
 
 

Afhaalmenu 

 

vrijdag 6 maart 2020 
 

Tagliatelle met gamba’s, groenten,en gerookte zalm + een toetje 

€ 8,50 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

OZB Ontzettend Zure Belasting 

 

U heeft ook vast de rekening van de gemeente inzake de onroerendezaakbelasting in de bus gekregen. Nou ik 

ook. Zowel zakelijk als privé en dat valt niet mee. Dat rijmt. Wat niet rijmt is de hoogte van die twee bedragen. Ze 

zijn niet bang vanuit gemeentewegen. Privé viel het eigenlijk toch nog een beetje mee. Ik had op het dubbele 

gerekend. U moet bedenken dat het Groninger Forum heel veel duurder is uitgevallen als oorspronkelijk was 

berekend. Meer dan honderdvijftig miljoen euro. Dat is per huishouden 1230 euro. Het is een bijzonder gebouw 

maar iedere dag is er  een exploitatietekort van 2274 euro. Dat gaat de gemeente Groningen allemaal bijspringen. 

Tenminste de eerste vijf jaar. Hierna moet de Stichting Groninger Forum bezuinigen. Het enige waarop volgens mij 

bezuinigd kan worden is de stroom. Niet de stroom bezoekers die vrijwel niets kunnen uitgeven in het Forum maar 

de elektrische stroom. Vanaf begin vorig jaar, toen de bouw het einde naderde, tot aan de dag van vandaag brandt 

er 24 uur per dag volop licht in het gebouw. Dat weet ik want ik kijk er dag en nacht tegenaan. Zal wel 

energiezuinige verlichting zijn. Nu zult u denken wat interesseert mij dat nu. We wonen hier in de gemeente 

Midden-Drenthe. Ik wist voor deze week verder ook niets te schrijven. Hiermee wil ik maar even aangeven hoe er 

door de overheid met gemeenschapsgeld (belastinggeld) wordt omgegaan. Dan valt het in de gemeente Midden-

Drenthe nog wel mee. Of niet soms? In Groningen zal er wel een ernstig begrotingstekort ontstaan. Hoewel, er 

komt daar wel heel veel geld binnen van parkeerboetes. Daar blinken ze in Groningen in uit. Je ziet ze overal die 

Buitengewone Opsporings Ambtenaren die ze in Groningen Handhavers noemen. Ook rijdt er bijna dag en nacht 

zo’n parkeersignaleringsauto, of hoe je die voertuigen ook maar noemt, met een camera er op. Werkelijk niemand 

ontkomt hier aan. Ook dat valt in de gemeente Midden-Drenthe wel mee. Hier hebben we maar één BOA.   

Toch heeft het wel wat, wonen in de stad. Dat rijmt ook. Kwam net Debby Petter tegen in de Sint Janstraat. Zij 

speelt vanavond, afgelopen woensdag, in de Stadsschouwburg. U krijgt de groeten van haar. Donderdag 8 oktober 

komt ze weer naar Beilen. Ze verheugt zich er nu alweer op. U kunt al reserveren.  

Nog niks gehoord van Brigitte van SBS 6, Holland van Boven. Zou ik te duur zijn? 

 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


