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Mevrouw de voorzitter, 
 
Allereerst zijn wij als DMP Heusden blij met het resultaat dat in het afgelopen jaar geboekt 
is. Het positieve saldo laat zien in wat voor degelijke financiële positie de gemeente op dit 
moment verkeert en dit biedt kansen voor de komende jaren.  
 
Het doet ons deugd om te lezen dat de gemeente bruist als het gaat om Burgerparticipatie. 
Overal in de gemeenten duiken nieuwe en goede initiatieven op die wij als gemeenteraad 
van harte steunen. Van Buurt Bestuurt in vrijwel elke wijk tot Buurt initiatieven zoals 
Hedikhuizen Duurzaam brengen wij de burger dichter bij de politiek en andersom. Toch zien 
we in het jaarverslag ook dat de inwoner minder tevreden is met de gemeentelijke 
dienstverlening. Het aantal bezwaarschriften is tussen 2015 en 2018 met ruim 40% 
toegenomen. Wat is volgens de college de oorzaak van deze forse stijging in het aantal 
bezwaarschriften? 
 
Ook valt er in het jaarverslag te lezen dat de gemeente veel doet aan de mobiliteit van 
ouderen. DMP Heusden vind het belangrijk dat ouderen die wat minder goed te been zijn 
alsnog op de koffie kunnen bij bijvoorbeeld een kennis in een andere kern zonder dat dit 
enkele obstakels oplevert in de openbare ruimte. Wij complimenteren daarom het college 
dat zij enkele nieuwe bushaltes hebben geplaatst en vragen hen dan ook deze stijgende lijn 
qua mobiliteit en bereikbaarheid van onze gemeente door te zetten.  
 
Onze fractie heeft vernomen dat er sinds kort zogenaamde ‘instareporters’ zijn 
aangenomen. Dit zijn scholieren die de Instagram pagina van de Gemeente Heusden up to 
date houden en laten via leuke en aantrekkelijke video’s zien wat er zich in onze gemeente 
allemaal afspeelt. Een harstikke mooi en luchtig initiatief welke vast veel sociale 
mediagebruikers aan zal trekken. Graag zou onze fractie deze resultaten vanaf volgend jaar 
in het jaarverslag terug zien om te kunnen zien hoe sterk het aantal volgers op Instagram is 
toegenomen mede dankzij deze instareporters.  
 
Ook denken wij dat we trots mogen zijn op meerdere dingen die in 2018 bereikt zijn. Als 
DMP Heusden zijn wij tevreden dat er voortgang is rondom de Dromenvanger in 
Oudheusden. Ook mogen wij er als gemeente trots op zijn dat wij er in geslaagd zijn om het 
Run wederom open te houden voor onze inwoners waardoor zij deze zomer wederom 
kunnen genieten van een openluchtzwembad dichtbij huis. Verder zijn wij zeer tevreden 
over de nieuwe wijk Dillenburg in Drunen, deze zit nu in de afrondende fase en volgens ons 
is hier een energieke en levendige wijk ontstaan waar aan alles is gedacht: Echter sinds de 
afsluiting van de Prins Hendriksstraat wordt de kruising tussen de Cees van Delft- en Tinnie 
de Munnikstraat door scholieren en bewoners van de wijk als onveilig ervaren, dus 
wethouder zet uw beste beentje voor. Vorig jaar is er namelijk een motie unaniem 
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aangenomen door deze raad over het verbeteren van de veiligheid op dit verkeerspunt. 
Graag de huidige stand van zaken in deze? 
 
De fractie DMP Heusden denkt dat er nog een uitdaging ligt bij het aantal leegstaande 
klaslokalen op het primaire onderwijs, in het jaarverslag is namelijk te lezen dat er dit zo’n 27 
zijn. Is het collega van plan iets aan deze leegstaande lokalen te doen en heeft het college al 
een, wellicht tijdelijke, bestemming of gebruiksfunctie gevonden voor deze leegstaande 
klaslokalen en op welke termijn kunnen wij deze oplossing verwachten?  
 
Verder is een van de doelen van die wij hebben gesteld in het afgelopen jaar als het gaat om 
wonen is het betaalbaar houden van woningen: dit terwijl de WOZ-waarde van woningen en 
de woonlasten zijn toegenomen, als DMP begrijpen we dat de toenemende economische 
hoog conjunctuur hier een van de oorzaken voor is. Graag zouden wij dan ook van de 
wethouder willen weten wat hij als betaalbaar beschouwd en wat hij er aan heeft gedaan 
om wonen in onze gemeente als nog betaalbaar te houden. 
 
In het coalitieprogramma hebben wij in gezet op een extra BOA die zich inspant voor de 
vermindering van afvaldumpingen en overlast van hondenpoep. Als DMP hebben wij 
technische vragen gesteld over de inzet van deze BOA en tot welke concrete resultaten de 
inzet van deze BOA heeft geleid. Teleurstellend vonden wij het antwoord dat deze resultaten 
momenteel niet reproduceerbaar zijn. In 2019 verwachten wij alsnog concrete resultaten te 
zien van de inzet van de extra BOA. DMP Heusden is namelijk nog steeds voor het afschaffen 
van de hondenbelasting zodra de overlast van hondenpoep afneemt.   
 
Alles samenvattend kijkt DMP Heusden terug op een positief en financieel gezond jaar 
waarin stappen zijn gezet. Wat ons betreft koers houden en invulling geven aan het 
bestuursakkoord Heusden. Samen. Doen.  
 
Tot zover in de eerste termijn. Dank u wel voorzitter.  


