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Onderwerp: 

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2019 

 

2018 stond in het teken van de gemeenteraadverkiezingen, waarbij DMP Heusden 
met zeven raadszetels de grootste partij in de gemeente werd. Dat betekende dus 
verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er een coalitie ontstond en een 
gedragen coalitieprogramma werd opgesteld.  Eind 2018 mochten we ook een 
nieuwe burgemeester, Willemijn van Hees verwelkomen. 
 
2019 stond in het teken van uitvoering geven aan het nieuwe coalitieprogramma. 
In onze fractie mochten een aantal nieuwkomers aan de bak. Dit is door hen zeer 
voortvarend opgepakt, waarvoor de welgemeende complimenten. Noah Brok werd 
als jongste raadslid van Nederland tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na 
zijn 18e verjaardag geïnstalleerd. Hij is direct met veel elan van start gegaan. 
 
Regelmatig worden inwoners, verenigingen of belanghebbenden ontvangen in het 
fractieoverleg om beelden, problemen of aandachtspunten te delen. De reeks die, 
door DMP Heusden, vanaf 2016 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 weer in 2019 
voortgezet. Ook op 17 december 2019 organiseerde DMP Heusden wederom een 
“Denk mee met DMP” sessie. Het werd een geslaagde avond in de Steeg. Er werd 
teruggeblikt op de afgelopen periode en er werd kort stil gestaan bij de pijlers 
vanuit het coalitieakkoord. 
 
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.  
 
Ook heeft DMP Heusden jaarlijks een aantal vaste activiteiten voor haar leden 
gepland staan. Op 11 januari 2019 vond de nieuwjaarsreceptie plaats en op 
zaterdag 31 augustus 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 28 maart en 31 oktober hebben de algemene 
ledenvergaderingen plaatsgevonden. DMP Heusden wil haar leden continu blijven 
binden en betrekken bij de toekomst van onze partij.  
 
DMP Heusden behoort vanaf 2010 tot de coalitie. Sinds de verkiezingen van 2018 
vormen wij een coalitie samen met Gemeentebelangen, Heusden Eén en VVD. De 
partijen hebben overeenstemming bereikt over het coalitieprogramma "Heusden. 
Samen. Doen!".  De gemeente Heusden staat voor veel uitdagingen. Onder 
andere op het gebied van ruimtelijke ordening met de nieuwe Omgevingswet, 
duurzaamheid en energietransitie, op het gebied van verkeer, binnen het sociale 
domein en tenslotte zijn er financieel gezien nog uitdagingen gezien 
de grondpositie. Uitdagingen enerzijds vanuit een positief economisch perspectief 
en anderzijds vanuit het gezamenlijke besef dat we de opgaven meer en meer op 
een duurzame manier, samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties 
willen en moeten aanpakken. 
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Uit het woonwensenonderzoek van de gemeente Heusden 2019 blijkt dat er een 
tekort is aan goedkope koop- en huurappartementen, kleine woningen en 
goedkope woningen, met name voor starters en senioren. Dit vraagt om onze 
aandacht. 
 
Op maandag 26 november organiseerde JongDMP een debatavond “Debatteer 
mee met JongDMP”. Het werd een geslaagde avond in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Met een goede opkomst en een flink aantal toeschouwers werd er stevig 
gedebatteerd. 
 
Al met al was het weer een interessant jaar! 
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