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15 Quotations:
1:5 Aerdenhout Afdeling gemeentebelastingen wat meer laten meedenken in
oplossingen en niet alles doorve…
Content:
Aerdenhout Afdeling gemeentebelastingen wat meer laten meedenken in oplossingen
en niet alles doorverwijzen naar andere loketten.
1:11 Aerdenhout De kwaliteit van de dienstverlening is over het geheel genomen op
orde. De gemeente zou s…
Content:
Aerdenhout De kwaliteit van de dienstverlening is over het geheel genomen op orde. De
gemeente zou substantieel hoger scoren als de jaarlijkse lasten niet meer dan de
inflatie toe zouden toenemen. Voor mij zijn er veel activiteiten die niet of onvoldoende
waarde hebben. Het gemak waarmee de lasten jaarlijks verhoogd worden stuit op veel
onbegrip van mijn kant en vind ik totaal onacceptabel.
1:22 Aerdenhout Ik maak mij ernstig zorgen over de oplopende gemeente
belastingen en vraag mij af in hoev…
Content:
Aerdenhout Ik maak mij ernstig zorgen over de oplopende gemeente belastingen en
vraag mij af in hoeverre wij, de inwoners, "het geklungel" van de gemeente en de
daarbij horende kosten (advocaten, adviezen etc. etc.) voor het "dossier-Elswoutshoek"
aan het betalen zijn. Het kan niet zo zijn dat dit maar op de inwoners wordt
afgewenteld! Ik zou graag willen weten hoeveel aan dit dossier inmiddels is besteed!
1:24 Aerdenhout Ik vind de lokale lasten buitensporig hoog en ben bereid kwaliteit
in te leveren om deze…
Content:
Aerdenhout Ik vind de lokale lasten buitensporig hoog en ben bereid kwaliteit in te
leveren om deze te verlagen
1:38 Aerdenhout verlagen gemeentelijke belastingen, subsidies voor energie
besparende maatregelen
Content:
Aerdenhout verlagen gemeentelijke belastingen, subsidies voor energie besparende
maatregelen
1:42 Bennebroek Dat de gemeente minder geld gaat uitgeven (misschien heet dat
bezuinigen ?) De belasting…

Content:
Bennebroek Dat de gemeente minder geld gaat uitgeven (misschien heet dat
bezuinigen ?) De belastingdruk niet verder verhoogd. Minder personeel (ambtenaren)
door meer werk uit te besteden. Energie zuinige lampen (LED) gebruiken in straatverkeers- openbare verlichting. Bij oversteekplaatsen met verkeerslichten klikkers te
plaatsen. Zou voor blinde mensen erg dienstbaar zijn.
1:61 Bennebroek WOZ is schofterig hoog voor hetgeen wat we ervoor terug krijgen.
De bizarre verhogingen s…
Content:
Bennebroek WOZ is schofterig hoog voor hetgeen wat we ervoor terug krijgen. De
bizarre verhogingen staan totaal niet in verhouding met de realistische waarde stijging
volgens NVM en we zijn gewoon een financiële melkkoe waar we niks van terug zien.
De kosten stijgen en de service gaat omlaag. Het college mag wat vaker de
burgermeester vergezellen onder de mensen zodat ze ook beleid en politieke besluiten
kunnen toelichten aan het gepeupel.
1:69 Hopelijk gaat de gemeente bewust om met de (onvrijwillig) verkregen
gemeentegelden.
Content:
Hopelijk gaat de gemeente bewust om met de (onvrijwillig) verkregen gemeentegelden.
1:94 Bloemendaal Waarom moeten de gemeente belastingen een van de hoogste
van Nl zijn? Ruimere openingsti…
Content:
Bloemendaal Waarom moeten de gemeente belastingen een van de hoogste van Nl
zijn? Ruimere openingstijden.
3:7 Aerdenhout Budget en impact WOZ
Content:
Aerdenhout Budget en impact WOZ
3:33 Aerdenhout Reduceren van kosten
Content:
Aerdenhout Reduceren van kosten
3:49 Bennebroek Een betere onderbouwing en toelichting op de besteding van het
belasting-geld. Een onverk…
Content:
Bennebroek Een betere onderbouwing en toelichting op de besteding van het belastinggeld. Een onverklaarbare verhoging van de WOZ en een flyer die deze verhoging tracht
toe te lichten, die een belediging voor de inwoners is.
3:59 Bloemendaal '- beleid tav WOZ taxaties herzien waarbij beter naar bezwaren
van inwonders wordt gelui…
Content:
Bloemendaal '- beleid tav WOZ taxaties herzien waarbij beter naar bezwaren van
inwonders wordt geluisterd!
3:135 Vogelezang De WOZ is in 2019 onredelijk hoog gestegen. Een verhoging van
100 Euro netto kan bij oude…

Content:
Vogelezang De WOZ is in 2019 onredelijk hoog gestegen. Een verhoging van 100 Euro
netto kan bij ouderen ertoe leiden dat ze niet meer hun lidmaatschap(pen) kunnen
betalen. De gemeente Bloemendaal heeft een project om ouderen uit hun eenzaamheid
te halen. Hoe rijmt zich dat ??
3:150 Vogelezang Snelle stijging gemeentelijke tarieven vallen niet te verklaren uit
de lage bebouwingsdic…
Content:
Vogelezang Snelle stijging gemeentelijke tarieven vallen niet te verklaren uit de lage
bebouwingsdichtheid (die was immers al laag). Stel voor om in plaats van minder
intensief met buurgemeenten samen te werken dat juist intensiever te doen. Een fusie
met Heemstede lijkt voor de hand te liggen. Mogelijk ook met Zandvoort (al hoewel die
hun ambtenarenapparaat al grotendeels bij Haarlem hebben ondergebracht). Ook
samenwerking met de gemeente Hillegom kan worden geïntensiveerd. Zelden zo'n
haarscherpe gemeentegrens gezien als die tussen Hillegom en Bloemendaal.
Bijvoorbeeld ontwikkeling Ingeest terrein, ontsluiting Vogelenzang naar zuiden.

