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De uitgesproken tekst geldt. 
 

Raadsvergadering 12072022 
 
Agendapunt 3: Coalitieprogramma “Heusden Nu en Straks” 
 
Voorzitter, 
Allereerst graag een opmerking over de weg die de huidige coalitiepartijen hebben bewandeld om te 
komen tot het voorliggende coalitieprogramma. 
Voor het eerst in de afgelopen 25 jaar is er een coalitieprogramma tot stand gekomen waarbij de niet 
coalitiepartijen een aantal malen in de gelegenheid zijn geweest om ten aanzien van het 
coalitieprogramma in wording, hun wensen, bedenkingen en commentaar kenbaar te maken. 
Complimenten voor deze wijze van werken. 
Als het gaat over de samenstelling van het college, alle begrip voor de keuzes die zijn gemaakt.  
Dan naar de inhoud. 
Als het gaat over het dualistisch besturen. Wij hebben daar al opmerkingen over gemaakt in diverse 
bijeenkomsten en daarbij de indruk gekregen dat het college ook op dat punt stappen wil gaan zetten. 
Dat geldt in het bijzonder ten aanzien van de regionale samenwerking. 
In het programma spreekt u over “alle doelgroepen” als het gaat om de bouw van woningen. Voorzitter 
wij missen hier een groep inwoners van onze gemeente, met name hun kinderen die ook graag willen 
wonen, ook in de toekomst maar dan wel op een standplaats? Kan de verantwoordelijk wethouder  
toezeggen dat hij zich voor deze groep inwoners op dezelfde wijze gaat inzetten als voor de andere 
inwoners van onze gemeente?  
 
Als het gaat over Woonservice regionaal. Wij vinden dit typisch een voorbeeld van regionale 
samenwerking met louter verlies voor de inwoner van Heusden. Wat ons betreft maken wij daar 
vandaag nog een einde aan. 
Wij maken uit het coalitieprogramma op dat in de toekomst de CROW normen weer van toepassing 
zijn en daarmee definitief afstand is genomen van de bezuinigingsoperatie met de naam “Veilig en 
Heel”. Ook horen wij graag van het college dat het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte op 
zo kort mogelijke termijn wordt ingelopen, graag een reactie. 
Als het over handhaving gaat dan lezen wij elders dat die in toenemende mate nodig is. Is het college 
bereid indringend te kijken naar de behoefte aan meer handhaving en zo nodig die capaciteit dan ook 
uit te breiden? 
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Wij lezen in het programma bij sport en bewegen dat maar enkele van de 11 kernen in onze gemeente 
worden genoemd. Meestal gaat het om Drunen en Vlijmen. De inwoners van Heusden Vesting en 
Oudheusden voelen zich behandeld als stiefkinderen en datgene wat ze in de vesting hadden zijn ze 
inmiddels ook kwijt. En als het over de voetbalclub in Nieuwkuijk gaat, maak a.u.b. haast met de 
oplossing van hun problemen en kom niet net als uw voorganger met een verhuizing naar een andere 
kern. Dat verdient de voetbalclub Nieuwkuijk niet. 
Voorzitter, als het gaat om de toekomst van het buitengebied het navolgende. Wij voelen, en ik denk 
wij niet alleen, dat wij in de wat verder liggende toekomst op het buitengebied aangewezen zullen zijn 
voor ontwikkelingen op het vlak van wonen en wellicht zelfs huisvesting van bedrijven. Met dat in het 
achterhoofd zult u bij ons weinig tot geen enkele sympathie aantreffen voor de ontwikkeling van 
grootschalige recreatie in het buitengebied van Heusden. Agrarische bedrijven saneren in verband met 
de stikstof- en fijnstofproblematiek om vervolgens grote verkeersstromen te generen als gevolg van 
nieuwe grootschalige recreatie is voor ons onbespreekbaar en op dat punt hoeft u niet op os te 
rekenen.. 
Op het vlak van de energietransitie ligt er nog heel wat voor de schop. Eén project, een zonnepark, is al 
gerealiseerd. Graag vernemen wij of het college bereid is dat hele proces te evalueren vanuit 
bestuurlijk perspectief, kan het college dat toezeggen? Al is het maar om eventuele fouten niet 
tweemaal te maken. 
Tenslotte, wij hebben al eerder gevraagd naar een evaluatie van het coalitieprogramma na circa twee 
jaar, is het college voornemens dat in te gaan vullen? 
Voor het overige wensen wij het college veel succes. Wij zullen de uitvoering van het beleid kritisch 
blijven volgen op de van ons bekende wijze en in het belang van onze inwoners. 
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