MEER OVER IN UW
PORTEMONNEE!

De Roosendaalse LIjst over lastenverlichting >>>

Lastenverlichting
Na jaren van noodgedwongen bezuinigen komt er nu weer financiële ruimte in de
gemeentekas. De Roosendaalse Lijst-fractie vindt dat u daar het eerst van moet
profiteren; u heeft immers in de crisisjaren ook offers gebracht en lastenverlichting
voor onze inwoners is voor ons een belangrijk speerpunt.
In 2017 zal de OZB en het rioolrecht minder sterk gaan stijgen dan de afgelopen jaren
vanwege het verlagen van de inflatiecorrectie van 1,3% naar 0,8%. De tarieven in
parkeergarages worden niet meer verhoogd en u kunt betalen per half uur i.p.v. per uur.

Fractielid Cor Gabriëls met zijn honden
op de hondenspeelplaats Vierhoeven

Afschaffen hondenbelasting
In het verkiezingsprogramma van de Roosendaalselijst staat onder meer als
programmapunt het afschaffen van hondenbelasting. Nu de financiële ruimte
aanwezig is, hebben wij deze ruimte dan ook meteen mede hiervoor benut.
Vanaf 1 januari 2017 betaalt niemand in onze gemeente nog hondenbelasting.
Wij vonden dit een te selectieve belasting; waarom een hond wel belasten en
andere (huis-)dieren niet?
Naast het afschaffen van hondenbelasting wil de Roosendaalse Lijst letterlijk meer
ruimte bieden aan onze trouwe viervoeters. In iedere wijk/dorp streven we naar een
omheinde hondenspeelplaats (HSP), waarbij de hondenbezitters het initiatief nemen
en de gemeente faciliteert en ondersteunt.

Lastenverlichting 2018

Verlaging afvalstoffenheffing
Mede vanwege het feit dat de gemeente gunstige contracten
heeft afgesloten m.i.v. 2017, kan met name het vastrecht voor
afvalstoffenheffing zelfs dalen met ruim € 40,- per jaar per
adres. Daarnaast lopen er diverse pilots om een nog betere
afvalscheiding te realiseren zodat er minder restafval
overblijft, hetgeen er uiteindelijk toe moeten leiden
dat de tarieven nog verder zouden kunnen dalen.

In de loop van 2017 gaan we met u
(onze inwoners) het gesprek aan
in een brede maatschappelijke
discussie. Onderwerp van gesprek
is de inzet van het structurele
gemeentelijke overschot van enkele
miljoenen euro’s. Als het aan ons ligt
gaat een fors gedeelte terug naar de
burger via lastenverlichting.

Ons Fractielid Charl Goossens doet momenteel mee
met de actie van Gemeente en Saver om 100 dagen,
100% zonder afval te leven.

Wij houden u hierover op de hoogte
via onze website, facebookpagina en
twitter.

Kijk voor tips op www.saver.100-100-100.nl

www.roosendaalselijst.nl
www.facebook.com/roosendaalselijst
Fractievoorzitter Eric de Regt die zijn afval
scheidt bij het onlangs gemoderniseerde,
deels ondergrondse, afvalparkje in Wouw.

www.twitter.com/rdaalselijst

