
• Zo zag Bingelrade er in 1974 uit.

Inwoners: ,,Gaat ons geld nu naar Schinveld?" 

Bingelrade "vergat
"

o.g.-belastingnota's
ONDERBANKEN - ,,De mogelijk• 
held bestaat dat In de afgelopen Ja
ren door de gemeente Bingelrade 
de nota's van wijziging voor de on
roerendgoedbelasting niet naar het 
bureau van 's Rijksbelastingen in 
Apeldoorn zijn opgestuurd. Dat is 
althans de enige verklaring die ik 
ervoor kan geven, dat in Bingelra
de de afgelopen twee jaar geen 
o.g.-belasting is betaald." Dat zegt
de heer Sjoof Drummen, voormalig
burgemeester van Bingelrade.

Tijdens de vergadering van de ge
meenteraad Onderbanken, maan
dagavond, bleek dat Bingelrade ver 

achter is met het innen van de o.g.
belasting, hetgeen inhoudt dat de in
woners van deze plaats dit jaar met 
een bijzonder fikse verhoging en een 
betaling van achterstallige belasting 
rekening dienen te houden. 

• In 1978 ging de gemeenteontvanger
met ziekteverlof en in 1979 vertrok de
gemeentesecretaris omdat die een
andere functie kreeg. Daardoor is er
nogal wat werk blijven liggen en ik
kan me voorstellen dat de wijzigingen
in Bingelrade daarom niet zijn door
gegeven", aldus Drummen. In 1980
hebben de inwoners wel nog een
aanslag gekregen over 1979, maar

daarna hebben de Bingelraadse brie
venbussen geen aanslagen meer ge
zien. 

Niet leuk 
In eerste instantie reageert men in 
Bingelrade gelaten op de berichten 
over de o.g.-belasting. Veel inwoners 
hebben niet eens in de gaten gehad 
dat o.g.-belasting achterwege bleef in 
de afgelopen twee jaren. 

"Maar als we nu achteraf nog die 
belasting moeten betalen om de fi
nanclële situatie in de hele ge
meente Onderbanken goed te ma
ken, dan is dat natuurlijk niet leuk . 

Dan hadden we beter in 1980 en 
1981 wel o.g.-belasting kunnen be
talen, dan was dat g�ld ten minste 
in onze eigen plaats gebleven. Nu 
ziet het er naar uit dat wij moeten 
betalen . voor de grotere projecten 
in Schinveld", aldus één van de be
woners van de Onderbankkern 
Bingelrade. 
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