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Buurtwerkdage 16 Maart

Het wordt alweer het 3 jaar dat we aan de slag gaan in
de holle weg achter de Sancerrelaan. Dit jaar zal het
middenstuk aan de beurt zijn. Het IKL (Instandhouding
Kleine Landschapselementen) zal weer zorgen voor de
leiding. Deze
dag is een
ideale
gelegenheid
om
lekker
buiten bezig te
zijn. Jong of
oud, man of
vrouw,
iedereen kan
zijn
steentje
bijdragen. Wij
zorgen voor een lekkere lunch en een drankje na
afloop. Bovendien kunt u op deze manier op een
andere manier kennismaken met uw buurtgenoten.
We verzamelen om 10:00u op het grasveld aan de
Emilionlaan, kruising met de Latourlaan. We hopen u
daar weer met velen te mogen ontmoeten. U hoeft niets
mee te nemen, wij zorgen voor de materialen. Wel is
het fijn als u even via ons mailadres laat weten dat u
komt.

bestaan uit 12 lessen op dinsdagmiddag van 13.3016.00 of op woensdagochtend van 9.30-12.00. Heeft u

Buurtplatform zoekt versterking

We gaan met zijn allen om 12.30u vanaf het kerkplein in
Wolder (bij de winkels) onder begeleiding van harmonie
Wilhelmina
in
optocht naar het
bejaardentehuis
in
Campagne.
Daar kunnen we
lekker
binnen
opwarmen, eieren
verven
en
knutselen. Als slot
gaan we in de
tuin
van
het
bejaardencentrum
eieren zoeken. Er is ook een echte paashaas!

Zoals u al heeft gelezen in de losse flyer die we onlangs
huis aan huis hebben verspreid, zijn we op zoek naar
extra versterking van ons platform. We proberen om
vertegenwoordigers uit de diverse delen van onze buurt
betrokken te krijgen. Alle bijdragen zijn van harte
welkom, van het maken van de buurtkrant tot overleg
met de gemeente tot hulp bij activiteiten.
We vergaderen ongeveer 6-8 keer per jaar. Ook
hebben
we
directe
contacten
over
buurtaangelegenheden met de gemeente en onze
wijkagent.
We leggen u graag uit hoe we te werk gaan en wat we
voor elkaar kunnen betekenen. Neemt u daarvoor even
contact met ons op via ons mailadres of een briefje bij
het secretariaat.

Cursus Keramiek
Sandor Sinko, keramist, brengt de start van boetseer en
keramiekcursussen onder uw aandacht. Cursussen

interesse? Neem dan contact op met Atelier Kunstfront,
Cabergerweg 45 via hetkunstfront@gmail.com of
telefonisch op 06-40879215. Meer info op de website
www.sandorsinko.nl.

Paaseieren zoeken 30 Maart
Op zaterdag 30 maart organiseert het buurtplatform
weer een paasactiviteit. Alle kinderen en hun ouders of
opa’s en oma’s zijn van harte welkom.

Jullie komen toch ook? We vertrekken om 12.30u in
Wolder. Hoor je de harmonie thuis langskomen, sluit
gerust aan. We zullen rond 14.30 klaar zijn met zoeken.

Over auto’s en belastingen
Nieuw jaar, nieuwe ronde nieuwe kansen, ook voor de
automobilist onder ons, tevens ondernemer. Er geldt
namelijk een extra fiscale milieuaftrek voor zeer zuinige
auto’s voor ondernemers. Als het voorjaar er dadelijk
weer aan komt en het bij menigeen weer begint te
kriebelen, is het nieuws uit deze column wellicht
interessant voor u, als ondernemer.

Wat is er veranderd sinds de
jaarwisseling ? Bij de aankoop van een
zeer zuinige auto (fiscale bijtelling van
14%), kunt u dadelijk, naast de
gewone
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA), óók gebruik gaan maken van de
Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op een
zogenoemde “Milieulijst” van de Nederlandse overheid
staan alle bedrijfsmiddelen vermeld, welke in
aanmerking kunnen komen voor een interessante
fiscale behandeling (vanwege energiezuinigheid en
milieutechnische redenen).

Buurtplatform op Facebook

Ook zeer zuinige auto vallen sinds de jaarwisseling in
de prijzen. Dat wil zeggen: bij een investering in een
zeer zuinige (14% fiscale bijtelling) of elektrische auto
(0% fiscale bijtelling) kan door de ondernemer optimaal
fiscaal gebruik worden gemaakt van een extra
aftrekpost. Het was tot en met 31 december 2012 zo
geregeld, dat u – als ondernemer – bij het aanschaffen
van zeer zuinige auto’s recht had op de KIA voor
maximaal 28%. Daarnaast kon u gebruik maken van de
VAMIL-regeling. Dat wil zeggen, dat u op de investering
in de auto versneld kon afschrijven. Dat was weer goed
voor de cashflow binnen uw onderneming.
Afschrijvingen zijn immers wel kosten voor uw
onderneming, (aftrekbaar van de winst) maar geen
effectieve uitgaven.

Issue #5678

Deze VAMIL-regeling op zeer zuinige auto’s (met een
fiscale bijtelling van 14%) is gesneuveld in het politieke
geweld van Den Haag. Niet getreurd, waarde lezer. Een
mooie, andere regeling is hiervoor in de plaats
gekomen sinds 1 januari 2013. Immers, MIA is back in
business !
Over de investering in zeer zuinige auto’s (14% fiscale
bijtelling) mag u – als ondernemer - niet alleen KIA
claimen, maar ook nog eens 13,5% MIA. Heerlijke
afkortingen voor mooie fiscale voordelen.
Ergo: een en ander aan fiscale vriendelijkheden sinds
de jaarwisseling, kan leiden tot een éénmalige extra
belastingaftrek in het jaar van investeren van in totaal
41,5% van het investeringsbedrag. Dan heb ik de KIA
en de MIA tezamen genomen. Als u 2012 afzet
tegenover 2013, kan cijfermatig gesteld worden, dat de
VAMIL-regeling u – als ondernemer – een
rentevoordeel op kon leveren. Immers, u schreef in
totaal niet meer af op de gepleegde investering, maar
wel sneller. Met de MIA achter de hand, kunt u nu dus
gaan genieten van een extra belastingaftrek.
De spitsvondige en hilarische cartoons van de hand van
Paul Kusters over “Toos en Henk” zijn dan wel
beroemd; ik schat de populariteit van “KIA & MIA”
absoluut ook hoog in, zeker ná het lezen van deze
column. Auto’s en belastingen, stiekem zo saai nog niet
!
Auteur: mr. Ivo F.M. van der Zee (www.vanderzeebelastingadviespraktijk.nl)

Wist u al dat we ook een pagina hebben op Facebook?
Een ideaal medium om u snel van de laatste informatie
te voorzien. We zijn direct bereikbaar via
www.facebook.com/bpfcampagne. Heeft u zelf een
facebook account, zoek ons op en “Like” ons.

Klein Chemisch Afval
Klein chemisch afval (kca) is afval van huishoudens dat
gevaarlijk is voor het milieu als u het zomaar weggooit.
Denk aan batterijen, medicijnen, verf en motorolie. Door
de schadelijke stoffen mag dit niet bij het gewone afval.
Breng dit afval daarom naar een milieupark of naar de
kca-bus. De kca-bus komt vanaf dit jaar vaker bij u in de
buurt. Op uw afvalkalender ziet u precies waar en
wanneer. U kunt het afval veilig bewaren in de
milieubox
die
bij
uw
woning
hoort.
Inleveren kunt u bij de kca-bus doen. Deze staat op de
hoek Medoclaan-Maconlaan op 27 april (12.30-14.30)
en op 22 augustus (17.00-19.00). Uiteraard kunt u ook
altijd terecht bij een van de milieuperrons.
Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl
informatie.

voor

meer

Bloemist Maravilha
Maravilha bloemsierkunst, als het nèt iets anders moet
zijn. Al bijna 3 jaar op het Kerkplein in Wolder een
vertrouwd adres voor al uw
voorkomend bloemwerk. Of het
nu een mooi boeket of een apart
bloemstuk moet zijn, bij
Maravilha slaagt u altijd. Met
regelmaat worden er leuke
workshops georganiseerd, en
kunt u profiteren van leuke
acties. In de wijken Wolder en
Campagne wordt gratis bezorgd.

