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Vooruitblik

D66 Heusden: door en voor Heusdenaren

Fijn dat u belangstelling hebt voor ons programma 
voor de komende raadsperiode.

D66 Heusden is een lokale partij. Met uitstekende 
contacten met provinciale en landelijke D66-
bestuurders, zodat we het beste voor Heusden 
kunnen bereiken. U zult de D66-lijn herkennen in 
dit programma: gericht op vernieuwing, inzet op 
duurzaamheid en ondernemend. D66 Heusden gelooft 
in de kracht van het individu én in een vruchtbare samenwerking tussen groepen mensen. 

We zijn samenwerkers. We houden niet van politiek geneuzel en gedoe om niks. Het 
draait om het belang van alle inwoners. En we willen onze mooie gemeente vanuit een fors 
verantwoordelijkheidsgevoel goed besturen.

In dit programma laten we zien wat voor ons de belangrijke punten zijn om aan te werken.
We hebben geen poging gedaan om alle mogelijke onderwerpen te benoemen; het programma 
laat vooral zien wat de politieke richting is van D66 Heusden. Vanuit die richting zullen 
we ons er in de komende raadsperiode sterk voor maken om onze gemeente duurzamer, 
mooier en sterker te maken.

We hebben een lijst met enthousiaste kandidaten. Jonger en ouder. Mannen en vrouwen. 
Sommige hebben ruime raadservaring, maar er zijn ook bevlogen nieuwkomers. Alle 
kandidaten zijn geworteld in de gemeente Heusden en hebben de wil om onze gemeente 
goed te besturen. 

Wij hopen dat u zich in de programmapunten herkent. En dat u op D66 Heusden gaat 
stemmen. Zodat we voldoende stemmen halen om sterk in de raad terug te komen en we 
een positie in het dagelijks bestuur kunnen bemachtigen.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten! We zijn er voor u.

Aart Jan Gorter
Lijsttrekker D66 Heusden
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Terugblik

De afgelopen vier jaar hebben wij, raadsleden Han 
Vonk en Eric van de Beek, ons ingezet voor de 
bevolking van Heusden. Onze samenwerking verliep 
uitstekend. Ons doel was immers om in de raad voor 
alle inwoners, organisaties en bedrijven zo goed 
mogelijke resultaten te bereiken. Resultaten zijn er 
zeker geboekt en tegenspel is geboden daar waar het 
nodig was. 

Door de inzet van o.a. D66 Heusden kan het Creatief 
Centrum Heusden gebruik blijven maken van de 
voormalige mavo in Heusden totdat er nieuwe 
huisvesting is gevonden. 

Bij iedere begrotingsvergadering en voorjaarsnota hebben we aandacht gevraagd voor 
de fietser. Mede op ons aandringen is het fietspad langs de d’Oultremontweg in Elshout 
aangelegd. Ook door onze inzet hebben de fietsers nu voorrang op rotondes. We hielden 
steeds scherp in de gaten dat de fietser niet werd vergeten. 

D66 Heusden had de afgelopen vier jaar het groen in onze gemeente als speerpunt. De 
mooie omgeving waarin we wonen moet ook in de kernen zichtbaar blijven. In 2016 is 
dit concreet in het gemeentebeleid opgenomen: de gemeente zal weer meer diversiteit 
in het openbaar groen aanbrengen. Dat oogt niet alleen fraaier, maar is ook goed voor de 
biodiversiteit en de woonomgeving.

De GOL-discussie hebben we kritisch gevolgd. Aan het college en de provincie hebben 
we gevraagd om de Baardwijkse Overlaat zo veel mogelijk te ontzien en te kiezen voor 
bestaande wegen. Dit hebben we ook gedeeld met D66 Brabant, die de ontwikkelingen nu 
kritisch volgt. 

In 2015 zijn veel zorgtaken naar de gemeente gekomen. Wij hebben het college gesteund 
om instellingen te stimuleren samen te kijken naar wat de patiënt/zorgvrager nodig heeft, 
uitgaand van de belangen van de patiënt/zorgvrager. De schotten tussen instellingen moeten 
worden neergehaald.

Han Vonk
Fractievoorzitter D66 Heusden
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Beter besturen - beter samenwerken
D66 Heusden wil dat de gemeente mensen ondersteunt en zaken helpt realiseren.

Wij geloven in de kracht van het individu én in een vruchtbare samenwerking 
tussen groepen mensen. Gemeente en bewoners werken samen, daar staan wij 
voor. Daarnaast willen we de regionale samenwerking actief versterken.

D66 Heusden maakt zich sterk voor samenwerking waar dat wenselijk, mogelijk en 
nodig is.

De inwoners van Heusden willen van de gemeente een goede dienstverlening voor 
alle inwoners. Geruzie en politieke spelletjes mogen daar geen deel van uitmaken.

Samen maken we het mogelijk
De verhouding burger - gemeente is aan het veranderen. De burger wordt steeds 
mondiger, wil dingen wel of juist niet. Zoekt medestanders. En laat zich niet door een 
tegenwerkende gemeente van de wijs brengen.

Gemeentes veranderen. Hadden zij vroeger nog ‘de wijsheid in pacht’ en bepaalden zij 
wat er wel en niet moest gebeuren, steeds vaker ontbreken de kennis en de middelen 
om dingen tot stand te brengen. De gemeente heeft de actieve burger nodig. 

De actieve burger heeft een meewerkende gemeente nodig. D66 Heusden juicht deze 
veranderende verhouding toe en wil de gemeente zo inrichten dat ze deze groepen 
van burgers ondersteunt en zaken helpt realiseren. In het belang van haar inwoners. 
De gemeente heeft in onze ogen de rol van procesondersteuner, faciliteerder en 
uiteindelijk ‘beleidsvaststeller’. Dat vraagt een heel andere benadering door ambtenaren 
en gemeentebestuurders. Helpen om iets mogelijk te maken is heel iets anders dan 
bepalen wat er gebeurt. 

Deze werkwijze geeft de initiatiefnemende inwoner veel meer ruimte om zelf 
vernieuwingen in gang te zetten. Onder de inwoners, bedrijven en instellingen zit enorm 
veel kennis en kunde. Meer dan een ambtenarenapparaat ooit kan bieden. Ambtenaren 
moeten zich richten op de ondersteuning van het beleid en de gemeenteraad op de 
legitimering van het beleid.
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De burger aan het woord
De gemeente heeft een begin gemaakt met burgerparticipatie via ‘Buurt bestuurt’. 
Daarmee zijn de eerste voorzichtige stappen gezet. D66 Heusden wil deze wijze van 
aanpak verder ontwikkelen en uitbouwen naar alle wijken van de gemeente. Overigens 
zijn veel inwoners nog niet gewend om op deze wijze voor zichzelf op te komen en is 
er dus sprake van een leerproces.

De gemeente kan haar taken alleen dan optimaal vervullen als haar financiële positie 
gezond is. Door effectief en efficiënt te werken (een hoge kwaliteit tegen een scherpe 
prijs) en regionaal goed samen te werken (de dingen op de juiste schaalgrootte doen) 
kan de financiële gezondheid worden gegarandeerd.

Wij juichen het toe dat Heusden samenwerkt binnen Midden-Brabant en met name 
met de drie Langstraatgemeenten. Wij willen die samenwerking actief versterken. 
De nieuwe samenwerkingsvormen vereisen een projectmatige opzet, maar ook 
democratische controle. Daarom zullen wij de gang van zaken nauwlettend volgen.
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Kaders, keuzen en daadkracht
Goede bestuurders zijn voor de gemeente een belangrijke voorwaarde om de juiste 
dingen voor haar inwoners te doen. Misschien wel belangrijker nog dan de politieke 
programma’s. De gemeenteraad is het belangrijkste bestuurlijke orgaan: hij stelt de 
kaders voor het beleid vast. Hij bepaalt de vrijheidsgraden van het college van B en 
W. Hij toetst of het college de juiste dingen goed doet. Hij maakt zich druk over de 
regionale samenwerking in verschillende verbanden.

De werkelijkheid is wel eens anders: dan zien we een raad die geen heldere kaders 
stelt, die zich laat leiden door het college, die zich alleen maar laat informeren over de 
samenwerking in de regio, zonder actief sturende rol. D66 Heusden wil – met kennis 
van zaken - actief in de raad optreden, heldere discussies voeren over het gewenste 
beleid en grip hebben op de vele regionale samenwerkingsverbanden.

Van het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur) verwacht 
D66 Heusden dat er ondernemend bestuurd wordt. Wij verwachten dat het college 
daadkrachtig optreedt, visies ontwikkelt, keuzes maakt, samenwerkt en problemen 
aanpakt. En dat alles in een constructieve samenwerking met de raad.

Visie tonen, verantwoordelijkheid dragen
D66 staat klaar om deel te nemen aan het dagelijks bestuur van de gemeente 
Heusden.
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Aart Jan Gorter
Ik woon inmiddels 35 jaar in de gemeente Heusden (Drunen). 
Heusden is een fijne gemeente om in te wonen. Er zijn goede 
voorzieningen. Met de Maas aan de noordrand en de prachtige duinen 
in het zuiden. De diverse kernen hebben hun eigen kwaliteiten.

Het is ook een fijne gemeente om in te werken. Tot voor kort heb ik 
dat gedaan als bestuurder van wooncorporatie Woonveste, waar ik me 
in heb gezet voor goede sociale huisvesting in alle kernen van onze 
gemeente. En ook voor een van de duurzaamste nieuwe woonwijken 
van Nederland: Geerpark in Vlijmen.

In mijn vrije tijd zit ik veel op de fiets; zowel op de racefiets als op de 
mtb. 
Mijn opleiding is sociale geografie en planologie.

Ik zet mij al jaren in voor D66. En was van 1994 tot 2007 voor deze partij 
lid van provinciale staten voor Noord-Brabant.

Ik heb heel veel zin om mij nu in te zetten voor het bestuur van Heusden en 
te werken aan een sociale en duurzame gemeente; waar daadwerkelijk 
goed wordt bestuurd. In uw belang.



Een duurzamer Heusden
De gemeente zet zich extra in voor een duurzamer Heusden: woningen en eigen 
gebouwen energiezuinig, led-straatverlichting met dimstand, kennisoverdracht 
aan inwoners, zonne-energieweides en windenergie.

We gaan regenwater langer vasthouden in de wijken. Ons doel is minder afval en 
maximaal hergebruik. De kwaliteit van natuur en landschap moet worden versterkt.

Energiebesparing
Er is heel veel te doen om de klimaatafspraken van Parijs te gaan halen en de tijd is 
relatief kort. 
D66 Heusden vindt dat de gemeente hierin een actieve taak heeft, onder andere door 
te fungeren als hét goede voorbeeld. Daarvoor zijn kansen te over. Zo kan de gemeente 
niet alleen veel eigen gebouwen energiezuiniger maken. Ook alle straatverlichting moet 
op dimstand komen als er geen beweging is.  

Bovendien kan ze met Woonveste structurele afspraken maken over verduurzaming 
van de woningvoorraad, waarbij beide partijen inzet leveren. Zo helpen beide partijen 
woningeigenaren met kennis over het verduurzamen van de woning en leggen beide 
zich toe op energieweides. En de gemeente wijst windenergie niet langer af.

Bij verkoop van grond legt de gemeente vast dat nieuwe woningen gasloos worden 
en geheel op elektrische energie gaan functioneren. En, daar waar dat wettelijk kan, 
prikkelt ze bouwbedrijven duurzaam en levensloopbestendig te bouwen.
De gemeente ondersteunt de organisatie Energiek Heusden met kennis en middelen 
en zorgt voor een informatiepunt Duurzaam (ver)bouwen, waar mensen terecht kunnen 
met al hun verduurzamingsvragen.

D66 Heusden wil samen met groeperingen zoeken naar nog meer nieuwe mogelijkheden 
tot verduurzaming. D66 maakt zich sterk om de benodigde middelen voor het uitvoeren 
van de Duurzaamheidsagenda beschikbaar te krijgen. De Duurzaamheidsagenda 
wordt, als het aan D66 ligt, een hoeksteen van het coalitieakkoord.

Buitengebied
De komende jaren zullen veel agrariërs geheel of gedeeltelijk met hun bedrijf stoppen. 
D66 wil dat de gemeente met elke agrariër spreekt om een goede bestemming van de 
vrijkomende gebouwen te garanderen. Leegstand leidt immers snel tot verpaupering 
en ongewenste activiteiten.
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Circulaire economie: minder afval, meer hergebruik
Gerichte voorlichting en een tariefstructuur - niet herbruikbaar afval is duur, herbruikbaar 
is goedkoop - moeten de hoeveelheid afval die niet herbruikbaar is verder terugdringen. 
We willen het scheiden van afval verbeteren. Ook willen we hergebruik stimuleren en 
voorkomen dat afval ontstaat.

Versterken van natuur en landschap
De gemeente heeft als taak een omgevingsvisie te ontwikkelen, waarin natuur en 
landschap een belangrijke rol spelen. D66 Heusden wil verrommeling tegengaan. Het 
Overlaatgebied tussen Drunen en Waalwijk mag niet aangetast worden door nieuwe 
wegen. D66 bepleit een  kwaliteitsverbetering van het Groene Woud, inclusief de 
Loonse en Drunense duinen. Veel inwoners zijn ondernemend en creatief. Wie delen 
van de openbare ruimte wil omtoveren tot bloemrijke plekken, willen we die kans geven.

Regenwatermanagement
Door de klimaatveranderingen worden regenbuien heftiger. Het uitbouwen van het 
rioolstelsel is erg kostbaar. Wij willen plannen ontwikkelen met als doel regenwater 
daadwerkelijk langer vast te houden in de wijk, met name in parken en openbaar 
groen. Goede voorbeelden daarvan zijn te vinden in het Geerpark en in het waterpark 
in Vlijmen-Noord.
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Charlotte Jacobs over
vernieuwing.
Vanaf mijn vierde woon ik in de gemeente Heusden, waarmee ik mij 
sindsdien verbonden voel. Tijdens mijn studie en later als jurist heb ik 
zowel in het binnen- als buitenland gewoond. Toch heb ik deze gemeente 
altijd als mijn thuis gevoeld. De mensen zijn hier open, vriendelijk en 
gastvrij. Bovendien zijn er goede voorzieningen.

Een van mijn favoriete plekken is de Drunense Duinen. Na een hectische 
werkweek vind ik het heerlijk om door de duinen te wandelen, er weer 
tot rust te komen en in contact te zijn met de natuur en mezelf. De 
afstand tussen de natuur en mij is klein. Dat wil ik ook bereiken binnen de 
politiek door die dichter bij de - jongere -  inwoners en de ondernemers 
te brengen. Voorts wil ik het duurzaam ondernemen, leven, wonen en 
werken versterken, zodat deze én toekomstige generaties in hun eigen 
behoefte kunnen voorzien.

Ik vertrouw erop dat elk individu zich wil ontwikkelen en dankzij eigen 
kracht en samenwerking iets kan bereiken. Samen met D66 sta ik klaar 
om voor en met u deel te nemen aan het bestuur van de gemeente. 

“Ik ben vernieuwend. Ik kies voor D66.''



Veiliger verkeer geen toekomstmuziek
D66 wil het voor inwoners veiliger en aantrekkelijker om zich per fiets te verplaatsen. 
Dit vraagt om betere, beter onderhouden en veiliger routes.
De elektrische auto is in opmars. D66 Heusden juicht dat toe en stimuleert dat door 
openbare oplaadpunten te plaatsen en voorrang te geven bij parkeren.
We willen dat er meer recreatieve wandelroutes in de woonomgeving komen.
D66 vindt het nodig dat fietsers, wandelaars en berijders van scootmobielen in de 
dorpskernen meer stallingsmogelijkheden, ruimte en voorrang krijgen.
We wijzen een voorgenomen nieuwe aansluiting op de Maasroute via het 
Overlaatgebied in Drunen af.
De oostelijke randweg Vlijmen moet ingepast worden in het polderlandschap.

Veiliger op de fiets en scootmobiel
Fietsen is gezond en duurzaam. D66 Heusden vindt dat meer veiligheid en comfort 
voor de fietser prioriteit moet krijgen. De kwaliteit van het wegdek van fietspaden laat 
te vaak te wensen over. We zien te veel gaten, hobbels, paaltjes en boomwortels. 
In de nieuwe wijken De Grassen en Geerpark moet de inrichting van de openbare ruimte 
uitgaan van het gebruik door voetgangers, fietsers en berijders van scootmobielen.
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Kruisingen van wegen met fietspaden zijn potentiële ongevalsplekken en vragen extra 
aandacht. Bij de Duinweg nabij Giersbergen, conflicteert het autoverkeer tweemaal met 
de fietser. Idem bij Ei van Drunen. Ook de toegangsweg nabij het viaduct van en naar 
Nieuwkuijk is voor fietsers een bron van zorg. De Parallelweg en de Nieuwe Maasdijk 
moeten voor fietsers en wandelaars rechtstreeks met elkaar worden verbonden

Elektrisch fietsen maakt een grotere actieradius voor de fietser mogelijk, ook voor 
woon-werkverkeer. Wij zijn voor de aanleg van fietssnelwegen tussen de dorpen en 
naar Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat ook voldoende gelden vrijgemaakt 
moeten worden voor ongelijkvloerse kruisingen.
Wij willen veiliger en aantrekkelijker fiets- en wandelroutes naar scholen en we willen 
het ontmoedigen dat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen.

Fietsers dienen over goede stallingsmogelijkheden te beschikken bij openbare 
gebouwen, winkelcentra en bushaltes.

Recreatieve routes
D66 Heusden hecht veel belang aan aantrekkelijke wandelroutes in de directe 
woonomgeving. Waar burgers, ondernemers of organisaties hiertoe het initiatief nemen, 
moet de gemeente hen ondersteunen om dat mogelijk te maken. Een voorbeeld is een 
rechtstreekse verbinding voor fietsers en wandelaars tussen de Parallelweg en de 
Nieuwe Maasdijk. 
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Veiligheid
Er is meer aandacht nodig voor de veiligheid van wandelaars, fietsers en gebruikers 
van hulpmiddelen zoals scootmobielen en rollators in de dorpscentra van Drunen en 
Vlijmen. Bij iedere wijziging van de weginrichting in dorpscentra moeten fietsers en 
wandelaars meer ruimte en voorrang krijgen. Het winkelgebied dient verblijfsgebied te 
worden waar de auto te gast is. Daarnaast maakt D66 Heusden zich hard voor een 
ecologische zone met voet- en ruiterpad langs de Torenstraat-Heidijk in de richting van 
het Drongelens kanaal.

Aansluiting Drunen-West
De aanleg van een nieuwe ontsluiting voor Drunen en Waalwijk via de Overlaatweg 
vinden wij een slechte oplossing om de A59/Maasroute te ontlasten. We willen de 
kwaliteit van het Overlaatgebied juist versterken. Drunen dient ontsloten te worden via 
een parallelweg aan de Maasroute. Voor de ontsluiting van Waalwijk is een aansluiting 
noordelijk van de Maasroute mogelijk. De kosten mogen hierin niet de doorslag geven.

Vlijmen-Oost
De nieuwe oostelijke randweg en de vernieuwde Tuinbouwweg dienen goed te worden 
ingepast in het polderlandschap. De diverse 'insteken' dienen veilig oversteekbaar te 
zijn voor fietsers en voetgangers.
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Han Vonk over verbinden
De afgelopen acht jaren heb ik in de raad veel bereikt door mijn 
verbindende rol in de raad. Door lastige vraagstukken daadkrachtig aan 
te pakken en op te komen voor degenen die het nodig hebben. Ik ga dat 
namens D66 de komende vier jaar voortzetten.

Ik kies voor D66 Heusden omdat D66 staat voor onafhankelijk zijn en 
samen optrekken, met respect voor ieders mening en geaardheid. Met 
ruimte en kansen om het beste uit jezelf en anderen te halen.
Oók voor de patiënt en cliënt die in de zorg centraal moeten staan. De 
zorgverleners moeten zorg dragen voor de patiënt, vind ik, de patiënt is 
er niet voor de zorgverleners. Dus: maatwerk en meer regie ten gunste 
van de patiënt en minder regels en protocollen. 

Ik juich het toe dat de gemeente met wijkteams werkt en D66 Heusden 
steunt dit van harte. Die moeten de ruimte krijgen om samen te 
werken, zodat ze goede kwalitatieve zorg kunnen bieden. D66 wil de 
geestelijke gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden. 
Zij ondersteunt de vrijwilligers en mantelzorgers door te kijken waar 
regels knellen en samen naar oplossingen te zoeken.



Naar een socialer en gezonder 
Heusden
D66 Heusden wil dat organisaties voor mensen met psychische problemen hun 
samenwerking verbeteren. Voor de langdurig werklozen is meer maatwerk nodig. 
We willen oplossingen voor jongeren die van de zorgradar verdwijnen wanneer zij 
meerderjarig worden. Sport en bewegen zijn onontbeerlijk voor een gezonde en 
vitale bevolking. "Buurt bestuurt" verdient blijvende steun en is een voorbeeld voor 
andere wijken.

Betere samenwerking
De transitie in het sociale domein is intussen een feit: de diverse organisaties die 
samenwerken in Bijeen Heusden hebben de wijkteams opgezet. Bijeen is nu het 
netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden zorgt voor de uitvoering van alle 
taken op het terrein van zorg, jeugd, senioren en werk. 
Wij denken dat die samenwerking beter kan, onder andere voor mensen met psychische 
problemen. Zij hebben meer en andere aandacht nodig dan ze nu krijgen.
Maatwerk is kijken wat er nodig is in de individuele situatie. Zorgen dat de inwoners 
op het gebied van hun gezondheid hun droom ook kunnen omzetten in doen. Dus 
inkopen op de vraag van de inwoners, in plaats van inkopen zonder goed te weten 
wat de vraag is.
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Maatwerk
Ook voor de langdurig werklozen en niet-uitkeringsgerechtigden is meer maatwerk 
nodig. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar moeilijk plaatsbare jongeren en 
naar de oudere werkloze.  De samenwerking tussen Baanbrekers, het onderwijs en 
het bedrijfsleven kan nog verder worden verbeterd. D66 wil, in navolging van andere 
gemeentes, experimenteren met de mogelijkheid om naast een uitkering iets bij te 
verdienen, zodat de aansluiting met de arbeidsmarkt niet helemaal verloren gaat. 

Jeugdhulp en daarna?
Jeugdhulp gaat om hulp gezien vanuit het kind en ouders/verzorgers. Wij zien een 
abrupte overgang van intensieve begeleiding naar hulp op afstand zodra jongeren 18 
jaar worden. Dat gaat soms ten koste van deze jongvolwassenen. We willen voorkomen 
dat jongeren als ze meerderjarig worden volledig van de zorgradar verdwijnen, zonder 
dat dit hun vrijheid en zelfstandigheid in de weg staat. D66 Heusden wil dat de 
organisaties de komende jaren zoeken naar en experimenteren met oplossingen.

Sport en bewegen
Sport en bewegen zijn middelen om te werken aan de gezondheid én aan sociale 
binding. Wij zijn van mening dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde 
en vitale bevolking – voor jong en oud, arm en rijk, met en zonder handicap, ongeacht 
afkomst. Sporten biedt ontspanning en vermaak. Maar het is nog niet voor iedereen 
gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. De sportverenigingen 
verdienen brede steun van de gemeente. De activiteiten van De Schroef onderschrijven 
wij dan ook en blijven we ondersteunen.
In de openbare ruimte moet er ook gelegenheid zijn om te bewegen en te sporten. 
Daarbij doelen we op het aanleggen, verlichten en verzorgen van fiets-, wandel-, 
skeeler- en ruiterpaden. Maar ook op skateplekken, basketbalpleintjes en plekken 
voor bootcamps. En voor senioren dienen er veilige wandel en scootmobielroutes te 
zijn in de directe woonomgeving.

Bewonersparticipatie
Wij vinden dat er specifieke aandacht nodig is voor de woonomgeving en voor de 
woonwijken die kwetsbaar zijn of kunnen gaan worden (Vliedberg, Oudheusden, 
Venne-Oost). Deze wijken kennen een hogere werkloosheid dan gemiddeld in de 
gemeente Heusden.
De "Buurt bestuurt Venne-Oost" is een goed voorbeeld van de manier waarop de 
initiatiefnemers de bewoners meer kunnen betrekken bij hun woonomgeving. Deze 
initiatieven verdienen niet alleen een goede ondersteuning vanuit de gemeente, maar 
ze kunnen ook als voorbeeld gelden voor andere wijken.
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Eric van de Beek over dromen
Kort na mijn aanmelding als lid bij D66 ontving ik een uitnodiging van de 
Heusdense afdeling. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik besloot op 
de uitnodiging in te gaan.

Na de eerste vergadering was ik verkocht. Lokale politiek gaat over je 
dagelijks leven. Lokale politiek gaat over verkeer en over woningen. 
Over veiligheid in de buurt, sportverenigingen en recreatie, over de zorg 
en over nog veel meer. Daar wil ik een bijdrage aan leveren. Ik werd 
fractieondersteuner en sinds 2014 ben ik raadslid voor D66.
Als raadslid heb ik invloed op de koers van de gemeente. Ik kan echt 
iets betekenen voor alle Heusdenaren. 
Terugkijkend ben ik daar trots op! Daarom stel ik mij weer verkiesbaar 
als raadslid. 

U, als Heusdenaar, weet heel goed wat de gemeente voor u zou moeten 
doen. Denk aan inrichting van uw eigen straat. De gemeente moet u 
hierbij ondersteunen en niet tegenwerken met regels. 

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en helpt u om uw dromen 
waar te maken. 



Een veilig Heusden voor bewoners
Inwoners moeten kunnen rekenen op ondersteuning door de gemeente wanneer zij 
zich organiseren om de veiligheid in hun buurt te vergroten. D66 Heusden steunt de 
aanpak van drugscriminaliteit. Politie moet ook in de avonden en weekenden snel 
present kunnen zijn in de kernen van Heusden. Goede verlichting is nodig voor de 
sociale veiligheid. 

Veiligheid vanaf de eerste steen
D66 Heusden vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun gemeente. 
Daarom wil D66 dat de gemeente al bij het ontwerp van het bestemmingsplan voor 
een wijk voldoende aandacht besteedt aan veiligheid. Als inwoners zich organiseren 
om de veiligheid in hun wijk te vergroten, oeten zij op steun van de gemeente kunnen 
rekenen. Extra aandacht vraagt de veiligheid van kwetsbare ouderen.

Drugscriminaliteit
De afgelopen periode heeft de gemeente alles op alles gezet om drugscriminaliteit te 
bestrijden. Dat gebeurde in samenwerking met andere gemeenten en de landelijke 
overheid. Wij ondersteunen deze lijn en willen die voortzetten.
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De politie waakt opdat wij rusten
Wij zullen er ons sterk voor gaan maken dat de politie voldoende aanwezig en 
zichtbaar blijft in de diverse kernen, ook in de avonden en weekenden. D66 vindt het 
heel belangrijk dat de politie goed en voldoende meedoet met de samenwerkende 
partijen wonen, welzijn en zorg, zodat zij onderling hun kennis vroegtijdig kunnen delen 
en gezamenlijk inspanningen kunnen verrichten.

Licht en veiligheid
Goede, energiezuinige verlichting is noodzakelijk voor de sociale veiligheid op straat 
en in de wijk. Te weinig is onveilig, te veel energieverkwistend.

Uit het landelijke verkiezingsprogramma van D66
Wij investeren in sterke wijkteams en wijkagenten, die de ogen en oren van de 
politie op straat zijn en een belangrijke preventieve werking kunnen hebben. 
Straf is een kernonderdeel van een effectief rechtssysteem, ter voorkoming van 
herhaling, ter vergelding, maar ook als afschrikking voor anderen. Hierbij hoort 
de reclassering een prominente rol te vervullen als het gaat om toezicht en 
begeleiding om veroordeelden terug de samenleving in te helpen. Onderwijs en 
werk tijdens detentie dragen bij aan een kansrijke terugkeer.
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Fline de Lange over innovatie
Uw stem zal D66 helpen om van Heusden een plaats te maken waar 
dromen werkelijkheid worden. De toekomst is van ons.    
    
Vergrijzing, zorg, milieu en veiligheid voor onze kinderen houden ons 
bezig. Dat zijn serieuze zaken die vragen om een gedegen aanpak. Dit 
gaat niet per se vanzelf allemaal goed.

Neem de vergrijzing. Trekt de jeugd naar de stad om te studeren? Komt 
ze dan weer terug?  Zo niet dan zal de vergrijzing dubbel zo hard gaan in 
onze gemeente. Ik kijk naar Max Lips. Hij heeft voor welvaart en banen 
gezorgd.  

Wat kunnen we leren van steden die veel banen voor de jeugd hebben?
Stel, we halen het beste daaruit voor onze mooie gemeente, zodat ook 
de volgende generatie volop kan genieten van wonen én werken in 
Heusden.
Stel, er komt ook een Data Value Center in Metal Valley: Metal Science 
Valley, een plek waar Data Science en industrie samenwerken, jong 
en oud, techniek en duurzaamheid. Doe dat ook milieuvriendelijk en 
Heusden is toekomstbestendig voor iedereen.

Fline de Lange is bèta-consultant en autisme-specialist.



Naar een cultuurrijk Heusden
D66 Heusden wil dat culturele uitingen de vrije teugel krijgen. We accepteren geen 
verdere bezuiniging in de cultuursector in Heusden. We vinden dat burgerinitiatieven 
op ondersteuning van de gemeente mogen rekenen.

Cultuur en censuur gaan niet samen
D66 geeft veel aandacht aan cultuur en doet dat op elke denkbare schaal: Europees, 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk.
‘Cultuur’, oftewel datgene wat de mens schept, staat tegenover het begrip ‘natuur’, 
datgene wat aangeboren is. Cultuur verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen 
die deze activiteit betekenis geven. Het is dan ook een breed begrip en het is juist 
daardoor dat allerlei groeperingen dit op eigen wijze interpreteren.
Met cultuur verrijkt een mens het bestaan. Cultuur betekent diversiteit en brengt 
mensen bij elkaar. Met cultuur bestrijd je eenzaamheid. Kortom, cultuur draagt bij aan 
de kwaliteit van leven.
Wij vinden het belangrijk dat culturele uitingen, van welke (maatschappijkritische) aard 
dan ook, de vrije teugel krijgen. Een volwassen democratie kan dat hebben; ze wordt 
er zelfs beter, mooier en interessanter van.
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Geen verdere bezuinigingen
Het allergrootste deel van de cultuuruitingen wordt door amateurs en onbetaalde 
vrijwilligers tot stand gebracht. Dat wil niet zeggen dat er geen kosten aan verbonden 
zijn. De grenzen van wat vrijwilligers met elkaar tot stand kunnen brengen zijn - na 
alle landelijke, provinciale en lokale bezuinigingsrondes - inmiddels wel bereikt. Wij 
accepteren geen verdere bezuiniging in de cultuursector in Heusden.

D66 vindt het nodig dat er op twee vragen in de komende raadsperiode een goed 
beargumenteerd antwoord komt. Wat is het effect en wat het rendement van de 
tientallen kruimelsubsidies in de culturele sector? Veel subsidies zijn historisch zo 
gegroeid en daarom is het tijd ze zorgvuldig onder de loep te nemen. En de tweede 
vraag: kan de subsidiegrondslag voor de grotere subsidieontvangers beter worden 
beargumenteerd en geharmoniseerd?

Cultuur als basis voor sociale binding
D66 Heusden is blij dat partijen elkaar hebben kunnen vinden bij de doorstart van De 
Voorste Venne en dat daar allerlei vormen van cultuur geboden worden. We vinden dat 
De Voorste Venne mag rekenen op ondersteuning van de gemeente. Dit geldt ook voor 
het Creatief Centrum in de vesting Heusden. D66 vindt het belangrijk dat ook De Korf 
in Vlijmen, De Hunenhof in Drunen en d’n Elshof in Elshout kunnen blijven functioneren.

Scholing
Om toegang te krijgen tot een bepaalde vorm van cultuur is onderwijs soms noodzakelijk. 
Wij vragen daarom extra aandacht voor de alfabetisering van autochtone ongeletterden 
en voor taalonderwijs aan westerse en niet-westerse allochtonen.

Op basisscholen behoort cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te zijn. 
Vanzelfsprekend gaat de zangles een paar stappen verder dan het uit het hoofd leren 
van het ‘Wilhelmus’.

Raad voor Cultuur
Het geheel aan activiteiten willen we naar een hoger plan tillen. Daaraan kan een 
(coördinerende) Raad voor Cultuur in Heusden bijdragen.
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Jos van Oyen 
over Beschermd Wonen
Toen ik zo'n vijftien jaar geleden in de gemeente Heusden kwam wonen, 
ben ik mij snel thuis gaan voelen. Het is een mooie gemeente met veel 
voorzieningen. De tamelijk beperkte schaal vraagt om een heel alert 
gemeentebestuur om dit voorzieningenniveau op peil te houden en tijdig 
in te spelen op veranderingen.

In het dagelijks leven ben ik bestuurder van een kleine zorginstelling 
die in een aantal plaatsen in Nederland woonvoorzieningen beschikbaar 
stelt voor mensen met psychische problematiek, die 24-uurs begeleiding 
nodig hebben. Dit Beschermd wonen is sinds 2015 een gemeentelijke 
taak.

Het is belangrijk dat mensen die ondersteuning nodig hebben, toch zo 
zelfstandig mogelijk in het leven kunnen blijven staan. Goede zorg gaat 
respectvol om met wie de zorg krijgt.

De Wmo legt veel belangrijke zorgtaken op aan de gemeente. Zij kan 
die taken goed vervullen wanneer zij vertrouwt op de eigen kracht van 
mensen en streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. 
Dat is tevens een van de richtingwijzers van D66, die ook (en vooral) op 
lokaal niveau van toepassing zijn. Daar wil ik mij met D66 blijvend voor 
inzetten.



Bedrijven en gemeente - samen doen
D66 Heusden wil dat gemeente en bedrijven in goed overleg samenwerken. We 
vinden het gewenst dat gemeente en detailhandel plannen maken om verloedering 
tegen te gaan. Goed onderwijs is de sleutel naar werk. De gemeente heeft tot 
taak om mensen naar werk te begeleiden, die het niet lukt om zelfstandig een 
passende baan te vinden. Waar het prettig wonen is, is dat een belangrijke reden 
voor bedrijven om zich er te vestigen. We pleiten voor een gematigde ontwikkeling 
van het toerisme in de gemeente.

Met samenwerken kom je verder!
Werkgelegenheid, duurzaam ondernemen en gezonde bedrijven zijn belangrijk voor 
Heusden. Wij hechten er grote waarde aan dat gemeente en bedrijven in goed overleg 
en stelselmatig samenwerken. Samenwerken om knelpunten weg te nemen, zoals 
niet-functionele regelgeving en om kansen te grijpen, maar ook om verduurzaming 
binnen bedrijven en de gemeente mogelijk te maken.
Huisvesting van (tijdelijk) personeel is eveneens een onderwerp waarbij samenwerken 
voordeel kan bieden.
Wij staan open voor bedrijven die samen met de gemeente willen werken aan 
verbeteringen op allerlei onderwerpen.
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Winkels
Winkels maken de kernen in Heusden leefbaar. Het is niet alleen prettig om winkels 
in de buurt te hebben, winkels leveren werkgelegenheid. In de kernen zien we hier en 
daar leegstand ontstaan. Leegstand die structureel lijkt te worden. Wij pleiten ervoor 
dat gemeente en detailhandel plannen maken om verloedering tegen te gaan door het 
kernwinkelgebied aantrekkelijk te houden.

Aansluiting op de arbeidsmarkt
De vraag naar en het aanbod van werk zouden naadloos op elkaar moeten aansluiten. 
Daarvoor is goed onderwijs voor onze jeugd een absolute must. Veel bedrijven in 
Heusden hebben vooral medewerkers nodig die op mbo-niveau zijn opgeleid. 
Binnen de driehoek bedrijven-onderwijs-overheid heeft ook de gemeente een rol om 
verbeteringen te realiseren. 

Betere samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en scholen met als doel om de 
scholieren beter te betrekken in het bedrijfsleven, zodat de afstand tussen theorie en 
praktijk kleiner wordt.

Begeleiding en maatwerk
Ondanks de florerende economie zijn er mensen die het niet lukt om zelfstandig een 
passende baan te vinden. De gemeente heeft tot taak om die mensen naar werk te 
begeleiden, die tijdens de economische recessie aan de zijlijn hebben gestaan. De 
aanpak via Baanbrekers moet gecontinueerd worden; meer maatwerk en persoonlijke 
aandacht zijn noodzakelijk..

Werken en wonen
De kwaliteit van het wonen en van de voorzieningen in de gemeente waar je werkt is 
voor veel mensen belangrijk. Heusden is een landelijke gemeente met veel ruimte voor 
ontspanning en recreatie. Wij willen dit karakter behouden en versterken. Daarmee 
hebben we in Heusden een belangrijke troef voor de vestiging van bedrijven in handen.

Recreëren
Heusden heeft diverse toeristische pareltjes in en rond de gemeente. Wij pleiten 
voor een gematigde bevordering van het toerisme in de gemeente. Daarbij biedt 
samenwerking met de omliggende gemeenten ongetwijfeld meerwaarde. Versterking 
van de natuur en gematigde ontwikkeling van het toerisme gaan uitstekend samen.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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Onze kandidaten

1. Aart Jan Gorter (lijsttrekker)
2. Charlotte Jacobs
3. Han Vonk
4. Eric van de Beek
5. Fline de Lange
6. Jos van Oyen
7. Dimph Vos
8. Harry Nijënstein
9. Leo Hulsebos
10. Pieter Lanser
11. Jos Rooijmans
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Idealen

D66 is een pragmatische partij mét

ideeën en idealen.

D66 speelt op de bal, niet op de man.

D66 loopt niet voor problemen weg.

D66 is bereid om bestuurlijke verantwoor-

delijkheden te dragen.

D66 krijgt het voor elkaar

D66 is in staat om haar idealen om te

zetten in praktische oplossingen waar

mensen beter en gelukkiger van worden.

D66 kan effectief samenwerken met

andere partijen.

heusden.d66.nl

@D66Heusden

/D66Heusen



30Colofon
De leden van D66 Heusden hebben in de loop van 2017 een bijdrage geleverd aan 
dit verkiezingsprogramma. Zij zijn hiervoor mede geïnspireerd door gesprekken 
met vele mensen en organisaties in de gemeente Heusden.

Het programma is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 10 januari 
2018.

Fotografie
Pieter Lanser

Contact met de afdeling D66 Heusden
Harry Nijënstein, secretaris
e-mail: harrynijenstein@d66heusden.nl
telefoon: 073-5130287



D66 is groen, sociaal en ondernemend

Onze topkandidaten, van links naar rechts op de foto
Aart Jan Gorter

Charlotte Jacobs

Han Vonk

Eric van de Beek

Fline de Lange

Jos van Oyen
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Heusden

D66 krijgt het voor elkaar


