portret 4
ECONOMISCH BELEID

SPORTBELEID

De gemeenten Haaren, Boxtel, Heusden en Oisterwijk
geven in nauwe samenwerking met de ondernemers het
economisch beleid vorm. In deze gemeenten fungeert
een bedrijfscontactfunctionaris als eerste aanspreekpunt
voor ondernemers.
In Vught is onlangs het samenwerkingscollectief 'Vught
Vooruit' gestart waarin de gemeente en ondernemers
intensief samenwerken met als doel het versterken
van de economie en de leefbaarheid. De gemeente
Heusden opereert zowel op het gebied van recreatie en
toerisme als op sociaal-economisch terrein steeds meer in
regionaal verband.

Cas zit op voetbal en vindt sporten erg leuk. In de gemeenten Boxtel, Heusden Oisterwijk, Tilburg en Vught
zijn combinatiefunctionarissen actief om de scholen en
sport met elkaar te verbinden.

€270

Haaren

Sober en waarborgen veiligheid

Boxtel

Sober maar doelmatig

Heusden

Veilig en heel

Oisterwijk

Bovengemiddeld niveau

Tilburg

Basisniveau

Vught

Centrum en wijken: A-kwaliteit
(overgang naar) Buitengebied: C-kwaliteit

0
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€ 205
€ 135
€ 154
€ 237

€ 242
0

€ 135

€ 210
0

Totale woonlasten

€ 353

€ 365

Afvalkosten

€ 357

Rioolbelasting

Haaren
Boxtel
Heusden
Oisterwijk
Tilburg
Vught

OZB winkel

De woonlasten bestaan uit Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolbelasting en
afvalkosten. De woning is € 270.000,- waard. Het waterverbruik van het gezin is
140 m3 water per jaar. Ze laten de container met restafval (140 l, wat overeenkomt met
3 vuilniszakken) 10x per jaar legen en de container met GFT afval (140 l) 2x per jaar.
Het winkelpand dat ze huurt heeft een waarde van € 225.000,-. Ook hiervoor betaalt zij
Onroerende Zaak Belasting (OZB gebruiker niet-woning).*
€ 1.130
€ 1.201
€ 953
€ 941
€ 1.042
€ 1.209

100 200 300

* Rioolbelasting en afvalkosten van de winkel zijn niet opgenomen in dit overzicht

Haaren

€ 200,-

€ 30,-

Boxtel

-

Bedrag onbekend

Heusden

€ 583,-

€ 9,-

Oisterwijk

-

€ 18,50

Tilburg

-

Wordt jaarlijks bepaald door het
budget te delen door het aantal
jeugdleden van Tilburgse verenigingen

Vught

-

€ 37,50

Robin doet (nog) niet aan sport. In de gemeente Oisterwijk zou hij gebruik kunnen maken van het programma
Sjors Sportief. Op deze manier kan hij kennis maken met
verschillende sporten, zonder meteen lid te hoeven worden van een club.

CULTUURBELEID
Cas en Robin zitten beiden op de basisschool. In de
gemeente Haaren organiseren de scholen hun cultureel
lesaanbod op eigen wijze. De basisscholen in de omliggende gemeenten doen mee met de landelijke regeling
CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit). In deze gemeenten
is ook een marktplaatshouder of cultuurcoach aanwezig
die onderwijs en cultuurmakers met elkaar verbindt.

€71

De cadeauwinkel van Marieke is
op vrijdagavond geopend. Ook
in de (dorpen van de) omliggende gemeenten is het op vrijdag
koopavond. In elke gemeente
mogen de winkels op zondag
open, maar winkeliers zijn dit niet
verplicht. De tijden variëren per
gemeente.

WOON- EN BEDRIJFSLASTEN

OZB Woning

KOOPAVOND EN
KOOPZONDAG

Marieke woont samen met haar 2 zoontjes in een
koopwoning in een gezellige woonwijk. Cas is 8
jaar en zit op voetbal. Robin van 10 speelt liever
met zijn Playstation en zit op gitaarles. Marieke
heeft een winkeltje met cadeauartikelen.

Toeslag per jeugdlid

0,-

Kwaliteitsniveau onderhoud
openbare ruimte

Vaste
subsidie

0.00

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

€79

,.000

De voetbalclub van Cas heeft 68 jeugdleden. De jaarlijkse
bijdrage die de voetbalclub van Cas ontvangt verschilt
per gemeente.

Cas heeft momenteel nog geen culturele hobby, maar
zou in de gemeenten Oisterwijk en Tilburg gebruik
kunnen maken van het programma Sjors Creatief (in
Tilburg genaamd ‘Try out cultuur’). Op deze manier kan
hij kennismaken met verschillende culturele activiteiten
zonder direct lid te worden.
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