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Onderwerp: 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2014 en  de voorgenomen 
activiteiten 2015.  
 
De activiteiten van DMP Heusden bestaan 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. Onder andere door deze 
interactie wordt het gedachtengoed van onze politieke vereniging DMP 
Heusden uitgedragen en wordt het mogelijk de belangen van de Heusdense 
inwoners te behartigen. De raadsagenda van de gemeente Heusden staat op 
de homepagina van onze website www.dmpheusden.nl, evenals actuele 
onderwerpen die spelen.  
 
Daarnaast heeft DMP Heusden jaarlijks een aantal vaste activiteiten gepland 
staan. Op 9 januari 2015 vond de nieuwjaarsreceptie plaats en op de eerste 
zaterdag van september de DMP-dag. 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. In het voorjaar en het najaar vinden er algemene 
ledenvergaderingen plaats.  
 
DMP Heusden is in 2014 druk geweest met de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart 2014 plaatsvonden. Inmiddels zijn 
de verkiezingen geweest en kunnen we tevreden zijn met het behaalde 
resultaat. Met vijf zetels in de gemeenteraad zijn we de tweede partij van de 
gemeente Heusden. Wederom hebben we zitting genomen in de coalitie. 
Hoewel er druk staat op financiële situatie van onze gemeente is dit het 
moment om hieraan een bijdrage te leveren, juist als het even wat moeilijker 
wordt. Dit kenmerkt DMP Heusden. Ook mogen we ons verheugen op een 
toenemend aantal leden. Vaak zijn dit ook actieve leden die op de een of 
andere wijze een bijdrage willen leveren aan onze  partij.  DMP Heusden wil 
haar leden blijven binden en betrekken bij de toekomst van onze partij. 
Hiervoor zijn drie werkgroepen in het leven geroepen die in 2015 van start zijn 
gegaan; de werkgroep “Communicatie”, de werkgroep “Leeftijdgebonden” en 
de werkgroep “Toekomstvisie”.  
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