
Paul van Dongen (51) woont met zijn vrouw en 3 kinderen aan de rand van het prachtige Park 

Wolfsweide in Rijen. Paul komt uit een echte ondernemersfamilie en staat op plek 2 van Groen 

Gilze en Rijen. 

 

Deze voormalig Nederlands kampioen Racketlon (Racketvierkamp: tafeltennis, badminton, 

squash en tennis) staat midden in de Rijense gemeenschap. Op dit moment is hij al 5 jaar 

trainer bij v.v. Rijen en voorzitter van tafeltennisvereniging D.I.O.R. 

 

In het dagelijks leven is Paul al meer dan 30 jaar actief in de financiële dienstverlening. Op dit 

moment als teamleider bij een grote financiële overheidsinstelling. Hij geeft leiding aan grote 

operationele teams variërend van 30 tot 100 medewerkers. Paul: “Een 

belangrijke taak van leidinggeven is het goed faciliteren van je medewerkers om het werk 

goed te kunnen uitvoeren en zich te kunnen ontwikkelen in een veilige en prettige 

werkomgeving. Zo zou het voor de inwoners binnen onze gemeente ook moeten zijn. Je moet 

in een veilige, prettige, duurzame en groene leefomgeving kunnen wonen en hierin op 

kunnen groeien.” 

 

De afgelopen periode is Paul al actief geweest als commissielid voor Groen Gilze en Rijen in de 

commissie middelen/financiën en samenleving. 

 

Paul wil zich de komende 4 jaar inzetten voor een gezonde financiële basis in de gemeente. 

Een gemeente die ervoor zorgt dat straten en het groen er goed bij liggen en goed 

onderhouden worden. Een eigen ambtelijke organisatie met ambtenaren die affiniteit en kennis 

hebben van onze gemeente en onze inwoners. Het behoud van het gemeentehuis is daarbij 

essentieel.  

Als fervent sporter wil Paul dat er goede sportfaciliteiten zijn, zodat sporten voor iedereen 

toegankelijk is. Als echte Bourgondische Brabander wil hij in de centra meer ruimte voor leuke 

winkeltjes en goede horeca, waar je een lekker drankje en hapje kan eten in een barretje of op 

een gezellig terras. 

 

Heb jij vragen aan Paul? Stuur Paul een mailtje: paul@groengilzerijen.nl 
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