COMMENTAAR VVD OP ANALYSE COMITÉ N65 VAN VERKIEZINGSBELOFTES VVD
Allereerst dank voor uw bericht. Zoals u weet, is Ton van de Ven nog steeds onze fractie
voorzitter. Ik ben door de leden van de VVD Haaren gekozen als lijsttrekker. Op dit mo
ment is het nog steeds aan de huidige fractie om zich politiek-inhoudelijk uit te spreken.
Desalniettemin zou ik graag een aantal zaken voor u ophelderen:
·

Het oplossen van de verkeersproblematiek is, zoals u terecht schrijft, een
speerpunt van de VVD Haaren. Ook vandaag de dag nog. De volledige
gemeenteraad van Haaren heeft, na zich meermaals verdiept te hebben in de
materie, het College opdracht gegeven om de specifieke problematiek rondom de
N65 te verbeteren. Een fietsbrug of –tunnel, een ecoduct en de realisatie van het
parallelwegenplan maken hiervan onderdeel uit. Dankzij de tomeloze inzet van
VVD-wethouder Van den Dungen heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu
recentelijk haar medewerking verleend en het benodigde budget beschikbaar
gesteld zodat de opdracht van de Haarense (en Vughtse) gemeenteraad uitgevoerd
kan worden. Een resultaat waar we trots op zijn, zeker wanneer we dit plaatsen in
het licht van de bezuinigingen op infrastructuur.

·

Het beeld dat u schetst van de OZB zou ik enigszins willen nuanceren. Het te
betalen bedrag aan OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde van een woning. De
gemiddelde waarde in de gemeente Haaren ligt boven het landelijk gemiddelde
waardoor het absolute bedrag automatisch hoger lijkt dan in bijvoorbeeld Tilburg.
De afgelopen jaren is door een solide financieel beleid waarop de VVD Haaren
steeds aan zal blijven sturen, de OZB niet meer dan indexmatig verhoogd. De
toename die u ziet in de totaalopbrengsten vloeien voort uit een toename van het
aantal woningen door de succesvolle realisatie van een aantal omvangrijke
nieuwbouwprojecten in de vier dorpskernen. Daarnaast zijn we in staat gebleven
investeringen te doen voor de lange termijn, waarbij de gemeenteraad in een aantal
gevallen het ‘spaargeld’ van de gemeente Haaren op een verstandige manier heeft
weten in te zetten.

Bovengenoemde zaken zijn resultaten waar de VVD Haaren de afgelopen vier jaar onder
andere op heeft ingezet; zaken die wij aan de inwoners van Biezenmortel, Esch, Haaren
en Helvoirt hebben beloofd. En dat in een relatief korte periode waarin we te maken
hebben gehad met bijzondere, soms uitdagende externe omstandigheden.

