Sociale voorzieningen.
Zorg en Welzijn.
Doorontwikkelen dienstverlening sociaal domein: In 2015 heeft de gemeente er een
aantal taken op het gebied van Zorg en Welzijn vanuit de Rijksoverheid bijgekregen.
Voor Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeidsparticipatie werd de
gemeente verantwoordelijk. De afgelopen jaren is gebleken dat het voor gemeenten
een enorme opgave was om inhoudelijk een en ander goed te regelen, maar ook om
financieel de kosten met de uitgaven in balans te houden. In vrijwel alle gemeenten
in Nederland waren miljoenentekorten (de miljoenen die het rijk gekort heeft bij de
overheveling van deze taken naar de gemeenten). Ondanks vele pogingen om betere
dienstverlening te bieden, met name op het gebied van Jeugdhulp en Maatschappelijke
Ondersteuning, is het lek nog niet gedicht. Ten tijde van het schrijven van dit programma
liggen er ingrijpende plannen om met name de Jeugdhulp in de gemeente drastisch te
hervormen. Deze plannen vragen in eerste instantie om een investering, maar ze moeten
substantieel betere hulp opleveren en binnen enkele jaren ook goedkoper zijn dan de
huidige dienstverlening. Gemeentebelangen steunt deze plannen van harte. Niets doen is
geen optie. Als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen. En dat is onvoldoende
kwaliteit van de dienstverlening en onnodige kosten die niet bijdragen aan de oplossing
van de zorgproblemen waar we mee te maken hebben. Deze beide laatste zaken zijn
onacceptabel voor ons.

Samen zorgen voor elkaar.
Bouwen aan een samenleving waarin we beter zorgen voor elkaar: In Heusden
proberen we te zorgen voor elkaar. We zien echter een grote groep inwoners die last
heeft van eenzaamheid of door omstandigheden onvoldoende mogelijkheden heeft
om deel te nemen aan onze maatschappij. Je kunt ervoor kiezen om de overheid veel te
laten investeren om individuele ondersteuning te bieden, maar het effect van ‘met z’n
allen aandacht hebben voor elkaar’ blijkt veel groter dan het inzetten van professionele
hulpverleners. We vinden dat we met elkaar moeten zorgen voor onze buurman die het
huis bijna niet uitkomt. We vinden dat we met elkaar moeten zorgen voor dat familielid
dat zijn of haar partner verloren heeft. Maar ook moeten we aandacht hebben voor die
jongeren die door allerlei omstandigheden niet gelukkig zijn in onze maatschappij. Onze
maatschappij is groot en sterk geworden door vrijwilligerswerk, door samen voor elkaar
te zorgen. Zo zijn mantelzorgers onmisbaar in het leven van vele inwoners. Vrijwilligers bij
sport- en cultuurverenigingen zijn uiterst belangrijk en een goede buur is van wezenlijk
belang om de leefbaarheid in onze gemeente hoog te houden.
Gemeentebelangen gaat graag op zoek naar nog meer mogelijkheden om deze steun
voor elkaar mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld zijn de vele ‘Buurt Bestuurt’ en
buurtverenigingen die in een aantal wijken bijzonder waardevol zijn.

Voorzieningen voor jeugd en jongeren.
Meer aandacht voor leefbaarheid jeugd en jongeren: Gemeentebelangen is een
partij voor alle inwoners van Heusden. Ook de belangen van jeugdigen en jongeren
behartigen wij. Zij verdienen niet alleen nu onze aandacht, maar we willen het voor
hen ook interessant maken en houden om zich hier blijvend te vestigen. Onze jongere
leden van Gemeentebelangen gaan in de verschillende kernen in gesprek met deze
doelgroep. Ze willen weten wat er bij hun leeftijdsgenoten leeft en ze spannen zich in om
te horen wat de gemeente bij kan dragen om die leefbaarheid te verhogen. Ze merken
dat politiek geen leuk onderwerp is, maar door de wijk in te gaan, komen ze wel tot
goede gesprekken. Een onderwerp dat regelmatig ter sprake komt is de voorzieningen
voor jeugdigen en jongeren, oftewel het gebrek daaraan. De sportvoorzieningen zijn
goed, maar plekken waar jongeren gewoon bij elkaar kunnen komen om bijvoorbeeld te
kunnen chillen, samen muziek te maken of een spelletje te spelen zijn er onvoldoende.
Deze boodschap neemt Gemeentebelangen mee op zoek naar mogelijkheden om
bijvoorbeeld leegstaande gebouwen voor deze functie in te zetten.
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Sporten en Bewegen.
Stimuleren sport- en beweegdeelname: Sporten en bewegen hebben een zeer grote
maatschappelijke betekenis en het zijn belangrijke middelen om gezondheid, sociale
samenhang en integratie van kwetsbare groepen te bevorderen. ‘Jong geleerd, oud
gedaan’ is een oud maar waardevol gezegde. Wij ondersteunen beleid dat kinderen
stimuleert uitgebreid kennis te maken met de mogelijkheden om nu en later een actieve
en gezonde leefstijl te realiseren.
Iedereen moet mee kunnen doen: Sport- en beweegorganisaties hebben een belangrijke
maatschappelijke taak om sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Waar nodig en
mogelijk moeten deze organisaties ondersteund worden. Wij vinden het belangrijk dat
voor alle leeftijden voldoende recreatieve sport- en beweegmogelijkheden aanwezig
zijn en goed bereikbaar zijn. Speciale aandacht moet besteed worden aan sport- en
beweegmogelijkheden voor kwetsbare groepen.
Meer plekken voor ontmoeten en bewegen: Om aan de toenemende vraag van “solo”
sporten en bewegen tegemoet te komen is het wenselijk om in de verschillende kernen
van de gemeente hier meer mogelijkheden voor te scheppen. Daarbij denken wij aan
De Schroef in Drunen, De Hoge Heide in Vlijmen/Vliedberg en de omgeving van de
Kasteellaan in Oudheusden. Bij het inrichten van de publieke ruimte willen wij daarom
dat er rekening mee wordt gehouden dat inwoners uitgenodigd worden om te bewegen.
Wandelen, hardlopen, fietsen, mountainbiken, schaatsen, paardrijden zijn voorbeelden
van gezond bewegen in de openbare ruimte waar we ruimschoots in moeten faciliteren.
Voldoende en goede sportvoorzieningen: Heusden mag erg trots zijn op haar
sportvoorzieningen! Het is zaak om deze voorzieningen goed te onderhouden en
toekomstbestendig te maken. Hierbij kan je denken aan kunstgrasvelden in plaats van
grasvelden of het aanleggen van padelbanen. Wij staan ook zeer positief ten opzichte van
een grotere sportzaal in plaats van een reguliere gymzaal bij de realisatie van basisschool
De Bussel in De Grassen in Vlijmen zodat de verenigingen ook meer ruimte krijgen.
Wij willen dat er geïnvesteerd blijft worden in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande
sportaccommodaties en streven naar accommodaties die voor meer doeleinden te
gebruiken zijn (multifunctionele accommodaties).
Openluchtzwembad in stand houden: Onze gemeente beschikt over het prachtige
openluchtzwembad ’t Run waar jaarlijks veel mensen gebruik van maken. Wij willen
dat er een maximale inspanning geleverd wordt om ervoor te zorgen dat er een
buitenzwembad voor onze inwoners behouden blijft.
Ondersteunen verenigingen bij vrijwilligersbeleid: Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze
sportcultuur om het grote aantal sporters in onze maatschappij te behouden. Verder
heeft de vrijwilligerscultuur een belangrijke sociale meerwaarde in onze maatschappij.
Wij vinden dat verenigingen bij het in stand houden van hun vrijwilligersbestand met
kennis en advies door de gemeente ondersteund moeten worden.
Er worden steeds meer verbindingen gelegd tussen sportbeleid aan de ene kant en zorgen welzijnsbeleid aan de andere kant. Wij willen dat de komende jaren uitbreiden.
Vitale parken Drunen en Vlijmen realiseren: In Drunen en Vlijmen zien we
burgerinitiatieven om de sport- en recreatieparken De Schroef en De Hoge Heide om
te bouwen tot open parken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten om te sporten
(georganiseerd en ongeorganiseerd), te bewegen maar ook om te wandelen, spelen
en recreëren en genieten van natuur. Gemeentebelangen wil deze initiatieven graag
mogelijk maken. Zonder gemeentelijke ondersteuning duurt het ombouwen echter nog
vele jaren. Met een impuls vanuit de gemeente kan dit aanmerkelijk versneld worden
waardoor de leefbaarheid in die kernen verbetert.
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Kunst en Cultuur.
Kunst- en Cultuurbeleid samen doorontwikkelen: Kunst en cultuur in de gemeente
Heusden komen van alle inwoners, zijn van alle inwoners en beleven we met alle
inwoners! De gedachte dat kunst en cultuur vervat kunnen worden in een cultuurnota
– vastgesteld voor een periode van meerdere jaren – is definitief losgelaten. We streven
een levend kunst- en cultuurdocument na dat telkens wordt bijgesteld waarbij de
mening van onze inwoners van grote invloed is. Kunst en cultuur zien we duidelijk
terug in onze vestingstad. De komende periode moeten kunst en cultuur echter breder
worden weggezet. Ook andere kernen / dorpen kennen een rijk cultureel leven dat tot
op heden nog onvoldoende voor het voetlicht is gebracht. Te denken valt daarbij aan de
vele gildes, muziek-, zang-, dans en toneelverenigingen. Bij de verdere uitwerking van het
cultuurbeleid dient daar nadrukkelijk aandacht voor te zijn.
Subsidies voor cultuur in stand houden: Voor Gemeentebelangen is het belangrijk om
het rijke (culturele) verenigingsleven binnen de diverse kernen te behouden en daar waar
nodig te ondersteunen. Een jeugdsubsidie is daar een passend middel voor.
Aandacht voor instandhouding monumenten: Gemeentebelangen vraagt aandacht voor
instandhouding van de vele monumenten in onze gemeente en in het bijzonder voor de
monumenten in de Vesting Heusden.
Extra aandacht voor museum Gouverneurshuis: Speciale aandacht vraagt
Gemeentebelangen de komende tijd voor het Gouverneurshuis in de Vesting Heusden.
Dit museum heeft zich de afgelopen jaren bewezen en aangetoond meerwaarde
te hebben voor de gemeente. Wat Gemeentebelangen betreft verdient dit pareltje
ondersteuning om als enige museum binnen Heusden de geschiedenis en cultuur
tentoon te stellen aan inwoners en bezoekers van onze prachtige gemeente.

Bibliotheken en samenwerking met maatschappelijke partners.
Bibliotheekfunctie voor alle inwoners beschikbaar: De bibliotheekfunctie is door
de digitalisering de afgelopen jaren flink veranderd. Wij gaan voor een goede
toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor alle inwoners van onze gemeente.
Multifunctionaliteit De Voorste Venne vergroten: Gemeentebelangen is een groot
voorstander van huisvesting van een bibliotheekfunctie in het gebouw van De Voorste
Venne. Het huidige bibliotheekgebouw in Drunen is gedateerd en niet meer passend bij
de huidige bibliotheekfunctie. De voorbije Covid periode heeft het gemis aangetoond
van een aantal (studenten) werkplekken waar ongestoord en met goede faciliteiten zoals
printer en koffie kan worden gestudeerd of gewerkt. Niet iedereen is in de gelegenheid
om aan de nieuwe trend “thuiswerken” een goede invulling te geven. Een voorziening
(bibliotheek/De Voorste Venne) is hiervoor een mooie oplossing.
De bibliotheek, Het Pieck en De Voorste Venne kunnen elkaar door samen te
werken versterken en daarnaast biedt gezamenlijke huisvesting synergievoordelen.
Hierdoor wordt er op schaalgrootte van de gemeente Heusden een mooie robuuste
kunst- en cultuur voorziening gecreëerd. We zullen een doorontwikkeling van de
bibliotheekfuncties in alle kernen van de gemeente aanjagen en ondersteunen.
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Ontwikkelingen huisartsenpost Midden-Brabant.
Promoten aansluiting huisartsen Drunen bij huisartsenpost Den Bosch: De huisartsen
in de regio Midden-Brabant hebben in 2020 besloten om de zorgverlening door de
huisartsenpost tijdens de nachtelijke en weekenduren te concentreren op de locatie
Tilburg en niet meer in Waalwijk. Voor inwoners die een huisarts in Drunen hebben,
betekent dit dat zij voor spoedeisende huisartsenzorg gedurende de avond, nacht en
weekend zijn aangewezen op de huisartsenpost in Tilburg. Inwoners van onze gemeente
die als patiënt staan ingeschreven bij huisartsen in Oudheusden, Vlijmen of Nieuwkuijk
kunnen gebruik maken van de huisartsenpost in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Door dit
besluit wordt de reisafstand voor de patiënten van de huisartsen in Drunen aanmerkelijk
groter en is het onwenselijk dat deze groep inwoners vanuit Drunen en Elshout naar
Tilburg moet voor medische ondersteuning van de huisarts terwijl het Jeroen Bosch
ziekenhuis voor hen veel dichterbij is. Er is een autonome bevoegdheid van de huisartsen
om zich aan te sluiten bij een huisartsenpost naar keuze. De gemeente heeft daar
geen stem in. Deze regiogrensproblematiek voor wat betreft de huisartsenposten
is al meerdere malen aan de orde gesteld maar heeft nog niet tot een oplossing
geleid. De sleutel, om het voor de inwoners uit Drunen en Elshout mogelijk te maken
met hun spoedproblemen naar de huisartsenpost van het Jeroen Bosch ziekenhuis
’s-Hertogenbosch te gaan, ligt bij de huisartsen in Drunen. Gemeentebelangen vindt
dat alle huisartsen in onze gemeente zouden moeten samenwerken onder één en
dezelfde koepelorganisatie en binnen één regionale huisartsenpost. De huisartsenpost
bij het Jeroen Bosch ziekenhuis is daarbij een logische keuze vanuit het oogpunt
van de inwoners uit alle kernen van Heusden. Het besluit om de nacht- en weekend
huisartsenpost naar Tilburg te verhuizen heeft overigens geen invloed op de vrije keuze
van iedere inwoner om voor een vervolgbehandeling, na verwijzing van de huisarts, zelf te
kiezen voor een ziekenhuis.

Toerisme en recreatie.
Trots op pareltjes in de gemeente: De gemeente Heusden kent vele prachtige gebieden
en andere bezienswaardigheden zoals de Loonse en Drunense Duinen, de vestingstad
Heusden, de Moerputten, het Vlijmens Ven en de natuur rondom de diverse wielen.
Bij Recreatie en Toerisme zijn zowel de eigen inwoners als ook bezoekers van buitenaf
betrokken. De vesting Heusden en het duingebied zijn geliefd bij recreanten en toeristen
die dit gebied vooral in de weekenden en vakanties bij mooi weer bezoeken. Wij zijn voor
verbetering en uitbreiding van fietspaden en bewegwijzering en samenwerking met onze
buurgemeenten op gebied van meerdaags toerisme.
Geen betaald parkeren bij de natuurgebieden: Er zijn geluiden dat Natuurmonumenten
betaald parkeren in wil voeren langs de rand van het duingebied. Wij zijn daar
tegenstander van.
Kansen Billy Bird Duinenrijk: De plannen van Billy Bird Duinenrijk om het gebied
rondom de roeivijver in Drunen te ontwikkelen tot een natuurzwembad met
recreatiemogelijkheden zien we als een kans voor onze gemeente. Niet alleen vanwege
het feit dat zwembad Het Run na zoveel jaren aan vervanging toe is, maar ook omdat
de nieuwe accommodatie voor lokale bedrijven kansen kan bieden. Daarnaast zorgt
het plan voor nieuwe werkgelegenheid. Het aanvankelijke plan is in overleg met diverse
betrokkenen in het gebied zoals wandelaars en hengelclub aanzienlijk bijgesteld.
Aandachtspunt voor ons is dat er grenzen worden gesteld aan de mogelijkheden voor
uitbreiding. Een kleinschalig attractiepark is wat ons betreft bespreekbaar.
Punt van aandacht blijft ook het belang van de agrariërs aan de Honderdbunderweg.
De aanleg van een park mag de continuïteit van deze bedrijven niet in gevaar brengen,
maar wij denken dat in onderling overleg er best mogelijkheden zijn om de agrarische
belangen te behartigen en tegelijkertijd de plannen van Billy Bird al dan niet in
aangepaste vorm te realiseren.
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Openbaar vervoer.
Toegankelijk Openbaar Vervoer: Toegankelijke mobiliteit is van vitaal belang voor
mensen om zich te kunnen ontwikkelen en om een bijdrage te kunnen leveren aan onze
maatschappij. Het is voor de meeste mensen vanzelfsprekend om zich te verplaatsen
voor werk, school en voor ontspanning, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Voor
huishoudens met een laag inkomen, vormen de kosten van het Openbaar Vervoer (OV)
vaak een drempel om echt te kunnen meedoen in de samenleving. Het volgen van een
cursus, kinderen die naar de sportclub gaan, het sollicitatiegesprek of gewoon een keer
naar de stad om te winkelen: voor veel mensen zijn dit soort ‘normale’ zaken helaas
buiten bereik. Daarmee dreigt sociaal isolement, minder ontwikkeling en slechtere
kansen op de arbeidsmarkt. Gemeentebelangen zal zich daarom inzetten om het OV voor
alle inwoners toegankelijk te maken. Hierdoor vormt vervoer geen belemmering meer om
actief mee te blijven doen in de samenleving.
Groene mobiliteit initiatieven stimuleren: In andere gemeenten en landen om ons heen
ontstaan initiatieven voor flexibele inzet van transportmiddelen zoals groene deelscooters,
elektrische deelfietsen of elektrische deelsteps. Gemeentebelangen gaat graag
onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn om bijvoorbeeld moeilijk
met het OV bereikbare plaatsen (zoals sommige industrieterreinen) te ontsluiten.

Bibliotheken en samenwerking met maatschappelijke partners.
Multifunctionele Accommodatie Elshout realiseren: In de kern Elshout is door “Kansrijk
Elshout” (Buurt Bestuurt) een enquête gehouden. Prominent uit deze enquête komt
de wens naar voren om te komen tot de realisatie van een nieuw (“kleinschalig”)
multifunctioneel gebouw. Dit ter vervanging van de, meer dan 50 jaar, oude gebouwen
van de basisschool en gemeenschapshuis ’t Rad. Het plan is om het nieuwe gebouw
te situeren op de locatie van de huidige basisschool (plangebied is eigendom van de
gemeente Heusden). Het multifunctionele gebouw kan aangevuld of uitgebreid worden
met diverse wensen van huidige en toekomstige gebruikers die ruimtes zoeken om
hun activiteiten in Elshout uit te kunnen (blijven) voeren. Hierbij wordt gedacht aan een
sportzaal (i.p.v. een gymzaal) waar zowel de basisschool als ook andere verenigingen
(SC Elshout afdeling Handbal, SC Elshout afdeling Gym, tafeltennisvereniging T.T.V.E,
Bewegen voor ouderen, wintertrainingen wielervereniging BOS, etc.) gebruik van kunnen
maken. Maar ook aan repetitieruimten voor diverse zang- en muziekgezelschappen,
de toneelvereniging, een bibliotheekfunctie en de carnavalsorganisatie in Elshout.
Daarnaast biedt de combinatie met de bestaande ouderensociëteit D’n Elshof, al-danniet gekoppeld aan zorgfaciliteiten (prikpost, thuiszorg- spreekuur, Kindzorg, etcetera)
een mooie kans om alles op één locatie te centraliseren. Ook is er ruimte om het gebouw
te koppelen aan starters- en/of seniorenwoningen. Gemeentebelangen ziet kansen
in dit plan en ondersteunt daarom de wens van Kansrijk Elshout om tot realisatie van
een nieuw multifunctioneel gebouw in de kern Elshout te komen om daarmee de
leefbaarheid van het dorp te vergroten.
Doorpakken met ontwikkeling Kasteellaan Oudheusden: Al vele jaren wordt er
gesproken over het bij elkaar brengen van meerdere maatschappelijke voorzieningen
aan de Kasteellaan in Oudheusden. Deze zijn apart gehuisvest of gevestigd in een ander
deel van de kern (de Schakel). Er is een start gemaakt om hier nu daadwerkelijk in door
te pakken. Het initiatief is gestart met een droomsessie waarin veel van deze partijen
hebben uitgesproken gezamenlijk in een nieuw gebouw te willen trekken dat aansluitend
aan de nieuw te bouwen school zou kunnen komen. Gemeentebelangen zal er alles
aan doen om deze droom te realiseren en daarmee een broodnodige impuls te geven
aan de uitstraling van de Kasteellaan, maar vooral ook aan de samenwerking van alle
maatschappelijke partners om de inwoners van Oudheusden van goede dienstverlening
te voorzien.
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