
                                                                                                  
 

 

Begeleidende brief in bij de begroting 2021 inzake uitgaven reclamebelastinggelden. 

 

Dongen Promotion heeft als doel het verlevendigen van het ondernemersklimaat binnen het 

reclamebelasting gebied. Dit door middel van een professionele organisatie, met centrummanager 

en voltallig bestuur. Het budget zal compleet worden ingezet op basis van 5 thema’s. 

 

Er zijn 5 thema’s, waarin de activiteiten worden ondergebracht.  

• Evenementen & Activiteiten  

• Sfeer & Openbare Ruimte  

• Communicatie 

• Vastgoed & Branchering  

• Heel – Schoon – Veilig  

• Innovatie & trends   

 

Door middel van teams vanuit de ondernemers wordt er samengewerkt om optimaal te kunnen 

opereren. 

 

 Evenementen: Dragen bij aan levendig centrum en vergroten de aantrekkingskracht bij bezoekers.  

 

Sfeer en beleving: O.a. de sfeerverlichting en andere sfeerelementen dragen bij aan gezellige sfeer, 

wat extra attentiewaarde geeft aan het centrum. 

 

Communicatie: Met een nieuwe website, zichtbaar op sociale media presenteert DP zich richting 

bezoekers en inwoners van de gemeente Dongen. 

 

Vastgoed & Branchering: Door op te trekken met gemeente Dongen en vastgoedeigenaren wordt 

er ingezet op het vullen van leegstaande panden. Waarbij gewerkt wordt volgens het versterken van 

het gebied principe. 

 

Heel-schoon-veilig: Samen met de gemeente Dongen te zorgen voor een gastvrij centrum waarbij 

de drie disciplines als belangrijke kernwaarden fungeren. 

 

 

Innovatie & Trends: Door sterk veranderende markt, is het van belang dat er voor uit wordt 

gekeken en tegelijkertijd accuraat kan worden geacteerd. 

 

Dongen Promotion zal zich in 2021 ook richten op, hoe om te gaan met de voortdurende 

Coronasituatie. Ondernemers worden hierdoor flink geraakt. Het belang van een goed draaiend 

centrummanagement is van groot belang voor het vitaal houden van het centrum. Samenwerken en 

kijken naar mogelijkheden in een sterk verandert ondernemersklimaat met aandacht voor alle 

factoren en waarbij gebouwd wordt met Dongens DNA. In de begroting van 2021 zijn de te 

verwachte uitgaven verdeeld naar aanleiding van de te verwachte inkomsten.  

 

 

 



Realisatie 2020 

 

Dongen Promotion, heeft zich de afgelopen maanden ingezet voor een structurele aanpak om het 

economisch klimaat voor ondernemers zo vitaal mogelijk te houden. Dit o.a. 

 

• aanstelling centrummanager 

• invulling sociale media 

• zomeractie in samenwerking met de gemeente 

• zomerkrant 

• nieuwsbrieven 

• totstandkoming Leer Dongen Kennen 

• voorbereiding nieuwe website 

• opnemen van video’s 

• sfeerverlichting 

• contact met mogelijke partners op het gebied van “leer” zoals Ecco 

• ondernemersbezoek 

• inventarisatie in samenwerking met wethouder van Boxtel 

• overleg vastgoed  

• Leer Dongen Kennen borden in samenwerking met de gemeente 

• aanduiding 1,5 meter in het reclamebelasting gebied 

• eindejaaractie 

 

Organisatie 

 

Inmiddels wordt er gewerkt door een team vanuit communicatie om op 19 november Leer Dongen 

Kennen te presenteren via een ingelaste Zoomvergadering met de achterban van Dongen 

Promotion.. In deze digitale vergadering zal naast het bestuur van DP en centrummanager, team 

communicatie, wethouder van Boxtel de positieve samenwerking tussen gemeente  Dongen en DP  

toelichten. Tevens zullen er voorafgaand aan deze zoomvergadering foto’s worden genomen van de 

ondernemers die gebruikt zullen worden bij de presentatie van de nieuwe huisstijl, website en 

eindejaaractie. In samenwerking met de gemeente Dongen volgt er een campagne om lokaal 

winkelen te bevorderen. 

 

Coronacrisis 

 

Er gebeurd veel bij ondernemers en dit heeft consequenties voor de gebieden. Om de organisatie 

van Dongen Promotion professioneel te blijven ontplooien, doet Dongen Promotion een beroep op 

een structurele bijdrage van de gemeente Dongen om verder te bouwen aan een gezonde en prettige 

verblijfsgebieden waar kansen blijven bestaan voor bestaande ondernemers en de 

aantrekkingskracht voor nieuwe ondernemers is gewaarborgd. Om de binnenkomende 

reclamebelasting te benutten voor acties, evenementen, huisstijl, acquisitie etc, zou een structurele 

bijdrage voor de professionele begeleiding, in de vorm van financiering centrummanager zeer 

welkom zijn.  

 

Perspectief 

 

Door een actieve bijdrage van zowel vastgoed, gemeente en ondernemers wordt er gezamenlijk 

gebouwd aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat en blijven de huidige functies 

gewaarborgd. Wat ten goede komt aan iedere inwoner van de gemeente Dongen. 

 

Namens bestuur Dongen Promotion 


