Gemeentebegroting
1. In november besluiten de gemeenteraden over de begroting
voor 2018. Als u over de portemonnee van de gemeente ging, aan
welke drie thema’s zou u dan méér geld uitgeven?
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Anders, namelijk:







Begroting is evenwichtig. Zo laten
Commissies.
Een gemeente Bommelerwaard
Energie
Gehandicapte zorg
Glasvezel voor bedrijven!

Weet niet

Anders

Zorg/ouderen

Wegennet

Verenigingen/dorpsleven

Veiligheid en openbare orde

Sportgelegenheden

Recreatie en toerisme

Onderwijs

Lastenverlaging (lagere OZB, rioolheffing,
(bouw)leges, afvalstoffenheffing)

Jongeren

Groenonderhoud

Gemeentelijke organisatie (ambtenaren)

Cultuur

Armoedebestrijding

0%











Ik weet niet wat er speelt in de gemeente. Mijn belangrijkste argument zou zijn. Waar wordt de
meeste winst mee gehaald als er ergens geïnvesteerd wordt. Stop het geld waar het het meest
'rendeert'. Overweeg alle andere gebieden elk jaar of het nog steeds nodig is om geld te
inversteren in 'normale' zaken die wellicht het geld van de gemeente niet meer nodig hebben.
Minder uitgeven. Minder overheid. Een overheid moet MINDER gaan doen. en meer aan de
samenleving overlaten. Dat maakbaarheidsdenken gaat ons nog eens de kop kosten
Natuur
Parkeerbeleid binnenstad. Gratis parkeren is een must voor het voortbestaan van een
functionele binnenstad
Speciaal onderwijs opvang kinderen met beperking in eigen regio
Veel honden eigenaren verlangen naar een groot honden losloopgebied buiten de bebouwde
kom, zonder auto’s fietsers en paarden etc.
Volwassenenonderwijs
Winkel bestand

Toelichting







De aangevinkte punten zijn heel belangrijk, niet allen voor de Bommelerwaard, doch voor heel
Nederland.
De stoepen in onze wijk, de spellewaard nabij de zandkampen is er erg beroerd aan toe. Evenals
het groenonderhoud, en ook de schelpenpaden. Die schelpenpaden zijn na een regenbui niet
fatsoenlijk betreedbaar
Er is veel te weinig aandacht voor lezen in Hedel. Ik mis een bibliotheek. Het aanbod in
ammerzoden is goed, maar veel te beperkt. De schoolgebouwen in de gemeente zijn niet
allemaal meer van deze tijd.
Om de gemeente aantrekkelijker te maken moet er sowieso meer voor jongeren gedaan worden
en de middenstand/ gemeente moet ook op zondag wanneer er ook toeristen Zaltbommel willen
bezoeken meer te bieden moeten hebben. Probeer als gemeente ook te denken aan het
binnenhalen van grotere winkelketens die ook op zondag open willen. Verder mis ik nog de
recreatiemogelijkheden in een groene omgeving ook voor de nieuwbouw. Het parkeiland heeft
voor mij bijvoorbeeld niets parkachtigs.
Stop toch eens met het kappen van bomen op de wallen en onderhoud het groen eens wat
beter!! Ruim de bladeren van de kastanjes op. Wanneer het zo door gaat houden we geen groen
meer over hier.

2. Aan welke drie thema’s mag de gemeente volgens u
minder geld aan uitgeven?
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Anders, namelijk:














Aan zaltbommel zelf en meer aandacht aan de dorpen het enige wat die krijgen zijn kassen
Begroting is evenwichtig. Zo laten
Bestuurlijke organisatie
Beter besteden door minder burocratie, wmo beter regelen
Buitea
Gemeenteraad, college
Inhuren van allerlei gigadure experts
Kijken of je armoede bestrijding kunt voorkomen
Onderzoek of plannen die niet worden uitgevoerd
Openbare orde d.m.v. meldingen van burgers en handhaven
Opvang asielzoekers
Visieloze nota's, te dure uitkopen geitenboeren en slechte besluitvorming,
Wegennet waar de snelheidt veel overschreden word

Weet niet
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Zorg/ouderen

Wegennet
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Veiligheid en openbare orde
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Lastenverlaging (lagere OZB, rioolheffing,
(bouw)leges, afvalstoffenheffing)
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Armoedebestrijding
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Zelfde argument als hierboven. Het is een kwestie van wat de status is van de verschillende
gebieden.

Toelichting


Wie hier gebruik van wenst te maken dient zelf de kosten te betalen.

