoud van de wegen,
voet- en fietspaden dan ook actief op.

D66 Dongen wil groeien naar een duurzame economie waarin ondernemers de ruimte krijgen. Een
bruisend centrum dat recht doet aan het Dongense
karakter hoort daarbij. Wij staan voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, ongeacht de
grootte van je portemonnee. Wij gaan uit van vertrouwen, en we helpen elkaar wanneer dat nodig
is. Verder helpen we iedereen naar passend werk
en zetten ons in voor goede leef- en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten.

D66 Dongen vindt dat de dienende rol van de
gemeente veel meer zichtbaar moet zijn. Communicatie is hierbij van groot belang. En niet alleen
digitaal. Ga naar je inwoners toe, pak meer de telefoon en bel terug, verruim de openingstijden,
vermijd ambtelijke taal in contact met inwoners en
denk in mogelijkheden. Als inwoners zich gesteund
voelen in de behandeling van hun vragen komt ook
het vertrouwen weer terug.

Dongen leeft en moet leven voor jong en oud. De
OVD wil ook stevig in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn om de schakel te vormen tussen
jong en oud. Meer betaalbare woningen voor
ouderen en jongeren. Het Dongens bestuur zou
veel meer de regie in handen moeten houden. Het
woonbehoeftenonderzoek moet daarbij zeker de
leidraad zijn. Natuur is belangrijk. De gemeentelijke belastingen moeten zo laag mogelijk blijven.

Elke burger in Dongen heeft recht op goede zorg.
Ontwikkeling van het Dorpsteam met en door professionals. Voorkomen is beter dan genezen. Het
gemeentebestuur heeft de taak proactief en actief
te handelen. Aandacht voor de armoede en eenzaamheid. Effectieve hulp aan mensen die in financiële nood zitten, zowel proactief als actief. Sport
moet voor iedere burger van Dongen van jong tot
oud bereikbaar zijn.

Een gemeente waarin de Dongenaar zich veilig
voelt en zonder risico’s en belemmeringen kan
bewegen. Betrokkenheid met de eigen woonomgeving versterken door sociale ontmoeting.
Belemmeringen oplossen: goede straatverlichting,
begaanbare trottoirs, overzichtelijke groenvoorzieningen. Verkeersonveilige situaties aanpakken.
Preventie en handhaving zijn de pijlers van een
veilige leefomgeving. Initiatieven en projecten
faciliteren die de veiligheid van de woonomgeving
verbeteren. Voorlichting geven over ouderenmishandeling en oplichting.

Belangrijk is een ideaal vestigingsklimaat voor
nieuwe ondernemers en een goed ondernemersklimaat voor de huidige ondernemers op onze bedrijventerreinen en in het centrum. Maatschappelijk verantwoord ondernemen verdient de voorkeur.
Ruimte voor ondernemers in het centrum met de
focus op welzijn en gezondheid. De horeca faciliteren als ontmoetingsruimte. Stimuleren van bedrijven om Dongenaren aan werk te helpen. Focus
op werkgelegenheid voor de oudere werknemer.
Ruimte bieden aan startende ondernemingen.

De gemeente Dongen moet er alles aan doen om
bereikbaar te zijn. Alle dienstverlening gaat steeds
meer digitaal, maar de conventionele manier moet
ook mogelijk blijven. Burgerinitiatieven moeten
meer gepromoot en gefaciliteerd worden. De gemeente Dongen moet ook de mensen bezoeken,
wanneer deze zelf de mogelijkheid niet meer hebben. In het gemeentehuis geen afspraak moeten
maken om een afspraak te maken.

Klachten, in quarantaine of niet aanwezig?

Machtig iemand om te stemmen

Toegankelijkheid
stemlokalen
Alle stemlokalen moeten toegankelijk zijn voor kiezers
met een lichamelijke beperking. Denk daarbij aan een
oprijplank bij opstapjes of drempels, parkeervoorzieningen voor gehandicapten, stemhokjes met
verlaagd werkblad, goede verlichting, een leesloep,
etc. Hiervoor is een checklist. Alle stemlokalen zijn
gecheckt op toegankelijkheid en deze voldoen aan de
richtlijnen. Op de website
www.waarismijnstemlokaal.nl zie je per stemlokaal
welke hulpmiddelen aanwezig zijn.

Foto: #ElkeStemTelt
Foto: #ElkeStemTelt
Kun je zelf niet naar het s tem bureau? Bijv oorbeeld
om dat je klachten hebt die pas sen bij het coronav irus , om dat je in quarantaine zit of om dat je op de
dag v an de verkiezingen niet in de gem eente bent?
Dan kun je iem and anders vragen om v oor jou te
s tem m en. Dit heet m achtigen.
Twee manieren
Er zijn twee manieren om iemand anders te vragen om voor
jou te stemmen (machtigen):
• via de stempas
o vul de achterkant van jouw stempas in. Doe dit samen
met degene die je wilt machtigen, dan weet je zeker dat
je de juiste persoon machtigt.
o Geef de gemachtigde jouw stempas en een kopie van
jouw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed
leesbare foto van jouw identiteitsbewijs op een mobiele

telefoon of tablet zijn.
o De gemachtigde laat de kopie van jouw identiteitsbewijs
zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn
eigen identiteitsbewijs laten zien.
• via een machtigingsformulier: deze kun je vinden op
www.dongenkiest.nl
Je mag zelf kiezen wie je machtigt. De persoon die voor jou
stemt (de gemachtigde) moet kiesgerechtigd zijn, in
dezelfde gemeente wonen en jouw stem tegelijk met zijn
eigen stem uitbrengen.
Ronselen van volmachten is strafbaar
Een kiezer mag alleen uit zichzelf een volmacht geven. Het
is strafbaar om aan een kiezer te vragen een volmacht te
verlenen. Dat heet ook wel ronselen van volmachten.

Maatregelen op het stembureau

Veilig stemmen
•
•

•
•
•

•
Foto’s: #ElkeStemTelt
Om jouw stem veilig uit te brengen worden maatregelen
getroffen. Jouw gezondheid en de gezondheid van de
mensen die op het stembureau werken staan hierbij voorop.
• De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en
stembureauleden zoveel mogelijk afstand kunnen
houden en er voldoende ventilatie is.
• Het dragen van een mondkapje is niet verplicht maar
mag uiteraard wel. Er worden mondkapjes beschikbaar
gesteld aan stembureauleden die dat wensen. Ook het
gebruik van desinfecterende handgel wordt
gefaciliteerd.
• Er zijn kuchschermen tussen de kiezers en leden van het
stemlokaal.
• Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen
zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun

identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm
te houden.
In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels,
etc. regelmatig gereinigd.
Er is een aparte in- en uitgang. Bij stemlokalen waar
geen aparte in- en uitgang is, wordt voor zover mogelijk
deze gemaakt door scheidingswanden.
Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten
hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19.
We stellen zelftesten beschikbaar voor stembureauleden.
De stembureauleden doen een gezondheidscheck
voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het
stemlokaal niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag
hij/zij deze functie niet vervullen.
Er staat een stembureaulid bij de ingang, hij/zij heet
je welkom en kan uitleg geven over de
voorzorgsmaatregelen in het stemlokaal.

Check de
druktemeter!
Op 14, 15 en 16 maart kun je de drukte bij de stemlokalen inzien via een website. Voordat u een
stemlokaal bezoekt is het verstandig online te bekijken
hoe druk het is via de druktemeter. Is het te druk op
het moment dat je wilt gaan stemmen? Kies dan een
ander moment of bekijk de drukte bij een ander
stemlokaal. De druktemeter wordt op 14 maart
gepubliceerd op www.dongenkiest.nl.

Openingstijden
Burgerzaken tijdens
verkiezingsdagen
Tijdens de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart is
Burgerzaken beperkt geopend. Voor dringende
afspraken kun je contact opnemen via 14 0162 of
via burgerzaken@dongen.nl. Op 14, 15 en 16 maart
kun je geen gebruik maken van de fotocabine op
het gemeentehuis.

Stempas kwijt,
beschadigd of
niet ontvangen?
Stempas op uiterlijk 2 maart 2022 nog niet ontvangen?
Of ben je jouw stempas verloren, of is deze
beschadigd? Neem dan zo snel mogelijk contact op
met ons op en vraag een vervangende stempas aan.
Dat kan schriftelijk of mondeling tot vrijdag 11 maart
2022 17.00 uur. Bel naar 14 0162 of stuur een e-mail
naar burgerzaken@dongen.nl.

