
Dongen, 8 maart 2021        
 
Aan: 
De gemeenteraad van Dongen 
De griffie  
College B&W     

        
Geachte,  
 
Vorig jaar september zijn wij gestart met onze podcast, met als doel de Dongense politiek 
toegankelijker, inzichtelijker en begrijpelijker te maken. Inmiddels zijn we duizenden luistercijfers 
verder en is de drieëntwintigste aflevering opgenomen. Dit is een speciale aflevering, die ook u 
zou moeten aanspreken. Middels dit schrijven attenderen wij u graag op onze speciale 
drieëntwintigste aflevering. 
 

U kunt de aflevering beluisteren via de website (en ook via Spotify, Google Podcasts en Apple 
Podcasts): https://www.restzetel.nl/blog/2021/03/05/afl-23/  
 

In deze ‘special’ focussen wij ons op het handelen van diverse onderdelen binnen de gemeente 
Dongen, zoals de gemeenteraad, de griffie, het college, gemeentesecretaris en ambtelijke 
organisatie. We constateren dat er nog veel ruimte is voor verbetering en plaatsen daarom enkele 
aanbevelingen, vragen en suggesties.  
 

De Cloe 
Dick de Cloe - de centrale figuur van deze aflevering - heeft geluisterd en de uitzending als volgt 
gewaardeerd. “Het was een genoegen om uw podcast te beluisteren en als al uw eerdere 
activiteiten zich met deze podcast kunnen meten, dan kunt u een waardevolle rol spelen in het 
scherp houden van het lokaal bestuur in Dongen.”, aldus de bestuurskundig adviseur. 
 

Democratische vernieuwing 
De aflevering heeft ook veel raakvlak met de democratische vernieuwing, waar een afvaardiging 
van de Dongense gemeenteraad op dit moment mee bezig is. Alhoewel stakeholder ‘de media’ 
niet in de betreffende startnotitie is opgenomen, leveren wij – in de rol van doorgeefluik, vliegwiel 
en waakhond - op onze manier graag onze bijdrage.  
 

Verzoek 
Wij vragen daarom aan de griffie dit bericht door te zenden naar de geadresseerden. Tevens 
vragen wij deze brief op de lijst van ‘Ingekomen Stukken’ te plaatsen zodat er desgewenst een 
dialoog over gevoerd kan worden, met o.a. gemeenteraad, media/pers en inwoners van Dongen. 
De aflevering en deze brief vragen om diverse acties vanuit uw zijde. Natuurlijk zouden wij een 
reactie ook erg waarderen en wij zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
De Restzetel podcast 
www.restzetel.nl 
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