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Informatie avond
bericht van de gemeente Borger Odoorn
Van de site van de gemeente
"Een deel van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt in uw omgeving
gerealiseerd. De eerste turbine in 1e Exloërmond is inmiddels geplaatst.
Voor u als inwoner van onze gemeente heeft de komst van het windpark mogelijk gevolgen.
Om u te informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen willen wij u graag
uitnodigen voor de informatieavonden. Uiteraard is er dan ook ruimte om uw vragen te
stellen tijdens deze avonden.
Burgemeester Jan Seton zal tijdens deze avonden aanwezig zijn om u te informeren en uw
vragen te beantwoorden. Inmiddels is de agenda bekend; het gaat vooral om het
verstrekken van informatie over de planning van de bouwwerkzaamheden, resultaten
testmolen, handhaving en toezicht, geluidsonderzoek en informatie over het gebiedsfonds.
De geplande bijeenkomsten:
11 november: De Gulle Boergondiër, Zuiderblokken 1 in Drouwenermond
12 november: MFA ’t Brughuus, Vrijheidslaan 11 in Valthermond
13 november: MFA Noorderbreedte, Noorderdiep 141c in Nieuw-Buinen
Inloop: vanaf 19.30 uur
Start bijeenkomst: 20.00 uur
Afsluiting: 21.30 uur"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijzonder! Dus niet de initiatiefnemers of een dorpsraad informeren u;
die rol neemt de gemeente op zich. De burgermeester en de wethouder van
Borger-Odoorn - de gemeente waar uit een onafhankelijk draagvlakonderzoek
bleek dat 82% van de inwoners tegen plaatsing van de windturbines is - laten
zich kennelijk graag voor dat karretje spannen en heulen weer samen met de
windboeren. Wat wij vermoeden is dat het vooral gaat om het zieltjes winnen
voor het gebiedsfonds.
Leuk - een wipkip terwijl je wakker ligt van geluid...
Leuk - als 65+ bewoner met een onverkoopbare huis zitten dat je pensioen is...
Leuk - meepraten over iets wat al lang afgekaart is (denkt u werkelijk dat het
gebiedsfonds een serieuze compensatie is voor het wonen tussen
windturbines en dat u werkelijk kan meepraten over de invulling hiervan?)

KOMT U OOK? DIT IS UW KANS OM KRITISCHE VRAGEN TE STELLEN!!
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Gemeente Borger Odoorn verhoogt WOZ
De gemeente heeft geld tekort en haalt dat extra op bij de bewoners.
Simpele truc: ze verhogen de WOZ-waarde van uw koopwoning én het tarief van de
onroerendezaakbelasting. Hierdoor gaat de onroerendezaakbelasting extra omhoog.
Uiteraard worden onze huizen niet echt meer waard.
Sterker nog; onderzoek heeft uitgewezen dat woningen in de buurt van windturbines in
waarde dalen. Maar de gemeente trekt zo haar balans een beetje rechter en
die van de inwoners een beetje schever...

"Een huishouding in een woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro (het
gemiddelde in de gemeente) betaalt in 2020 op jaarbasis 33 euro meer aan OZB.
Het spekt de gemeentelijke schatkist met 190.000 euro extra. Om geld te sparen
worden de 10 nieuwe werkplekken op het gemeentehuis niet in één klap per 1
januari ingevuld, maar gefaseerd."
Het gaat eigenlijk om twee verhogingen, t.w.:
a. de verhoging van het tarief (nu: 0,2132% van de woz-waarde van uw koopwoning) van de
onroerendezaakbelasting met 5% in plaats van 1,75%
b. de verhoging van de WOZ-waarde van woningen, gelet op de stijging van de huizenprijzen.
In de media zijn al berichten verschenen dat deze verhoging 6 – 8% zal kunnen bedragen. De
definitieve gegevens zijn nog niet bekend.
Een voorbeeld: stel dat de huidige WOZ-waarde van uw woning 200.000,-- euro is, dan zal
deze hoogstwaarschijnlijk voor het nieuwe belastingjaar met 6 – 8% worden verhoogd,
hetgeen tot een waarde van 212.000,-- tot 216.000,-- euro zal leiden.
Het verhoogde ozb-tarief zal over laatstgenoemde waarden worden berekend.
DvhN Drenthe Borger-Odoorn verhoogt OZB met 5%

VIND U HET OOK IDIOOT DAT DIT ZO MAAR KAN?
STEL AL UW KRITISCHE VRAGEN 11, 12 of 13 NOVEMBER
AAN BURGERMEESTER JAN SETON!
Uw WOZ verhoging gratis aanvechten?
https://www.wozconsultants.nl/woz-waarde-gemeente-Borger-Odoorn%20(Dr)
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Meldpunt
Graag blijven wij van u foto’s of film materiaal van de grondwerkzaamheden
ontvangen. Bijzondere dieren gespot? Vervuilde grond boven gekomen bij
werkzaamheden? Bent u getuige van deze werkzaamheden?
Ook daar zijn wij in geïnteresseerd!
Locatie, datum en tijdnotitie zijn cruciaal
Foto’s kunt u plaatsen op ons meldpunt.
Filmpjes mag u naar ons zenden via WETRANSFER naar juridischplatformstorm@gmail.com

Donaties
U begrijpt; deze processen kosten geld.
O.a. verzend- en kopieer kosten van de stukken, Griffie kosten voor de rechtbank en
reiskosten naar de locaties waar processen gevoerd worden.
Heeft u al gedoneerd? Dank voor uw donaties! Wilt u nog doneren?
Voor donaties kunt u het volgende banknummer gebruiken: NL60 RABO 0135649498 Dit is
het IBAN nummer van Stichting Platform Storm. Onze stichting heeft een ANBI status. Iedere
donatie wordt zeer gewaardeerd.

Namens de Stichting bedankt voor uw gift.

Afmelden/AGV
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden.
Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden
Wilt u dat uw gegevens uit onze administratie verwijderd wordt?
Mailt u naar: persoonsgegevens verwijderen

Sociale Media
We kunnen u niet dagelijks of wekelijks informeren betreffende alles wat speelt op het gebied
van duurzaamheid, windturbines en zonnepanelen.
Wel zijn er diverse personen zeer regelmatig actief op de Sociale Media.
Wanneer u daar in geïnteresseerd bent meldt u zich dan aan op;

Facebook

YouTube

Twitter
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