Niet eens met
uw WOZ-waarde?

BEL

Vragen over uw
aanslagbiljet?

088-551 0000

meer
informatie?

Elke werkdag bereikbaar
van 9.00 tot 16.00 uur

EXTRA BEREIKBAAR!
25 februari t/m 1 maart
van 9.00 tot 18.00 uur

Kom naar de INLOOPAVOND in
het gemeentehuis begin maart.
Kijk voor de exacte data op
www.bs-ob.nl
Of regel uw zaken eenvoudig online
via het digitaal loket op www.bs-ob.nl

Belastingsamenwerking
Oost-Brabant

Wat doet waterschap AA en maas met uw geld?
Waterschap Aa en Maas beheert sloten, beken en rivieren in
een gebied van 164.000 hectare met 754.000 inwoners
in 26 gemeenten in Oost-Brabant.

Met het oog op klimaatverandering
(hevige regenval en extreme droogte)
richten wij gebieden in om overtollig
water tijdelijk te parkeren.

Zuiverings- en watersysteemheffing
heft het waterschap per woning
Zuiveringsheffing 1 bewoner
Zuiveringsheffing 2 of meer bewoners
Watersysteemheffing (ingezetenen)

Wie onroerend goed bezit betaalt
ook watersysteemheffing voor:
Gebouwd: % van WOZ-waarde *
Ongebouwd: per hectare
Natuurterreinen: per hectare
* inclusief meegetaxeerde grond

2019

€ 48,12
€ 144,36
€ 59,70

€
0,03665
€ 77,07
€
5,07

Dijken beschermen ons
tegen overstromingen.
Daarom onderhouden
en verbeteren wij
110 km Maasdijk
en 198 km kades,
kleinere dijken en
wateropvanggebieden.

Voor uw veiligheid controleren
wij de waterkwaliteit van
recreatieplassen.

Wij onderhouden ruim 4.280 km sloten,
beken en rivieren, zodat ze schoon en
gezond blijven. Ook zorgen we voor een
waterrijke natuur waar u van kunt genieten.

12,5 miljoen

8,5 miljoen

Wij onderhouden 416 km ondergronds buizenstelsel.
Via dit stelsel komt uw afvalwater uit douche, toilet
en gootsteen terecht bij één van onze 7 zuiveringen,
waar we het schoon maken. Het schone water wordt
gebruikt voor het besproeien van gewassen van boeren,
gemeentelijke parken en drinkwater voor vee. Ook
winnen we energie en andere grondstoffen uit afvalwater.

53,8 miljoen

Meer informatie? www.aaenmaas.nl

Met 1.700 stuwen en gemalen
regelen wij het waterpeil voor
landbouw en natuur.

42,5 miljoen

