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Samen doen, samen sterk!
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Als DMP Heusden zijn we ontzettend trots op onze
mooie gemeente, opgebouwd uit sterke authentieke
kernen. Deze trots willen we graag behouden en
vergroten, samen met u! Ook de komende verkiezingen
zetten we weer vol in op ‘samen doen, samen sterk’.
In het voorliggende partijprogramma nemen we u graag
mee in datgene wat we met onze mooie gemeente voor
ogen hebben. In het programma kunt u lezen hoe we
als partij tegen verschillende onderwerpen aankijken.
Een drietal onderwerpen staan echter bovenaan onze
‘aanpak-lijst’. Deze lichten we graag even uit:

Optimale dienstverlening en burgerparticipatie
We willen ons ook breder gaan inzetten voor een
optimale dienstverlening naar onze inwoners en meer
burgerparticipatie bij grote projecten. Niet burgers
toevallig wel betrekken bij het ene project en bij het
andere project niet, nee gewoon structureel. En laten
we proberen om alles ook net even wat eenvoudiger
te maken. Hier zijn al wat stappen in gezet, maar we
zijn er nog niet. De dienstverlening naar onze inwoners
is er voor iedereen, van alle leeftijden, begrijpelijk en
toegankelijk.

1.
2.
3.

Jong DMP
Vertegenwoordiging in alle leeftijden is belangrijk voor
DMP Heusden. Vandaar JongDMP! Jongeren zijn vaak
onvoldoende vertegenwoordigd in de samenleving
en dat vinden wij onterecht. Naast dat de leden van
JongDMP actief mee denken in het politieke proces,
zetten zij zich ook in om de wensen en behoeften van
de Heusdense jongeren op te halen en te representeren.
Dit doen zij bijvoorbeeld door werkbezoeken, op scholen
langs te gaan en door debatavonden te organiseren.
Door jongeren bij de politiek te betrekken, wordt politiek
een afspiegeling van de wensen en behoeften van onze
jongeren. JongDMP zal zich hier komende jaren op
blijven inzetten.

Wonen & Leefomgeving;
Onderwijs en sport;
Optimale dienstverlening en burgerparticipatie.

Wonen en leefomgeving
We blijven ons hard maken voor het realiseren van
woningen. Bij woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling
zien we nog genoeg kansen in onze gemeente
die een mooie bijdrage kunnen leveren aan het
woningprobleem. Die kansen moeten we zien en durven
grijpen. Niet wachten, maar aanpakken. We gunnen
onze oudere inwoners een fijne plek om te genieten
van hun pensioen en onze jonge inwoners een fijne,
betaalbare start. Op het gebied van wonen is dus werk
aan de winkel! We hebben hier afgelopen periode als
partij mooie stappen in gezet maar we zijn er zeker nog
niet.
Onderwijs en sportvoorzieningen
Onze prioriteit is dat iedereen mee kan doen in de
samenleving. We gaan uit van wat mensen wél kunnen
en kansen zijn niet afhankelijk van waar je wieg staat.
We zien kansen en talenten van onze jonge inwoners
en in onze gemeente is het voor ieder kind mogelijk om
deze talenten ook te benutten. ‘Een leven lang leren’ is
voor eenieder van ons bereikbaar.
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Ons team staat klaar om voor u aan de slag te gaan.

- Team DMP Heusden

Ook sport is daar onlosmakelijk mee verbonden. Dat
sport en bewegen belangrijk is, weten we allemaal.
Het is niet alleen leuk en gezond, maar goede (sport)
voorzieningen kunnen ook een belangrijke bijdrage
leveren aan het realiseren van doelen binnen het
sociaal domein. Denk daarbij aan het bestrijden van
eenzaamheid. Sport is een prachtig middel om de
samenleving te (ver)binden. Een belangrijk onderwerp
op onze politieke agenda.
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van belang dat, naast de grote bouwplannen,
ook daar bouwmogelijkheden zijn. In Drunen en
Oudheusden lopen vooral kleinere ontwikkelingen op
inbreidingslocaties. Echter wil DMP Heusden dat in alle
kernen weer uitbreiding gerealiseerd kan worden om
aan de behoefte te kunnen voldoen.

WONEN EN LEEFOMGEVING
Wonen is voor iedereen belangrijk. Of het nu gaat
om een betaalbare woning voor de starter, een fijn
gezinshuis, een seniorenwoning, huisvesting van
arbeidsmigranten of huisvesting met zorg: het vraagt
om een goede afstemming tussen het woningaanbod
en de behoeften van onze inwoners. Gelijktijdig is de
samenleving continu in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld
aan veranderingen in de bevolkingssamenstelling,
economische kansen en de grootschalige wijzigingen
die in de afgelopen jaren in ons zorgstelsel zijn
doorgevoerd. We vinden het belangrijk dat onze
inwoners naar tevredenheid wonen en dat ze hier een
wooncarrière kunnen doorlopen.
Bouwen naar behoefte!
DMP Heusden wil graag bouwen naar behoefte.
Afgelopen jaren heeft DMP zich vastgebeten in
het onderwerp volkshuisvesting. Op verschillende
onderdelen hebben we resultaten geboekt. In de
nieuwe woonvisie is een verruiming voor particuliere
bouwinitiatieven mogelijk gemaakt. Er is meer
ruimte voor sociale woningbouw, starters- en
seniorenwoningen en via een zelfbewoningsplicht
kunnen deze woningen alleen nog aan die
doelgroepen verkocht worden. Daarnaast is directe
kamerverhuur aan arbeidsmigranten in relatief
goedkope koopwoningen aan banden gelegd. Zo wordt
verdringing op de woningmarkt en overlast voorkomen
en tegelijkertijd arbeidsmigranten op een respectvolle
wijze gehuisvest.
WoonService Regionaal – vinger aan de pols
De kansen op een sociale huurwoning zijn vergroot
door de komst van flexwoningen en een proef met
loting. Echter heeft WoonService Regionaal een te
groot negatief effect op de kansen van inwoners
op een sociale huurwoning. Extra maatregelen
(meer nieuwbouw van sociale woningen, voorrang
van lokaal woningzoekende bij nieuwbouw en
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doorstromingsmaatregelen) moeten ervoor zorgen dat
deze situatie verbeterd wordt. Blijft dit uit, dan zouden
we als gemeente Heusden moeten aansturen om
Woonveste uit WoonService Regionaal te laten stappen.
Bouwkansen voor iedereen door iedereen
De hierboven door DMP Heusden ingezette koers willen
we graag voortzetten. Volkshuisvesting voor onze
inwoners is en blijft topprioriteit in onze gemeente.
De komende jaren gaan we voldoen aan de behoefte
van de Heusdense inwoner en zorgen we ervoor dat de
gemeente een plek vóór iedereen is en er gebouwd kan
worden dóór iedereen. Daarbij hoort meer ruimte voor
particulieren initiatieven. Daarbij komt er meer ruimte
voor initiatieven van particulieren.
Een goede visie op het thema wonen
Wij willen woningbouw die voorziet in de huidige,
maar zeker ook in de toekomstige behoefte. Wij zijn
voorstander van woningbouwprogramma’s die zijn
afgestemd op specifieke doelgroepen, zoals starters
en senioren. Alle maatregelen moeten uit de kast om
hen een kans op de woningmarkt te geven. Ook zijn
we voorstander om in de hoogte te bouwen waar
dat kan. Onze gemeente biedt veel mogelijkheden
voor nieuwbouw waarmee doorstroming kan
worden bevorderd. Maar ook leeftijdsbestendig en
generatiegericht bouwen is belangrijk, zodat een
ongezonde overcapaciteit wordt voorkomen. Om de
leefbaarheid in de kernen te behouden, willen wij
tijdig maatregelen nemen in de voorzieningen en
woningsfeer. Denk hierbij aan regelmatig overleg met
alle partners in het veld, een actuele en goede visie
op wonen, een goed voorzieningenniveau en goede
bereikbaarheid. Geerpark en De Grassen in Vlijmen,
Steenenburg in Nieuwkuijk, Victoria in Haarsteeg en De
Gorsen in Elshout zijn lopende woningbouwprojecten
in de gemeente Heusden. Voor het behoud van
de vitaliteit van de andere kleinere kernen is het

Naast aandacht voor nieuwbouw krijgt herstructurering
en transformatie een prominentere plek. We bieden
ruimte voor de realisatie van tijdelijke (woon)vormen
als flexibele aanvulling op het reguliere aanbod. We
willen inspelen op de behoefte aan consumentgericht
maatwerk waaronder bouwkavels voor particulieren,
CPO, tiny houses en alternatieve woonvormen (met
gemeenschappelijke voorzieningen).

Levensloopbestendig bouwen en maatwerk initiatieven
Verder dienen woningen op kwalitatief hoogwaardige
en duurzame wijze gebouwd te worden.
Levensloopbestendig bouwen is van wezenlijk
belang om de stijgende WMO-kosten het hoofd te
bieden. Het is belangrijk dat er, nu en in de toekomst,
voldoende aangepaste woonvoorzieningen zijn voor
ouderen die steeds langer zelfstandig willen blijven
wonen. Bij bestaande woningen moet aanpassing en
woningsplitsing gemakkelijk te regelen zijn, als dat in
het belang is van mantelzorg. DMP Heusden heeft er
de afgelopen jaren voor gezorgd dat, in alle herziene en
nieuwe bestemmingsplannen, hier coulant mee wordt
omgegaan.
Maar DMP wil graag een stap verder gaan. Op basis
van maatwerk bieden we ruimte aan mensen die
kiezen voor gezamenlijke woon-zorgvormen, zoals
kangoeroewoningen of woonzorgcommunities.
Mantelzorg is geen noodzakelijke randvoorwaarde
om dit soort initiatieven toe te staan. Echter, het
zonder meer toevoegen van burgerwoningen is
planologisch ongewenst. De vorm van een tijdelijke
premantelzorgwoning kan een eerste antwoord zijn op
de maatschappelijke vraag om meerdere generaties op
hetzelfde perceel te huisvesten.
Leefomgeving
Niet alleen een fijne woning is belangrijk maar ook
de omgeving waarin de woning staat. DMP Heusden
wil meer geld voor openbare ruimte, voldoende
mogelijkheden voor buurtgroen maar ook aandacht
voor voldoende speel- en sportvoorzieningen in onze
wijken.
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Onderwijs- en sportvoorzieningen
Onderwijs legt de basis voor onze jongste inwoners.
Onze prioriteit is dat iedereen mee kan doen in de
(inclusieve) samenleving. We gaan uit van wat mensen
wél kunnen en kansen zijn niet afhankelijk van waar je
wieg staat. We zien kansen en talenten van onze jonge
inwoners en in onze gemeente is het voor ieder kind
mogen om deze talenten ook te benutten. ‘Een leven
lang leren’ voor een ieder van ons bereikbaar.
Goed onderwijs begint met een gedragen visie!
DMP Heusden wil samenwerking en samenhang binnen
het onderwijs in de gemeente Heusden. Denk hierbij
aan integrale kindcentra een brede en toegankelijke
kinderopvang en Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) met
uitgebreide voorzieningen en ondersteuning. Een visie
op onderwijs en samenwerking bij betrokken partners
is dan ook cruciaal. Mede daarom heeft DMP Heusden
gestuurd op een nieuwe Lokale Educatieve Agenda om
deze visie en samenwerking verder te ontwikkelen.
Wij zijn dan ook blij dat er in Oudheusden verder is
gekeken dan alleen de realisatie van een school, wat
het oorspronkelijke plan was. DMP Heusden heeft zich
hier hard voor gemaakt en we zijn dan ook blij met de
plannen die er nu liggen. Nu aan de slag met o.a. nieuwe
basisscholen De Bussel, jongLeren en Wereldwijs! Verder
willen we ook kijken naar nieuwbouw mogelijkheden
voor het ‘d Oultremontcollege in Drunen.
Jeugdbeleid – Heuse Jeugdhulp
Bereikbare jeugdzorg is belangrijk. Iedereen wil het
beste voor zijn of haar kind. Door de decentralisatie
heeft de gemeente nu een regierol. De oplopende kosten
in dit domein zullen u niet ontgaan zijn. DMP Heusden
is van mening dat een versimpeling van het systeem,
één aanspreekpunt per gezin en een aanpak bij de
oorzaak, kan bijdragen aan een structurele verbetering
op dit vlak. De kosten in de jeugdhulp lopen alsmaar
op. Meer dan 11 procent van de Heusdense jongeren
krijgt een vorm van specialistische jeugdhulp. Dat is
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meer dan het landelijk gemiddelde. In 2021 is de Heuse
Jeugdhulp geïntroduceerd. De kern van de nieuwe
aanpak: hulpverleners zoals huisartsen verwijzen
jongeren veel minder snel door naar specialistische
jeugdhulp. De situatie wordt éérst besproken in
het Jeugd & Gezinsteam. Waarin allerlei disciplines
en deskundige organisaties zijn vertegenwoordigd.
Hier wordt integraal gekeken naar een passend
behandelplan. Zo wordt het mogelijk om problemen in
een vroeger stadium te signaleren, integraal en beter
op te pakken en vaker te voorkomen dat er (nieuwe)
problemen binnen een gezin ontstaan. Zo kunnen onze
jeugdigen gezonder en veiliger opgroeien en zich beter
ontwikkelen.
Taalbeleid: aanpakken van laaggeletterdheid
DMP Heusden wil aandacht voor taalbeleid met als doel
het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid
of gebrek aan digitale vaardigheden. Om dit probleem
te bestrijden willen wij dat de gemeente Heusden een
actief taalbeleid gaat voeren waarbij ook de digitale
vaardigheden een plaats krijgen. Dit taalbeleid zou
gebaseerd moeten zijn op de samenhang tussen
laaggeletterdheid en diverse sociale problemen zoals
gezondheid en zorg, werk en inkomen én integratie.
Investeren in taal zorgt ervoor dat mensen een betere
toegang krijgen tot de zorg en begrip over hoe de
zorg werkt. Ook helpt investeren in taal bij het vinden
of behouden van een baan, bij sociale contacten en
integratie. Reden genoeg om taal hoog op de agenda
te zetten. Niet alleen bij werkgevers, zorgaanbieders
en maatschappelijke organisaties, maar ook binnen de
gemeente zelf.
Sportvoorzieningen
Dat sport en bewegen belangrijk is, weten we
allemaal. Het is niet alleen leuk en gezond maar goede
sportvoorzieningen kunnen ook een belangrijke bijdrage
leveren aan het realiseren van doelen binnen het sociaal

domein. Sport is een prachtig middel om de samenleving
te (ver)binden. Heusden kent tal van sportverenigingen
en sportactiviteiten waar mensen elkaar ontmoeten.
Ook beweging voor ouderen is voor DMP Heusden erg
belangrijk. Beweging houdt mensen niet alleen gezond
maar kan ook leiden tot ontmoeting en voorkomt
sociaal isolement. DMP Heusden wil sporten stimuleren
en samenwerking tussen sportverenigingen bevorderen
om het sporten nog toegankelijker te maken. Wij
willen dat jonge kinderen meer in aanraking komen
met sport door het stimuleren van bijvoorbeeld het
‘sportkompas’ van Stichting de Schroef. Het Heusdens
Sportakkoord zetten we graag voort. Een prima akkoord
wat er samen met de gemeente, sportclubs en andere
betrokken organisaties voor moet zorgen dat iedereen

in Heusden kan sporten en dat sporten in Heusden voor
iedereen betaalbaar en toegankelijk is. Ook kwalitatief
goede sportaccommodaties vindt DMP Heusden
erg belangrijk. Denk daarbij aan de gerealiseerde
nieuwe accommodatie in Elshout of de investering in
waterhockeyvelden. Wanneer verenigingen aangeven
capaciteitsproblemen te hebben, dan moet gezocht
worden naar mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld
vv Nieuwkuijk. Maar ook de openbare toegankelijke
plaatsen die beweging stimuleren moeten meer
aandacht krijgen. In 2021 heeft DMP al aan het college
gevraagd onderzoek te doen naar het optimaliseren en
verbeteren van sportveldjes en speeltuintjes om zo een
sportieve en gezonde leefomgeving te realiseren. Ook
hier maakt DMP Heusden zich hard voor.

Optimale dienstverlening en
burgerparticipatie
DMP Heusden zet graag in op GBV (gezond-boerenverstand). Er zijn al zoveel regels, beleidstukken en
weer uitzonderingen op beleid, wat het vinden van de
juiste weg soms nodeloos ingewikkeld maakt. Onze
visie: schrijf alleen dat voor wat beslist noodzakelijk
is. Het uitgangspunt hierbij is: iets kan, tenzij. Maak
transparant welke weg bewandeld dient te worden en
help onze inwoners op het moment dat zij daar spaak
dreigen te lopen. Efficiënt, vriendelijk en transparant.
Terug naar de basis: rol van de gemeentelijke overheid
Een gemeentelijke overheid moet zich dienstbaar en
faciliterend opstellen. Hierdoor kunnen de inwoners van
Heusden zelf initiatief pakken. Wij zijn voor kleinschalig
regelen maar vooral voor simpel houden.

Dienstverlening en service gemeentelijke organisatie:
bij de tijd en op tijd!
De dienstverlening van onze gemeente moet dichtbij
en bij de tijd zijn. Naast een goede servicedesk moet
het mogelijk zijn dat de gemeente naar u toe komt.
Een gesprek ‘aan de keukentafel’ zorgt ervoor dat men
meer oog heeft voor de problemen en behoeften in uw
omgeving. De tijdigheid in de beantwoording van (aan)
vragen van inwoners vinden we ontzettend belangrijk.
Ook wanneer termijnen niet gehaald kunnen worden is
het fijn dat hierover proactief gecommuniceerd wordt
met onze inwoners. En ‘nee’ is ook een antwoord. Hier
zien we zeker nog ruimte voor verbetering. Daarbij is
het belangrijk om kritisch naar werkprocessen te blijven
kijken maar ook te zorgen voor voldoende capaciteit.
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Goed communiceren is een kunst
Communicatie met onze inwoners is erg belangrijk.
Ouderen weten niet altijd de weg te vinden binnen de
moderne vormen van communicatie. Ook hier blijven
wij aandacht voor vragen. Enerzijds moet er voldoende
aandacht blijven om ook onze ouderen inwoners op
de juiste wijze te bereiken en anderzijds verwachten
we ook dat er ingezet wordt op het optimaliseren van
de digitale dienstverlening. De gemeentelijke digitale
dienstverlening kan wat DMP Heusden betreft beter.
Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een chatfunctie op
website en goede terugkoppelingen na meldingen van
burgers. Dus niet bezuinigen op het informeren van
burgers, maar juist mee gaan in de ontwikkelingen van
deze tijd (E-overheid, digitale diensten, gebruik van apps
en aansluiten op mijnoverheid.nl). De dienstverlening
van onze gemeente is de afgelopen jaren al sterk
verbeterd mede dankzij de druk die door DMP Heusden
hierop is uitgevoerd.
Inwoners kunnen zelf de stap zetten om verandering in
gang te zetten
Samen een plantsoen opknappen, een moestuin
aanleggen, huiswerkbegeleiding bieden of een plan
maken om de verkeersveiligheid rond de school te
vergroten. DMP Heusden juicht het toe dat burgers
en verenigingen steeds vaker, zelf, de eerste stap
kunnen zetten om veranderingen in gang te zetten.
Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker.
Buurtinitiatieven vinden wij van deze tijd en moeten
waar mogelijk beloond worden. Samenwerking met de
gemeentelijke organisatie leidt tot mooie en concrete

resultaten. In de afgelopen periodes heeft het wijk- en
buurtgericht werken, mede op aandringen van DMP
Heusden, veel aandacht gehad. Buurt Bestuurt is hier
een mooi voorbeeld van. Graag zouden we zien dat
Buurt Bestuurt verder wordt doorontwikkelt en dat de
wijkwethouders daarin een grotere rol krijgen.
Een open gemeente; transparant, integer en vooral bij
de tijd
DMP Heusden staat voor toegankelijk bestuur: openheid
en duidelijke besluitvorming. Noodzaak en gevolgen
van besluiten moeten voor de inwoner duidelijk zijn.
Het gemeentebestuur moet zich kwetsbaar durven
op te stellen. Wij verwachten een integer bestuur met
oog voor de belangen van onze inwoners. Dit komt ten
goede aan het vertrouwen van de gemeenschap in de
politiek.
Ombudscommissie
Binnen de gemeente is er een vertrouwenspersoon
sociaal domein aangesteld. Echter is deze moeilijk
vindbaar voor onze inwoners en heeft deze geen
(juridische) positie. DMP Heusden zou dat graag anders
zien. De dienstverlening naar onze inwoners is waar
het om draait. Een ombudsman is een onafhankelijke
en onpartijdige instantie die klachten behandelt
over overheidsinstanties. Bijvoorbeeld over de trage
behandeling van brieven of verzoeken. Of het niet
reageren op uitspraken van een verzoek of verkeerde
toepassing van wettelijke voorschriften. DMP Heusden
zou graag zien dat ook de gemeente Heusden een
ombudsman aanstelt.

Behoud van de eigenheid van
onze kernen
DMP Heusden richt zich op de leefbaarheid in de kernen
met behoud van de eigenheid. Wij staan voor prettig en
veilig wonen en werken. DMP Heusden is betrokken in
alle kernen. Door het bundelen van die krachten staan
wij als partij sterk in de Heusdense samenleving. Sociale
samenhang is belangrijk voor het functioneren van de
samenleving én voor het leef- en woonklimaat in de
kernen en wijken. Wij dragen projecten die het doel
hebben om juist die sociale samenhang te verstreken
een warm hart toe. Een samenleving maak je samen en
juist door sociale verantwoordelijkheid voor elkaar te
versterken wordt er bijgedragen aan een fijne en sociale
leefomgeving.
Eigen identiteit van de kernen is een kracht
De leefbaarheid in en de eigen identiteit van de
afzonderlijke kernen blijven we hoog in het vaandel
houden. Wij willen dat het beleid en bestuurlijke
besluiten gericht zijn op het specifieke karakter van de
woonkernen binnen onze gemeente. Juist de eigenheid
van iedere kern is een kracht. Het bundelen van die
krachten maakt dat we als gemeente sterk staan: Samen
doen, samen sterk!
Bereikbaarheid van de kernen en kleinschalige
mobiliteit
De aanbesteding en invulling van het Openbaar Vervoer
ligt bij de provincie Noord Brabant. Maar DMP Heusden
wil zich sterk maken voor een goede bereikbaarheid van
de kernen. In veel dorpen is geen openbaar vervoer; wij
verwachten dat er in toenemende mate sprake zal zijn
van een concrete, lokale vraag naar vervoer. Bij voorkeur
laagdrempelig, van deur tot deur en ook voor mensen
met een beperking. Dit noemen wij kleinschalige
mobiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die
vervoer nodig hebben om bij de winkel of bij medische
voorzieningen te komen. Te meer omdat de komende
jaren het aantal ouderen in Heusden aanzienlijk zal
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toenemen. Een lokale vraag naar vervoer betekent dan
dat een lokaal antwoord moet worden gegeven.
Trots op je buurt!
Als DMP Heusden streven we er naar dat mensen trots
kunnen zijn op hun buurt. Natuurlijk is daar de sociale
context een belangrijk element voor maar zeker ook
het aanzicht van de buurt. DMP Heusden wil dan ook
graag het onderhoudsniveau van onze kernen (centra
en woonwijken) naar een hoger niveau tillen. Graag
zouden we zien dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor
het onderhoud van straten, trottoirs, straatmeubilair en
groenvoorzieningen, maar ook speelvoorzieningen voor
kinderen en de jeugd. Wanneer bewoners initiatieven
ontplooien om groen of andere voorzieningen bij te
houden, dan moet hier ruimte voor zijn. Dit versterkt de
verbinding en sociale cohesie. Buurt Bestuurt kan hier
een bijdrage aan leveren
Ontmoeting en cultuur
Subsidie voor verenigingen die een kern laten bloeien
en zorgen voor samenhang en verbinding. In alle kernen
zijn die voorzieningen beschikbaar, vast of ambulant,
die het mogelijk maken om een goed zelfstandig
en sociaal leven te leiden. Een gemeenschappelijke
ontmoetingsplek (plein, park of gebouw) waar jong
en oud elkaar ontmoeten en waar van alles kan en
gebeurt. . Voorzieningen kunnen veel meer geclusterd
worden. Geen losse gebouwen, maar een plek waar
meerdere activiteiten of diensten samen komen. Door
te combineren wordt ook het stigma op hulp of zorg
verkleint. Behoud van deze voorzieningen en waar
nodig realisatie wordt door DMP ondersteund. De
buurthuizen in de kern Haarsteeg en Herpt-Hedikhuizen
zijn hier een goed voorbeeld van. In Elshout en Vlijmen
(de Korf) speelt dit vraagstuk nu ook en zijn mooie
synergievoordelen te behalen.
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Veiligheid
DMP Heusden vindt veiligheid heel belangrijk. In eerste
plaats willen wij de aanleg en behoud van veilige
verkeersverbindingen voor alle groepen deelnemers.
Denk hierbij aan ouderen of fietsende jeugd. Van heel
andere orde is het terugdringen van drugsgebruik en
aandacht voor het bestrijden van drugsoverlast. Ook
hiervoor wil DMP de hoogste aandacht.
Veiligheidsregio en hulpdiensten (brandweer,
ambulance, politie en boa’s)
Veiligheid is ook in Heusden essentieel voor de
leefbaarheid. Veiligheid is een breed begrip en
bovendien is de beleving van veiligheid voor iedereen
anders. DMP Heusden richt zich op een hoog
veiligheidsniveau voor onze inwoners en iedereen
die hier aanwezig is. Hierbij gaat het om zowel,
verkeersveiligheid, brandveiligheid en veiligheid tijdens
rampen en crises, maar evengoed de sociale veiligheid.
In alle gevallen is hierbij het voorkomen van,
voorbereiden op en het daadwerkelijk bestrijden van
incidenten van groot belang. Aan de basis hiervan liggen
hooggekwalificeerde hulpdiensten en een maximale
samenwerking binnen de veiligheidsregio. Ook het
gemeentelijke crisisteam is hier een belangrijke speler
in. De huidige pandemie onderstreept dit belang.
In voorliggende jaren ontbrak het de veiligheidsregio
aan voldoende geld om zich door te ontwikkelen naar
een landelijk vereist hoger niveau. Vanaf 2019 tot nu toe
heeft DMP binnen de begroting maar liefst 30% meer
geld hiervoor vrijgemaakt. Ook komende jaren worden
nog enkele stappen omhoog gezet. De paraatheid
van onze lokale brandweer is hoog en zij zijn goed
uitgerust met materialen. Voldoende instroom van
nieuwe vrijwilligers blijft aandacht vragen en ook onze
aandacht houden. De jeugdbrandweer kan hier een
belangrijke rol in spelen en moet hiervoor maximale
mogelijkheden hebben. Door alert handelen van DMP
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en onze burgemeester zal er komende jaren door de
gemeente een nieuwe brandweerkazerne voor Drunen
worden gebouwd.
De huisvesting en paraatheid van politie en ambulance
blijft onze aandacht vragen en krijgen. Ook de inzet van
de gemeentelijke boa krijgt steeds meer vorm en waar
nodig onze ondersteuning.
Verkeersveiligheid
Recente cijfers geven aan dat er nog steeds teveel
verkeersslachtoffers vallen. Ook Heusen mag de
ogen hiervoor niet sluiten en zal mee moeten doen in
onderzoek en uitvoering van mogelijke maatregelen
hiervoor. DMP heeft hier geld voor over en vindt ook
dat hier meer geld voor moet worden vrijgemaakt.
Met het aanpakken van onveilige verkeerssituaties en
uitvoering van adviezen in het gemeentelijk verkeer- en
vervoersplan (GVVP) moet tempo worden gemaakt.
Hiervoor hebben we in 2021 al een eerste aanzet
gemaakt en kunnen maatregelen die niet direct te
maken hebben met het GOL (Gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat) nu al opgepakt worden.
Een paar voorbeelden van plaatsen waar de veiligheid
moet worden verbeterd zijn de rotonde Nieuwkuijk,
de centra van Vlijmen en Drunen, het kruispunt
Mommersteeg/Tuinbouwweg in Haarsteeg, ontsluiting
Geerpark en Grotestraat in Drunen. Maar deze lijst is
helaas nog veel langer. Daarnaast willen wij betere
verlichting op onveilige plaatsen en blijvende aandacht
voor het maaien van bermen bij gevaarlijke kruispunten.
Wij zijn voor een oplossing waarbij het (zwaar)verkeer,
zoveel als mogelijk, uit de woonwijken wordt gehouden
en geldt op alle erftoegangswegen binnen de bebouwde
kom 30 km.

Fietsveiligheid en veiligheid voetgangers
Heusden is een echte fietsgemeente. DMP wil een
goed onderhoud aan fietspaden, mede om het gebruik
van de fiets te stimuleren. Vanwege de vele e-bikes,
bakfietsen en duo-fietsen, zal met een andere bril
naar fietspaden gekeken moeten worden om de
fietsveiligheid te behouden of te verbeteren. We
willen dan ook streven naar een fietsveilige gemeente
door middel van een gemeentebreed fiets(paden)
plan, veilige routes naar scholen, sportvoorzieningen,
centra en aansluiten bij de landelijke fietsroutes. Een
goede aansluiting naar de Drunense Duinen en vesting
Heusden is hier een voorbeeld van, maar al onze kernen
verdienen een veilige aansluiting op een integraal
fietsplan. Denk hierbij ook aan het gelijk maken
van de voorrangsituaties voor fietsers op rotondes,
aanleg van fietspaden zoals langs de Tuinbouwweg
en Abt van Engelenlaan, en waar mogelijk duidelijke
fietssuggestiestroken langs bijvoorbeeld de Wolput,
Groen van Prinstererlaan en Mommersteeg en een
fietsverbinding tussen de Grassen en Geerpark. Ook zijn
er situaties waar zogenaamde fietsstraten de voorkeur
krijgen, hier wordt de auto gast in de straat. Wenselijk
voorbeelden hiervan zijn de wegen naar verschillende
sportparken, zoals de Priemsteeg in Vlijmen of de
Sportlaan en Torenstraat in Drunen.
DMP wil ook maximaal aandacht voor de
rolstoelveiligheid en daarnaast rolstoelvriendelijke
routes van zorgcentra naar de winkels. Een doorn in
het oog voor DMP Heusden is het ontbrekende stukje
fietspad van de Kloosterstraat naar de rotonde in
Nieuwkuijk. Het is de ambitie van DMP Heusden om te
komen tot een snelfietsroute van Waalwijk naar Den
Bosch over de ‘Halve zolen lijn’. Omdat de Tuinbouwweg
in de toekomst het karakter krijgt van een randweg,
willen wij hierlangs een veilige fietsverbinding,
middels vrij liggende fietspaden. Ook de veiligheid
om van Elshout in het centrum van Drunen te komen
(Elshoutseweg) moet voor fietsers en voetgangers
worden verbeterd.
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
Samen met de Provincie, gemeente Waalwijk,
Rijkswaterstaat en vele andere partijen zijn de
afgelopen jaren stappen gezet in de uitwerking van
plannen voor een verbeterde aan- en ontsluiting van
onze gemeente op de A59. De nieuwe aansluitingen
Randweg Vlijmen-Oost en Drunen-West zullen in de
komende jaren gerealiseerd worden. Deze Randwegen
moeten voorkomen dat het autoverkeer te veel druk
legt op de woonwijken en het verkeer evenredig wordt
verdeeld. Voor DMP is het belangrijk dat in Vlijmen deze
Randweg niet alleen aansluit op de Vijfhoevenlaan,
maar gelijktijdig wordt doorgetrokken naar de
Tuinbouwweg om zo via de Abt van Engelenlaan een
volwaardige randweg rondom Vlijmen te realiseren.
Verder wil DMP Heusden aansturen op een snelle en
structurele oplossing van de verkeersproblematiek bij de

A59-afslag Drunen-West (Eindstraat Drunen). Een goede
en veilige infrastructuur is belangrijk, maar denk hierbij
ook aan verzachtende maatregelen tegen overlast
(geluid, snelheid, veiligheid) op het onderliggend
wegennet in Vlijmen en Drunen. Belangrijk is dat het
onderliggende wegennetwerk op een goede manier
wordt aangepast om problemen te voorkomen. Hiervoor
zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Wanneer
deze onvoldoende blijken, dan zijn we zeker bereid om
extra financiële middelen beschikbaar te stellen. DMP
vindt dat inwoners maximaal mee mogen denken en
praten over de beste opties hiervoor. De aanpassing van
het onderliggende wegennet vindt onder andere zijn
uitwerking in het GVVP. Voor het centrum van Vlijmen
worden eerst de verkeersmaatregelen uitgevoerd uit het
GOL-project waarna door monitoring wordt beoordeeld
of de nieuwe verkeerssituatie acceptabel is of vraagt om
bijsturing en het nemen van aanvullende maatregelen.
Tevens is het noodzakelijk om een oplossing te vinden
voor de verkeerssituatie op de Kennedybrug.
Veilige leefomgeving voor onze inwoners
Brabant komt te vaak in het nieuws vanwege
criminaliteit. De aanpak van georganiseerde misdaad
op dit gebied is uitgebreid van de vijf grote Brabantse
steden naar alle gemeenten in Brabant. Ondanks deze
extra aandacht lijkt het probleem niet kleiner te worden.
De politie doet haar best en daar is veel waardering
voor, maar we verwachten meer van politiezorg. Wij
willen meer aandacht voor het terugdringen van
drugsgebruik door voorlichting bij scholen en aandacht
voor het tegengaan van straathandel in verdovende
middelen. Vooral ook in de avond moet de politie
zichtbaar paraat zijn. Toezicht en handhaving is
noodzakelijk waarbij burgers (anoniem) kunnen helpen.
Daarnaast zijn onze boa’s de extra oren en ogen van
onze gemeente.
Ondermijning
Criminelen maken gebruik van diensten van de
bovenwereld en beïnvloeden zo de samenleving.
Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel
van veiligheid en leefbaarheid af. Voorbeelden zijn
hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen,
in schuren in het buitengebied of zelfs in woonwijken.
Dumpingen van drugsafval in de natuur, witwassen
van misdaadgeld, uitbuiting, mensenhandel, corruptie
en intimidatie. Door deze georganiseerde criminaliteit
komt onze rechtsorde onder druk te staan. DMP wil dat
de gemeente maximaal inzet op het weerbaar maken
van de samenleving en integriteit van ambtenaren
en bestuurders te waarborgen. Integrale aanpak en
regionale samenwerking hierbij is noodzaak.
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gezien op de Vliedberg snel aanpakken. Het betrekken
van inwoners en organisaties bij de plannen voor
energietransitie en klimaatadaptatie is een belangrijk
uitgangspunt. DMP Heusden wil graag samen met
hen werken aan deze belangrijke vraagstukken. Het
creëren van maatschappelijke draagvlak is onontbeerlijk
bij het realiseren van duurzame opwekprojecten.
Iedereen moet kunnen participeren en profiteren van
de opbrengsten uit projecten. We streven naar een
financiële participatie van bewoners van minimaal 50%
(lokaal eigenaarschap).

Duurzaamheid, natuur & milieu
DMP Heusden wil een vooruitstrevende en innovatieve
voortgang in de energietransitie. De afgelopen twee jaar
is in de Regio Hart van Brabant hard gewerkt aan een
‘Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)’. DMP
Heusden volgt de komende jaren de regionale koers
in de energietransitie om in 2050 energieneutraal te
kunnen zijn. Concreet gaat het in dit plan vooral nog
over zon- en windenergie. Aan de andere kant zijn deze
energiebronnen weersafhankelijk. Dit heeft als gevolg
dat de energievoorziening ook onzeker kan zijn. We
moeten onderzoeken hoe we de opgewekte energie
efficiënt kunnen opslaan. Om ze vervolgens op het
gewenste moment, bijvoorbeeld in de avond of nacht
als de zon niet meer schijnt, te gebruiken.
De snelle oplossing versus innovatieve ontwikkelingen
De vraag is of we moeten kiezen voor genoemde
relatief snelle oplossingen (windmolen 7-8 jaar) of
nog kunnen wachten op innovatieve ontwikkelingen.
Voor deze relatief snelle oplossingen is momenteel
nog sprake van forse obstakels, zoals weerstand bij
omwonenden en schaarste op het energienetwerk. Dat
betekent dat door capaciteitsproblemen in het netwerk
niet alle grootschalig opgewekte energie bij bedrijven
zomaar terug geleverd kan worden. Laat staan dat
grote projecten, zoals zonnevelden en windmolens
dit kunnen. Dit is zeker nog een aandachtspunt voor
de korte termijn. DMP Heusden wil verder kijken
en verwacht veel van waterstof als energiedrager
(vervanger van aardgas). Hiervoor is wel (groene)
energie nodig om het te maken. Met het beste en meest
uitgebreide aardgasnetwerk van de wereld, dat mogelijk
op meerdere gassen aangepast kan worden, zou dit op
langere termijn en landelijk gezien tot mogelijkheden
moeten kunnen leiden. Het aanleggen van een
warmtenet, bijvoorbeeld met warmte afkomstig
van de Amercentrale, behoort ook tot de (lokale)
mogelijkheden. Binnen regionaal verband moet dit
nader onderzocht worden.
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DMP Heusden wil graag grote stappen zetten, maar
ook de kleinere blijven heel belangrijk. Zo staan wij nog
steeds achter het isoleren van panden en vooral ook
zon-op-dak bij bestaande- en nieuwe objecten. Daar
is nog een hele wereld te winnen. Wij willen kijken of
hiervoor extra stimuleringssubsidie mogelijk gemaakt
kan worden. Dit zou straks bijvoorbeeld gefinancierd
kunnen worden uit de opbrengsten van projecten, zoals
het zonnepark Hooibroeken dat nu in ontwikkeling
is. Verder willen we verduurzamen waar mogelijk.
Denk hierbij aan het verduurzamen van gemeentelijke
gebouwen en energiereductie, het uitvoeren van
een duurzaamheidsscan bij buurthuizen, scholen en
sportaccommodaties. De energietransitie, mobiliteit
en digitalisering wordt steeds belangrijker. Mobiliteit
verandert snel door elektrisch rijden. DMP Heusden
wil de landelijke ontwikkelingen ook op lokaal niveau
stimuleren. Denk hierbij aan elektrische oplaadpunten
en het gebruik van waterstofgas in plaats van aardgas.
Duurzaamheid is een kans om economische groei te
garanderen
Er liggen voor de gemeente Heusden kansen op het
gebied van circulaire economie, duurzame energie,
kennis en innovatie en duurzaam bouwen. We kunnen
hierbij vooroplopen als we, in het belang voor onze
toekomstige generatie, daadwerkelijk doorpakken. DMP
Heusden wil dat circulair en duurzaam ondernemen,
investeren en consumeren, beloond en gestimuleerd
wordt. Duurzaamheid moet als belangrijke pijler worden
meegenomen bij het vaststellen van beleid. Denk hierbij
ook aan praktische voorbeelden zoals het stimuleren
van biodiversiteit, het stimuleren van vermindering
waterverbruik en waterafkoppeling op het riool. Want
naast de energietransitie speelt ook de klimaatadaptatie
een belangrijke rol. Thema’s als waterveiligheid en
-overlast, verdroging en hittestress moeten structurele
aandacht krijgen in de verschillende planvormingen.
Zo moeten we de rioolproblemen die wie hebben

We koesteren onze natuurparels
Heusden is een plattelandsgemeente, samengesteld uit
11 kernen. Heusden is één van de grootste gemeenten
in vierkante kilometers van Brabant met ruim 45.000
inwoners. In de berekening ‘oppervlakte per inwoner’
zijn wij in Heusden rijk bedeeld met veel groen. En
dat willen we graag zo houden! DMP Heusden wil
de verschillende natuurgebieden koesteren als de
‘parels van Heusden’. We willen ervoor waken dat
deze natuurgebieden verloren gaan aan bouwzucht.
De natuurgebieden moeten toegankelijk zijn en
blijven voor fiets- en wandelrecreatie. Daar waar kan
verbinden we de natuurgebieden aan elkaar of creëren
we recreatieve verbindingen. Met de gebiedsagenda
voor het Nationaal Park de Loonse en Drunense
Duinen en de schil er omheen willen we de natuur een
kwaliteitsimpuls geven. Daarbij richten we ons ook op
toekomstbestendige landbouw in de schil en herstel
van het landschap. Daarnaast ligt er focus op het
verbeteren van de bereikbaarheid en verdelen van de
recreatieve druk in het gebied én op duurzame energie
en klimaatadaptatie.
Perspectief voor vrijkomende agrarische bebouwingen
(VAB’s)
Als gevolg van ontwikkelingen in de agrarische sector
krijgen steeds meer locaties in het buitengebied een
andere bestemming. De Vrijkomende Agrarische
Bebouwingen (VAB’s) moeten snel een andere
bestemming kunnen krijgen die past bij de sfeer van het
gebied. Dit is eveneens van toepassing op agrarische
bedrijven die een neventak willen ontwikkelen in de
vorm van huisverkoop, (ouderen)zorg, recreatie en
andere ‘nieuwe economische dragers’. Daarbij moet
proactief samengewerkt worden met deze sector en
moet o.a. gewerkt worden met erfgesprekken.
Visie op toekomstige agrarische gronden
Agrarische gronden zijn hard nodig om in de toekomst
een duurzame vorm van land- en tuinbouw mogelijk
te maken. Maar ook om een buitengebied in stand
te houden dat aantrekkelijk is voor alle inwoners,
passanten en recreanten. Het voor langere termijn
verpachten van gemeentegronden draagt bij aan
een duurzame landbouw en dient zo een belangrijk

maatschappelijk doel. Een visie op de inzet van
toekomstige agrarische gronden is daarbij van belang.
Samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties
Onze agrariërs zorgen, naast de natuur- en
milieuverenigingen, ook voor het in stand
houden van onze mooie groene gemeente.
Samenwerkingsverbanden tussen boeren
en natuurorganisaties zijn dé oplossing voor
kostenbesparing op inrichting en onderhoud van
gronden voor natuur met een landbouwkundige
waarde. Binnen de gemeente zijn al verschillende
voorbeelden die laten zien dat natuur en landschap
door boeren ingericht en onderhouden kan
worden. Voorbeelden hiervan zijn bloemenranden
(voor biodiversiteit), ommetjes en collectief
weidevogelbeheer. De gemeente kan hier een
stimulerende rol in vervullen om dit te realiseren.
Natuur in de kernen
Biodiversiteit en meer natuur geldt niet alleen in ons
buitengebied. We willen ook meer en beter groen in
onze woonwijken. De klimaatverandering veroorzaakt
extremer weer: heftige regenval en periodes van
droogte en hitte. Meer groen helpt om droogte, hitte
en wateroverlast tegen te gaan. We kunnen de hitte
beperken met meer groene daken, groene voortuinen,
geveltuintjes, groenstroken en parken met struiken,
bomen en waterpartijen. Hiermee halen we de natuur
dichter bij huis. Het regenwater van de straten en
huizen moet niet meer in het riool verdwijnen, maar
direct in de grond door waterdoorlatende verharding,
afkoppelen regenpijpen, wadi’s en waterbergingen. We
willen dit graag samen met de bewoners aanpakken.
Gezondheid en milieu in onze omgeving
Gezondheid is een van de principes in de nieuwe
omgevingsvisie. Wat gezondheid betreft, richten wij
ons op het creëren van een gezonde leefomgeving met
een goede luchtkwaliteit, een geschikte bodemkwaliteit
en geen noemenswaardige geluids-, licht-, geur- en
stralingsoverlast. Ook willen we positieve gezondheid
bevorderen door een beweegvriendelijke omgeving, het
realiseren van een groene omgeving en het versterken
van sociale cohesie.
Afval: terugbrengen van afval en kosten
Het afvalstoffenbeleid moet zich richten op
vermindering van de hoeveelheid afval en een
doelmatige scheiding en verwijdering van de
resterende afvalstroom. DMP Heusden wil het huidige
voorzieningenniveau van afvalinzameling verder
optimaliseren en verbeteren. Door een betere scheiding
kunnen veel materialen worden gerecycled. Dit is
niet alleen winst voor het milieu, maar levert ook
meer op waardoor de lokale lasten laag gehouden
kunnen worden. Daarnaast zijn wij voor een streng
handhavingsbeleid met betrekking tot zwerfvuil en
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sport en cultuur. Ook is er het Jeugdsportfonds via
Stichting de Schroef, het Jeugdcultuurfonds via Stichting
Leergeld Heusden. Wij geloven in een brede aanpak van
armoede en daarom moet er samen gewerkt worden
met bijvoorbeeld Woonveste en Baanbrekers.

het dumpen van afval langs de weg en in onze natuur.
Hiervoor is het van belang dat het voorzieningenniveau,
zoals voldoende afvalbakken, adequaat is en maatwerk
nodig is voor het frequent legen van deze bakken.

Ouderenbeleid: zorg op maat
De komende jaren zal het ouderenbeleid steeds meer
aandacht moeten krijgen, met name omdat er veel gaat
veranderen. Het aantal senioren neem toe en er zal
op gemeentelijk niveau minder geld beschikbaar zijn
om hulp te faciliteren. Het is daarom van belang om
hier verantwoord, maar ook creatief mee om te gaan.
Degene die daadwerkelijk hulp of zorg nodig heeft, zal
deze ook moeten krijgen. Wij vinden het belangrijk dat
hulpbehoevenden ook hier terug kunnen vallen op één
aanspreekpunt voor alle betrokken zorgorganisaties.

Goede (sociaal)maatschappelijke
voorzieningen & bereikbare zorg
“Iedereen doet mee!”, is wat we als DMP Heusden
blijven roepen en daar moet dan ook naar gehandeld
worden. Aandacht voor elkaar, eenzaamheid en
armoede bestrijden. We doen het met elkaar,
met het gezin, vrienden, de buurt, verenigingen,
vrijwilligers, etc. De geboden hulp moet makkelijk
bereikbaar zijn, dichtbij, passend en waar nodig
geboden door professionals. Voor deze hulp dichtbij
zijn multifunctionele centra, buurthuizen, kerken en
andere sociale voorzieningen belangrijk om elkaar te
ontmoeten. De sociale omgeving versterken is voor DMP
Heusden belangrijk.
Al jaren horen we dat er steeds minder geld beschikbaar
is voor de zorg en zitten we in een spagaat tussen
kwalitatieve zorg voor iedereen en betaalbaarheid aan
de andere kant. Als DMP Heusden zien we korte maar
stevige lijnen in de zorg. Snel en goed geholpen worden
is belangrijk. Daarnaast is belangrijk te voorkomen dat
mensen bepaalde zorg nodig hebben door meer in te
zetten op preventie.
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Regionale samenwerking: samen sterk in het
gemeentelijk werk
Op dit moment vindt er samenwerking plaats in de
Langstraat met de gemeenten Waalwijk en Loon
op Zand. Al jaren hebben deze drie gemeenten een
gezamenlijke sociale dienst en werkvoorziening.
Dit is samengebracht in één uitvoeringsorganisatie
Baanbrekers. Deze bewezen succesvolle samenwerking
willen we voortzetten in de komende jaren. Deze
samenwerking moet het mogelijk maken goedkoper
te werken, waardoor we meer kunnen doen met de
beschikbare budgetten.

Hulp op afstand en eenzaamheid bij ouderen
De trend is dat ouderen zelfstandig blijven wonen
tot het echt niet meer gaat. Goede en betrokken
ondersteuning moet dan bereikbaar en beschikbaar zijn.
Ook voor hen die de weg naar zorg minder goed kunnen
vinden. Wij verwachten dat het thema ‘Hulp op afstand’
meer aandacht gaat krijgen. Ook eenzaamheid is een

thema wat speelt, zeker in de Coronatijd. Wij zien hierin
een preventieve en faciliterende rol voor de gemeente
Heusden en ondersteunen daarbij de initiatieven zoals
‘Eén tegen eenzaamheid’ maar vinden het zeker zo
belangrijk dat er ook hier ruimte blijft voor initiatieven
vanuit inwoners op het gebied van eenzaamheid.
Dementie zal de komende jaren meer aandacht vragen
Dementie vraagt om gespecialiseerde en hoogwaardige
zorg. DMP Heusden pleit ervoor dat in de wijken/kernen
kleinschalige voorzieningen komen waar ouderen met
dergelijke problemen kunnen worden opgevangen en
verzorgd. Ook is dagopvang belangrijk bij het tegengaan
van eenzaamheid. Het realiseren van kleinschalige
voorzieningen draagt bij aan sociale cohesie en ouderen
kunnen hierdoor in hun vertrouwde omgeving blijven
wonen.
Maatschappelijke tegenprestatie
Als je door omstandigheden gedwongen een beroep
moet doen op een uitkering, dan verwachten wij dat je
naar vermogen iets terugdoet voor de maatschappij.
Hierbij is het belangrijk dat rekening gehouden wordt
met persoonlijke omstandigheden. Zo zijn er vele
vormen van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk beschikbaar.
Goed voor de betrokkenen zelf en goed voor de
samenleving.

Armoedebeleid: ondersteun inwoners waar nodig
We willen blijvende aandacht voor het armoedebeleid
in Heusden. Wat in de afgelopen jaren, mede door DMP
Heusden, is bereikt, willen wij in stand houden. Voor
inwoners van Heusden zijn er binnen de gemeente
tal van ondersteuningsmogelijkheden. Zo is er de
HeusdenPas, waarmee inwoners geld terug kunnen
krijgen op diverse abonnementen op het gebied van
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Een goed beheer van de
gemeenschappelijke portemonnee
Wij zijn er voor het algemeen belang. We maken
keuzes op basis van oprechte en integere afweging van
belangen en zijn te vertrouwen. Dat is de kernwaarde
van DMP Heusden, dat is waar wij voor staan.
Verantwoord beheer van de gemeentelijke
portemonnee
De investeringen en gemeentelijke uitgaven moeten
direct of indirect ten goede komen aan de inwoners.
Een goede afweging is hierbij van belang. Daarnaast
moet het inzichtelijk zijn voor en op een begrijpelijke
wijze worden gedeeld met de inwoner. Wij zijn voor
een uitgavenpatroon dat gelijke tred houdt met de
inkomstenstroom van onze gemeentelijke kas. We zijn
tegen methodieken waarmee we ‘ons’ rijk rekenen
zonder dat er echt besteed kan worden, bijvoorbeeld
in het geval van de grondexploitatie. Gemeentelijke
eigendommen die niet bijdragen aan de doelen van het
gemeentelijk beleid moeten worden verkocht, zeker als
de exploitatie meer geld kost dan het opbrengt. DMP
Heusden heeft in de afgelopen jaren bewezen kritisch te
zijn op het beheer van de gemeentelijke portemonnee,
en dat blijven we!

Heusden moet een van de goedkoopste gemeenten in
Brabant blijven
De onroerend zaak belasting (OZB) mag niet
aangesproken worden als middel voor verhoging van
de gemeentelijke inkomsten. Verhogingen die uitgaan
boven het inflatiepercentage zullen wat ons betreft pas
aan de orde zijn als andere opties zijn uitgeput. DMP
Heusden hanteert de stelling dat lastenverzwaring
het laatste redmiddel van ons college moet zijn. Eerst
zal gekeken moeten worden naar efficiënter werken
en in hoeverre er versoberd, bezuinigd en bespaard
kan worden. Geen extra lastendruk; geen verhoging
gemeentelijke belastingen.

Lokaal ondernemerschap en
sterke lokale economie
DMP Heusden zou graag zien dat de ondernemers
binnen onze mooie gemeente wat efficiënter bediend
zouden kunnen worden. We denken daarbij aan een
ondernemersspreekuur. Daar kan de ondernemer met
zijn plannen terecht bij een multidisciplinair team, bij
mensen van bijvoorbeeld Milieu, Ruimtelijke Ordening
en Economische Zaken. Niet met een plan langs de
verschillende loketjes maar samen, snel en efficiënt
kijken naar wat mogelijk is. Een ondernemer redeneert
vaak vanuit een ander perspectief dan iemand met
een ambtelijke achtergrond. Bij een ondernemer speelt
de factor tijd vaak een grote rol en het ambtelijke
apparaat wil graag zeker weten dat alle procedures en
processen op de juiste wijze worden doorlopen. Door
multidisciplinair naar plannen te kijken kunnen we aan
de voorkant een hoop onduidelijkheid weg nemen voor
ondernemers en zo hopelijk ook de stroperigheid in
sommige besluitvormingsprocessen.
Bedrijvigheid: ruimte voor ondernemerschap
DMP Heusden vindt het belangrijk om ruimte te geven
aan het ondernemerschap binnen onze gemeente.
Goede bedrijfsterreinen zijn nodig om ondernemers
te binden aan onze gemeente. Hierdoor blijven er
voldoende mogelijkheden om werk en wonen te
combineren binnen onze eigen gemeente. We zijn
voorstander om deze hoogwaardige bedrijventerreinen
zoveel mogelijk te concentreren (geen vermenging
met woonwijken) en aandacht te hebben voor een
goede uitstraling en veiligheid, zodat ondernemers
het interessant vinden zich hier te vestigen. Een goed
vestigingsklimaat ondersteunt onze lokale economie.
Zowel ondernemers als bewoners plukken hier de
vruchten van.
In veel gemeenten is ongeveer een derde van de
werkgelegenheid op bedrijventerreinen te vinden. Het
is dus van belang om deze locaties in goede conditie
te houden in termen van bereikbaarheid, technisch en
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functioneel. DMP Heusden vraagt aandacht voor het
revitaliseren van enkele bedrijventerreinen in onze
gemeente.
Toeristische trekpleister; samenwerken binnen de
Langstraat
De vestingstad Heusden en de Loonse en Drunense
Duinen zijn twee grote publiekstrekkers. Veel van
onze eigen inwoners, maar ook van buiten, maken
gebruik van deze bezienswaardigheden. Voor onze
lokale economie is dit een belangrijke inkomstenbron.
We moeten hierbij actief samenwerking blijven
zoeken binnen het samenwerkingsverband Langstraat
(Waalwijk, Loon op Zand) enerzijds en de regio Den
Bosch anderzijds. We willen de toeristenbelasting laag
houden om zo aantrekkelijk te blijven voor de toerist
die de gemeente Heusden bezoekt. Wat DMP Heusden
betreft zetten we in op het faciliteren van langer verblijf
en meer kleinschalige overnachtingsmogelijkheden,
met name in de vorm van kleinschalige
verblijfsaccommodaties: een boutiquehotel,
minicamping of bed & breakfast. Door fysieke
verbinding te leggen tussen bijvoorbeeld het centrum
van Drunen en de Loonse en Drunense Duinen kunnen
zowel ondernemers in het centrum als de toeristische
sector profiteren. We zorgen voor een balans tussen de
behoeften van Heusdenaren en toeristen van buiten de
gemeente. Dat betekent een spreiding van toerisme,
het beter managen van drukte en aandacht voor de
leefbaarheid en beleving in de kernen.
Aanbestedingen: eerlijke kans voor plaatselijke
ondernemers
DMP Heusden streeft er naar om plaatselijke
ondernemers een eerlijke kans te geven om
gemeentelijke opdrachten in de wacht te slepen. Met
name bij aanbestedingen dient in de voorwaarden
zoveel als mogelijk te worden ingespeeld op kansen
voor lokale ondernemers. Ook voor de inkoop van
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goederen en diensten verdient het extra aandacht om
lokale ondernemers hiervoor te benaderen. Zo kunnen
bijvoorbeeld aannemers meer worden betrokken bij
planvorming en niet alleen ingenieursbureaus. De lokale
kunde en praktijkervaring ligt immers bij aannemers.
Ook dient er anders te worden aanbesteed, dat wil
zeggen niet alleen op kosten/laagste prijs, maar juist
meer op economisch toegevoegde waarde, innovatief
vermogen en/of duurzame kwaliteitskenmerken.
Levendige kernen
Winkels en levendige centra vinden we ontzettend
belangrijk. Er moet snel en soepel beleid komen voor
(tijdelijke) herinvulling van leegstaande winkels en
centra moeten compacter worden door aanloopstraten
te transformeren naar bijvoorbeeld wonen. Het
aanjagen en faciliteren van centrum actieplannen, het
stimuleren van lokaal ondernemerschap en koopgedrag
kan daar een goede bijdrage aan leveren. Voor de
openbare ruimte zijn kwaliteitsimpulsen noodzakelijk.

Ruimte voor groen landschap en agrarisch ondernemer
DMP Heusden heeft een sterke verbondenheid met de
natuur, het landschap en de agrarische sector. Meer dan
ooit wordt er een beroep gedaan op boeren en tuinders.
De enorme druk op de land- en tuinbouw is voelbaar
en de vraagstukken rondom klimaatverandering,
uitstoot en duurzaam produceren worden steeds groter
en complexer voor individuele ondernemers. DMP
Heusden is daarom voor een serieuze en intensievere
samenwerking met de boeren en tuinders. Maatwerk
per agrarisch bedrijf is nodig om te kunnen blijven
voldoen aan nieuwe eisen die goed zijn voor dieren,
milieu en omwonenden. Daarbij moet toegewerkt
worden naar een vorm van landbouw die op lange
termijn zowel economisch houdbaar zijn en passen bij
de klimaatakkoorden. Zo speelt de agrarische sector ook
een belangrijke rol in de nieuwe energievormen. Denk
daarbij aan zonnepanelen die al op de daken van veel
agrarische gebouwen liggen. Het is goed dat deze sector
ook op zoek gaat naar meer kleinschalige vormen van
energieopwekking, zoals kleinschalige windmolens en
mestvergisting op het eigen bedrijf.

Jong DMP
Vertegenwoordiging in alle leeftijden is belangrijk voor
DMP Heusden. Vandaar de oprichting van JongDMP.
Jongeren zijn vaak onvoldoende vertegenwoordigd in de
samenleving en dat vinden wij onterecht. Op de lijst van
DMP Heusden zijn dan ook jongeren verkiesbaar. DMP
Heusden wil jongeren een podium bieden. Bij JongDMP
kunnen zij hun stem laten horen, meedenken, beslissen,
ontwikkelen en zich vormen.
Jongeren in de politiek: een betere representatie van de
samenleving
De input en participatie van jongeren in de politiek
zorgt voor een representatie van onderwerpen die
voor deze groep belangrijk zijn. Zo staat DMP Heusden
onder andere voor meer starterswoningen, goed
onderwijs en speelvoorzieningen voor kinderen en
de jeugd. Tevens zijn er met de input van JongDMP
de afgelopen jaren meerdere successen behaald. Zo
hebben ze jeugdlintjes, een motie om jongeren meer
bij de politiek te betrekken en verbeterde sport en
speelveldjes gerealiseerd. Daarnaast hebben ze een
bijdrage geleverd aan een betere positie van jongeren
op de huurwoningmarkt door loting. De woningnood is
ook geen onbekend begrip bij JongDMP. Ze zetten zich
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in voor het verbeteren van posities voor starters door
meer te bouwen en meer sturingsmaatregelen te eisen.
Dat willen we in de toekomst zeker voortzetten.
Naast dat de leden van JongDMP actief mee denken
in het politieke proces, zetten zij zich ook in om de
wensen en behoeften van de Heusdense jongeren op
te halen en te representeren. Dit doen zij bijvoorbeeld
door werkbezoeken, op scholen langs te gaan en door
debatavonden te organiseren. Zo is er tijdens een
bezoek aan het d’Oultremontcollege uit Drunen veel
input gekomen over de verkeersafwikkeling bij deze
school en het kruispunt bij de Shell richting Drunen en
Elshout. JongDMP wil zich dan ook inzetten om onder
andere deze verkeerssituaties te verbeteren.
Door jongeren bij de politiek te betrekken, wordt politiek
een afspiegeling van de wensen en behoeften van onze
jongeren. JongDMP zal zich hier komende jaren op
blijven inzetten.
Contact
info@dmpheusden.nl
www.dmpheusden.nl

