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In deze NieuwsFLITS!:
Voorlichting openbaar vervoer in Aalst-Waalre 13 maart
Referendum tegen de afschaffing Wet Hillen
Algemene Ledenvergadering van onze afdeling 21 februari
Politiek Debat

Voorlichting openbaar vervoer in Aalst-Waalre
Niet vertrouwd met BRAVO, de Buurtbus of de OV-Chipkaart? Kom op 13
maart om 14.00 uur naar Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 in
Waalre.
De Seniorenvereniging Waalre organiseert in
samenwerking met KBO-Brabant en de gemeente
Waalre een voorlichtingsmiddag over diverse
vervoersmogelijkheden in Waalre.
De middag is ook gratis toegankelijk voor alle leden
van de PVGE.
Om mee te kunnen (blijven) doen aan diverse activiteiten speelt vervoer een
belangrijke rol. Naast de fiets of auto kan het Openbaar Vervoer een goed
alternatief zijn. De bus nemen kan een drempel zijn, want er is in de loop van
de jaren wel een en ander veranderd.
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Wie meer vertrouwd wil raken met het busvervoer en de OV-chipkaart, is
daarom welkom op onze informatiebijeenkomst, die wordt georganiseerd op
dinsdag 13 maart in Het Huis van Waalre van 14.00 tot 16.00 uur.
Programma
13.45 uur
14.00 uur
14.10 uur
14.35 uur
14.55 uur
15.10 uur
15.25 uur
15.45 uur
16.00 uur

Inloop
Opening door wethouder zorg en welzijn mevrouw H. Balk
Vervoer BRAVO bussen en uitleg over de OV chipkaart door
de heer F. Tilburgs
Hoe werkt de Buurtbus, door de heer F. Hoosemans
Vervoersdiensten van GoedvoormekaarWaalre door vrijwilliger
GOW welzijnswerk
Reizen met de Taxbus en Valys door CMD consulent
Vragen aan het panel
Inventarisatie vervolgactiviteiten: aanmaken OV chipkaart en
hulp van een reismaatje
Afsluiting

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór 1 maart 2018 bij het Gemeente
Contact Centrum van de gemeente Waalre.
E-mail: gemeente@waalre.nl
Telefoon: 040-2282500

Referendum tegen afschaffing Wet Hillen
REFERENDUM TEGEN AFSCHAFFING WET HILLEN
De voorzitters van de PVGE en KBO-Brabant
roepen u in de bijgaande brief op om uw protest
te laten horen tegen de afschaffing van de z.g.
Wet Hillen.
U heeft het waarschijnlijk al uit het nieuws vernomen.
Op dinsdag 19 december 2017 is de afschaffing van
de Wet Hillen door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de "aflosboete",
zoals deze maatregel door sommigen wordt genoemd, een feit.
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De wet Hillen stamt uit 2005. De wet regelt dat eigenaren van een woonhuis die
die hun
hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer
 uw handtekening
op stopaflosboete.nl
kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen.
Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor
huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost treft bijna 1 miljoen
mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten door
middel van de ‘aflosboete’ de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan
opbrengen.
In de brief van de voorzitters leest u waarom de samenwerkende
seniorenverenigingen kanttekeningen plaatsen bij deze afschaffing en waarom
zij u vragen uw steun te geven aan een raadgevend referundum tegen de
afschaffing van de Wet Hillen. Om zo'n referendum mogelijk te maken hebben
we voor 8 maart minstens 300.000 handtekeningen nodig.
Wij vragen u om eerst de brief van de voorzitters te lezen zodat u precies weetZDDUKHWRP
gaat.ZZZSYJHQODFWXDOLWHLWHQEULHILQ]DNHUHIHUHQGXPWHJHQDIVFKDIIHQZHWKLOOHQ
lees brief van voorzitters KBO-Brabant en PVGE

Wilt u daarna uw steun geven aan het protest? Zet dan voor 8 maart uw
handtekening via de website https://stopaflosboete.nl/

Mededeling van het bestuur:
Herinnering Algemene Ledenvergadering 21 februari
Graag herinneren we u aan de algemene ledenvergadering van onze afdeling
op woensdag 21 februari 2018 in De Belleman, Bruninckxdal 2 te Dommelen.
Ontvangst met koffie en iets lekkers vanaf 13:00 uur.
De vergadering start om 13:30 uur.
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Na de pauze kunt u genieten van de verhalenvertelster Mirjam Mare.
Tot slot kunt u nog napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
De agenda en de vergaderstukken kunt u hier lezen.
U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.
https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/actualiteiten-aalstwaalre/3349-algemene-ledenvergadering-2018
Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing 2018
Politiek Debat in Aalst-Waalre en in Valkenswaard
Op 21 maart kunt u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing.
In de komende weken zullen de verschillende partijen op pad gaan om hun
verkiezingsprogramma te vertellen.
Om u op weg te helpen wordt er met medewerking van de PVGE in AalstWaalre en in Valkenswaard een politiek debat georganiseerd. De meeste
politieke partijen zullen dan aanwezig zijn en met elkaar in debat gaan. U krijgt
de gelegenheid vragen te stemmen.
Op dit moment wordt e.e.a. nog voorbereid, maar houd alvast vrij:
- donderdagavond 8 maart 19:30 uur: politiek debat in Aalst-Waalre
- donderdag 15 maart: politiek debat in Valkenswaard.
Zodra we meer details hebben over tijd/plaats/programma zullen wij u dat laten
weten via een nieuwsFLITS!.

facebook PVGE Koepel

Website PVGE afd.AWV
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