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Mevrouw de voorzitter,

De fractie DMP Heusden kijkt positief terug op het afgelopen jaar. Op veel 
beleidsterreinen zijn grote stappen in de juiste richting gezet. Het afgelopen jaar 
hebben wij hier als gemeenteraad in deze zaal en tweemaal digitaal belangrijke 
besluiten genomen. Ook is er dit jaar weer goed maar zeker ook verstandig om 
gegaan met de gemeentelijke portemonnee. 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.

Afgelopen mei nog hebben wij als raad het bestemmingsplan en beeldregieplan 
Steenenburg aangenomen. Zoals collega-raadslid Johan Meesters toen beschreef 
viel er een grote molensteen van de nek van onze gemeente. Wat we nu op de 
locatie van het voormalige Land van Ooit gaan realiseren is iets waar we trots op 
mogen zijn: een diagnostisch centrum en maximaal 226 huizen, met oog voor de 
natuur. Ook is in Vlijmen het vernieuwde Van Greunsvenpark opgeleverd: een 
prachtig park die de verbinding legt tussen de kerk en het bruisende centrum van 
Vlijmen. De fractie DMP Heusden vind het echter wel jammer dat het onkruid in het 
park de overhand krijgt. Graag een reactie van de wethouder hoe hij dit structureel 
gaat aanpakken.

Als gemeente zijn we het afgelopen jaar ook veel bezig geweest met duurzaamheid. 
In mijn ogen een van de grootste opgaven waar we als gemeente voor staan en 
enorm belangrijk voor een leefbare gemeente. Het is belangrijk dat we onze 
gemeente duurzaam doorgeven aan de volgende generaties. Daarom moeten we als 
gemeente blijven innoveren, dit doen we samen met de ondernemers. Dat we dit 
doen is terug te vinden in de Economische Agenda die we in maart hebben 
aangenomen. Toch hopen wij dat we er ook bij bedrijventerreinen voor kunnen 
zorgen dat er geen biodiversiteit verloren gaat. 

DMP Heusden is voorstander van wind en zonne-energie. Wij zijn daarom ook blij 
met de aangenomen raadbesluiten omtrent deze thema’s die duidelijk perspectief 
bieden om onze gemeente duurzaam houden. De biodiversiteit die verloren gaat 
wanneer er een bedrijfskavel gebouwd wordt baart ons echter zorgen. Een oplossing 
hiervoor heb ik ook in de informatievergadering aangestipt: groen op dak. 

In combinatie met zonnepanelen is groen op dak in onze ogen dé oplossing om 
biodiversiteit in industriegebieden te behouden. In Heusden bestaat er nu een 
subsidie voor groen op dak in het kader van afwatering maar deze is niet gericht op 
duurzaamheid. Kan de wethouder daarom toezeggen dat hij met ondernemers in 
gesprek gaat om de biodiversiteit in onze kernen en zeker bij bedrijventerreinen te 
waarborgen? Is de wethouder bereid de eerder genoemde groen-op-dak subsidie 
onder de aandacht te brengen van ondernemers? Wij denken namelijk dat veel 
ondernemingen op dit moment niet op de hoogte zijn van deze subsidie. Weet de 
wethouder of deze subsidies überhaupt al zijn uitbetaald aan bedrijven?



Ook op het gebied van onderwijs zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet. Als 
gemeente hebben we ambitieuze plannen met 6 basisscholen in onze gemeente. We 
zijn volop in de voorbereiding om nieuwbouw te creëren voor de Dromenvanger en 
de Leilinde in Oudheusden en ook voor de Bussel in Vlijmen. Bij deze nieuwbouw 
heeft de gemeente vanzelfsprekend oog voor duurzaamheid. 

Dan nog iets anders voorzitter. In de technische vragen is een vraag gesteld over de 
verkoop van de gemeentelijke eigendommen, niet zijnde gemeentelijke gronden. 
Dit onderwerp is in onze ogen al jaren een bestuurlijk aandachtspunt. Ook in het 
afgelopen jaar constateren we echter dat er minder verkocht is dan begroot, meer 
beheerkosten dan gepland en erge hoge verkoopkosten. We vragen onverminderde 
aandacht voor dit onderwerp. Gelet op de te verwachten financiële tegenvallers in de 
komende jaren is deze bestuurlijke aandacht meer dan gewenst! Hoe staat de 
wethouder hierin?

Ten slotte zorgen we er ook voor dat scholieren veilig naar school kunnen fietsen. 
In plaats van de Prins Hendrikstraat is er nu een prachtig fietspad aangelegd die voor 
veel scholieren uit Elshout, Haarsteeg, Hedikhuizen, Herpt en Vlijmen toegankelijk is. 
Toch heeft de fractie DMP nog steeds vraagtekens als het gaat om de veiligheid van 
het kruispunt tussen de Aldi en het d’Oultremontcollege. Als fractie hebben wij 
dit al vaker bij het college aangekaart. Ik vertel uit eigen ervaring en via verhalen van 
jongeren van mijn leeftijd dat dit gelijkwaardige kruispunt kan leiden tot gevaarlijke 
situaties. Zou de wethouder deze verkeerssituatie nogmaals kunnen onderzoeken en 
kunnen kijken of deze situatie veiliger gemaakt kan worden voor schoolgaande 
fietsers? 

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. 


