portret 7
DUURZAAMHEIDS
VOORZIENINGEN

AFVALBELEID
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Voor de zonnepanelen kan Frans in Boxtel tegen 2%
rente een duurzaamheidslening afsluiten van minimaal
€ 2.500,- en maximaal € 15.000,-
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CULTURELE VOORZIENINGEN
De ondersteuning die het vrouwenkoor van Ria ontvangt
verschilt per gemeente:
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Haaren

€ 200,- en repeteren in gemeenschapshuis
tegen niet-commercieel tarief

€ 2.675

Boxtel

Bedrag onbekend

€ 2.239

Heusden

€ 669,-

€ 2.035

Oisterwijk

€ 22,- per lid

€ 2.187

Tilburg

Bedrag onbekend

€ 2.591

Vught

€ 600,-

€ 2.474
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* Rioolbelasting en afvalkosten van het bedrijf zijn niet opgenomen in dit overzicht
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Frans maakt regelmatig gebruik van het boekenuitleenpunt in Helvoirt. Hij kan hier te voet naar toe en er is altijd
wel iemand in voor een praatje. Ook is Frans lid van de
bibliotheek in Oisterwijk. Als inwoner van Haaren betaalt
hij voor zijn abonnement bij bibliotheek Midden-Brabant
€ 95,-. Inwoners van de gemeenten Oisterwijk en Tilburg
betalen € 60,-. Als lid van bibliotheek de Meierij in Boxtel
of Vught betaalt hij € 102,50 voor een abonnement, € 40,meer dan de inwoners van Boxtel en Vught.

Ondersteuning

Totale woonlasten

€ 1.044

OZB bedrijfspand

OZB Woning

De woonlasten bestaan voor Frans en Ria uit de
Onroerende Zaak Belasting (OZB), de rioolbelasting
en de afvalkosten. De woning is € 790.000,- waard,
het waterverbruik is 112 m3 water per jaar. Ze laten de
container met restafval (140 l, wat overeenkomt met 3
vuilniszakken) 8x per jaar legen, en hebben een grote
container voor GFT afval (240 l) die zij 2x per jaar legen.
Het bedrijfspand van Frans heeft een waarde van €
479.000,-. Ook hierover betaalt Frans Onroerende
Zaakbelasting (OZB eigenaar niet-woning).*

Frans en Ria zijn 69 en 66 jaar oud en wonen in
een mooi landhuis aan de rand van het dorp.
Frans houdt van lezen. Ria zingt wekelijks met
haar vriendinnen in het vrouwenkoor.
Frans is erg milieubewust en wil graag hun
woning verduurzamen. Frans had een eigen
bedrijf op het industrieterrein. Sinds hij met
pensioen is, verhuurt hij het bedrijfspand aan
een timmerbedrijf.

Afvalkosten

WOON- EN
BEDRIJFSLASTEN

BIBLIOTHEEK

Rioolbelasting

De gemeente Tilburg kent naast deze
duurzaamheidslening een regeling voor isolerende
maatregelen, maar voor beide regelingen komt Frans niet
in aanmerking omdat de WOZ-waarde van zijn woning
hoger is dan € 350.000,-.

Haaren
Boxtel
Heusden
Oisterwijk
Tilburg
Vught

Milieu is belangrijk voor Frans. Behalve in de gemeente
Tilburg hanteren alle gemeenten Diftar (gedifferentieerde
tariefberekening) om afvalscheiding en vermindering van
de hoeveelheid restafval te stimuleren. Hoe meer afval u
aanbiedt, hoe meer u betaalt. Groenafval is daarbij goedkoper dan restafval (of zelfs gratis). Ook PMD (plastic,
metaal en drankkartons) en papier wordt gratis aan huis
opgehaald. In Vught wordt ook glas aan huis opgehaald.
In Haaren worden drankkartons en metaal nu nog niet
gescheiden ingezameld. Vanaf oktober 2017 wordt de
plasticinzameling ook in Haaren uitgebreid tot PMD.
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Frans wil zijn woning isoleren en zonnepanelen laten
leggen op het dak van zijn woning. Inwoners van
de gemeenten Boxtel en Tilburg kunnen bovenop
de landelijke subsidiemogelijkheden in aanmerking
komen voor gemeentelijke stimuleringsmaatregelen.
De gemeenten Haaren en Oisterwijk zijn bezig met het
opstellen van een subsidieregeling.

