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Het jaar 2018 stond in het teken van de gemeenteraadverkiezingen. DMP
Heusden werd met zeven raadszetels de grootste partij in de gemeente. Een
woord van dank is op zijn plaats naar al onze leden die zich volledig hebben
ingezet om dit resultaat te behalen. We zijn ook bijzonder verheugd dat we,
zowel naar spreiding van de kernen, alsook naar jong en oud en de verhouding
van mannen en vrouwen, kwalitatief sterke raadsleden in de fractie hebben
kunnen plaatsen. Als grootste partij was het aan DMP Heusden om een coalitie
te smeden. Dat is uitstekend gelukt. Samen met Gemeentebelangen, VVD en
Heusden één, ontstond er een coalitie met 18 zetels van de 27 zetels. Samen
met onze coalitiepartners is er een evenwichtig coalitieprogramma geschreven,
dat richting geeft voor de komende vier jaren. Voor fractie en bestuur betekent
een jaar van verkiezingen altijd meer bijeenkomsten en veel afstemming, zowel
aan de vooravond van de verkiezingen als daarna.
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Zoals gebruikelijk voor een gemeentelijke, politieke partij bestaan de activiteiten
van DMP Heusden, uit deelname aan het politieke besluitvormingsproces
binnen de gemeente Heusden. Dit gebeurt door het bijwonen van raads- en
informatievergaderingen. Voorafgaand daaraan vergadert de fractie ter
voorbereiding op de besluitvorming.
Regelmatig worden inwoners, verenigingen of belanghebbenden ontvangen in
het fractieoverleg om beelden, problemen of aandachtspunten te delen. De
reeks die, door DMP Heusden, in 2016 en 2017 is gestart onder de titel “Denk
mee met DMP”, waarin de inwoners van de gemeente actief uitgenodigd
worden om met de fractie in discussie te gaan over onderwerpen die actueel
zijn, is ook in 2018 voortgezet. DMP Heusden maakt zich uitdrukkelijk sterk
voor de eigen identiteit in de verschillende kernen en ondersteunt van harte de
activiteiten in het kader van “Buurt bestuurt”.
Onder andere via onze website willen we de burgers van de gemeente
Heusden op de hoogte houden van al hetgeen er speelt in onze gemeente.
Ook de raadsagenda van de gemeente Heusden staat op de onze website,
www.dmpheusden.nl, evenals actuele onderwerpen.
Daarnaast heeft DMP Heusden jaarlijks een aantal vaste activiteiten gepland
staan. Op 12 januari 2018 vond de nieuwjaarsreceptie plaats en op zaterdag 1
september is de DMP-dag georganiseerd. De DMP-dag is naast een gezellig
samenzijn, vooral ook een politiek en cultureel interessante dag, waarbij de
excursie naar een bedrijf of instelling binnen de gemeente Heusden een steeds
terugkerend onderdeel is. Op 2 mei en 23 oktober hebben de algemene
ledenvergaderingen plaatsgevonden.
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Ook is het mooi te constateren dat ons ledental blijft toenemen. DMP Heusden
wil haar leden blijven binden en betrekken bij de toekomst van onze partij.
JongDMP dat in 2016 is opgestart, is tot volle bloei gekomen. Het betreft
actieve en politiek geïnteresseerde jongeren, die op hun eigen wijze invulling
geven aan de verkiezingscampagne. DMP Heusden is de enige politieke partij
in de gemeente Heusden die dit daadwerkelijk heeft ingevuld. Deze jongeren
gaan ook actief de politieke arena in en doen aan diverse debatten en
discussies mee. Noah Brok is zelfs als 16-jarige gekozen voor de
gemeenteraad, maar moet nog even wachten tot zijn 18e verjaardag voordat hij
daadwerkelijk zitting kan nemen in de raad. DMP Heusden groeit en bloeit als
nooit tevoren. Dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Juist nu
moeten we dit succes bestendigen, door aan de burgers van de gemeente
Heusden te laten zien dat DMP Heusden er voor hen is en zien dat we weten
wat er speelt in onze gemeenschap.

DMP Heusden

Voorzitter:

E-mail: info@dmpheusden.nl

Secretariaat: Femke van Rooij

Raymond Grether

W ebsite: www.dmpheusden.nl

Raadsleden: Martijn van Esch, Johan Meesters, Joost Meijer,
Jeannette Verhoofstad-Stupers, Ivan van Hemert,
Caren Joosten-Kuijs, Noah Brok

