verhoging toeristenbelasting,

Algemeen:
De overheden, dus ook gemeenten, zijn aangesteld namens
het volk om zaken van gezamenlijk belang te regelen.
Hiervoor is geld nodig dat d.m.v. belastingen wordt geïnd.
Tot zover bekend en algemeen geaccepteerd.
Echter zoals bekend worden de uitgaven van de overheid
steeds groter waardoor de belastingdruk steeds verder
toeneemt.
U als gemeente zorgt er voor dat de belastingdruk lokaal nog
een beetje extra wordt verhoogd. Als u de actualiteiten volgt
ziet u dat de bevolking er bijna aan toe is om de overheid
onderuit te halen omdat het de spuigaten (scheepsterm)
uitloopt.

In de media wordt reclame gemaakt met de slogan “gelderse
streken” waarmee mensen naar het gelderse worden gelokt.
Als deze bezoekers, deze voorbijgangers, dan eenmaal in
onze streken vertoeven slaat de val dicht.
Als Nederlander moet je in eigen land toeristenbelasting
betalen. Geldermalsen is gelegen aan het einde van het
bevaarbare deel van de Linge en als voorzitter van de

watersportvereniging in het dorp, gaat het mij aan het hart
als ik mijn gasten hoor praten over de toeristen belasting. Er
zijn gemeenten langs de Linge die deze belasting niet heffen.
Deze gemeenten liggen ook nog eens dichter bij de monding
van de rivier zodat het eenvoudiger is om niet meer de rivier
op te varen en als bijkomend voordeel geen toeristen
belasting betalen.

Ook u als gemeente heeft verschillende potjes op het vuur
om bezoekers aan de gemeente binnen te halen en langer te
houden. Werkgroepen, ambtelijke praatgroepen enz.

Het zou deze gemeente sieren als er voor de financiën nu
eens niet alleen gekeken wordt naar hoe er meer geld binnen
kan worden gehaald, maar vooral ook naar de manier waarop
u met die gelden omgaat. Stop met het leegmelken van de
koeien.
Stop eens met al die inhuur bureaus, deskundigen en andere
geldverslindende inhuurgrappen. Zorg weer eens voor
ambtenaren die weten waarmee zij bezig zijn en dat zelf
kunnen of is het misschien durven ?

En stop dan met het uitvoeren van acties die de bezoekers
aan onze mooie omgeving juist afschrikken. In dit kader

kwam er een woord bij mij op dat ik opzocht in de dikke van
Dale.
De omschrijving : zelfstandig naamwoord, iemand die
nietsvermoedende voorbijgangers berooft.
Het woord waar het hier om gaat is : struikrover.

Laat onze bezoekers niet de indruk krijgen dat een van de
gelderse streken niet landschappelijk is bedoeld maar dat
daarmee struikroverij wordt aangeduid.
Stop deze belasting, of stop ten minste een dergelijke
absurde verhoging.
Dank u wel.

