Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16

Beste inwoner van de gemeente Sliedrecht,

Hierbij ontvangt u uw belastingaanslag voor het jaar 2018. Ook in 2018 blijven de
gemeentelijke lasten voor onze inwoners en bedrijven laag ten opzichte van andere gemeenten
in de regio en in het land. De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing hebben we dit
jaar gelijk kunnen houden. Tegelijkertijd hebben we kunnen investeren in ons dorp en zijn er
nog steeds financiële mogelijkheden om de leefbaarheid en uitstraling verder te kunnen
verbeteren. Kort samengevat: de gemeente Sliedrecht staat er financieel goed voor en daar
profiteert u als inwoner van mee.

Dat we samen goed bezig zijn, blijkt uit het feit dat Sliedrecht tot de gemeenten met de
laagste woonlasten behoort. Het tarief voor afvalstoffen- en rioolheffing is daar onderdeel van.
U kunt zelf natuurlijk ook bijdragen aan het laag houden van het tarief, door afval zoveel
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mogelijk te scheiden. Zo snijdt het mes aan twee kanten; het is goed voor het milieu en voor
uw portemonnee.

Ons kenmerk
Uw brief van

Voelt u zich betrokken bij uw woongebied? Meldt u zich dan aan bij het digitaal bewonerspanel
van het onderzoekscentrum Drechtsteden. Het bewonerspanel raadplegen wij wanneer we
bepaalde vragen hebben die we kort en snel aan de bewoners voor willen leggen. We nodigen

Afdeling

u uit om mee te doen. U krijgt dan een paar maal per jaar een email met een link naar een
korte vragenlijst op internet. U kunt zich aanmelden via

Telefoon direct

www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/bewonerspanel.

Heeft u nog vragen over uw belastingaanslag? Veel antwoorden zijn te vinden op onze website,
www.sliedrecht.nl. U kunt daar met uw DigiD inloggen in uw digitale belastingdossier. Tot slot
kunt u ons natuurlijk ook bellen en bent u welkom op de inloopavond, op donderdag 1 maart
2018 van 18.00 tot 20.00 uur in het gemeentekantoor.

Met vriendelijke groet,

J.P. Tanis

Portefeuillehouder Financiën

Behandeld door

