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OMDAT HET GAAT OM
DE INWONERS VAN DE
GEMEENTE HARDENBERG
Voor individuele vrijheid
Voor Sociale rechtvaardigheid
Voor Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Hardenberg is een stad waar de
gevleugelde uitspraak is
“Hardenberg kracht van
Gewoon doen”
In de Gemeente Hardenberg hoort
conform het brede pallet aan
diverse inwoners ook een 50PLUS partij
in de gemeenteraad thuis.
Een 50PLUS partij die aandacht heeft
voor alle inwoners die in de Gemeente
Hardenberg wonen
50PLUS Hardenberg wil een verbinding
leggen tussen jong en oud.
Senioren en jeugdigen hebben elkaar ook
nodig in de Gemeente Hardenberg
De oudere werkloze ambachtslieden moeten
weer worden ingezet om het vak over te brengen
aan jongeren
50PLUS Hardenberg wil zich in de komende vier jaar
gaan inzetten voor de verbetering van het leven van alle
inwoners van de Gemeente Hardenberg
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1. WERK EN INKOMEN
2. ZORG/WET W.M.O.
3. ARMOEDEBESTRIJDING
4. SENIOREN
5. JEUGD
6. WONEN
7. VEILIGHEID
8. TOERISME
9. OPENBAAR VERVOER
10. PARKEREN
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1. WERK EN INKOMEN
50PLUS Hardenberg wil dat iedereen die kan werken ook
werkt. Wie in een uitkering belandt moet zo snel mogelijk
weer aan het werk. De gemeente Hardenberg ondersteunt
inwoners die buiten hun schuld hun baan verliezen.
2. Zorg / Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.)
De Gemeente Hardenberg moet streven via buurtzorg naar
een kwalitatieve goede thuiszorg. Ook moet de gemeente
Hardenberg zorg dragen voor een goede mantelzorgondersteuning
en dagbesteding voor hen die dat nodig hebben.
3. Armoedebestrijding / uitkeringen / schulden
Armoede moet worden bestreden. De gemeente Hardenberg
heeft de mogelijkheden om een goed armoedebeleid te
voeren.
De financiële problemen van senioren kunnen groot zijn indien er
sprake is van te hoge ziektekosten. 50PLUS Hardenberg wil
een gemeentelijke armoederegisseur die kan zorgen voor lokale
afstemming, een beter gebruik van regelingen, preventie,
vroege signalering en het monitoren van de effectiviteit
van de lokale maatregelen.
4. Senioren
Werk voor 50plussers is urgenter sinds het verhogen van de
pensioengerechtigde leeftijd. De groep 50plussers die langdurig
werkloos is, is echter onevenredig hoog.
De ouderenzorg moet zijn van een goede kwaliteit zijn, passend,
betaalbaar en beschikbaar voor iedereen en gericht zijn op
maatwerk.
Ouderen moeten ook worden gestimuleerd om hun mogelijkheden
maximaal te benutten, bijvoorbeeld via het Samen Doen team van
de gemeente Hardenberg. Veel ouderen willen zich nuttig maken
voor anderen, bijvoorbeeld als vrijwilliger.
5. Jeugd
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft recht om
ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.
50PLUS Hardenberg is voorstander van een preventief, integraal
jeugdbeleid. Hiervoor geldt als basis “Het Verdrag betreffende
de Rechten van het Kind”, veiligheid en kwaliteit staan hierbij
centraal.
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6. Wonen
50PLUS Hardenberg wil dat de gemeente Hardenberg
woningcorporaties actief stimuleert om voldoende
(energie neutrale) levensloopbestendige woningen te bouwen voor
senioren en starters. Er moet op “maat” worden gebouwd.	
  
7. Veiligheid / criminaliteit / Politie
Er moet meer aandacht worden geschonken aan de parkeerproblematiek bij scholen. Vooral bij basisscholen waar,
leerlingen worden gebracht en gehaald met de auto.
Schade toe gebracht door vandalen dient wordt door de
gemeente Hardenberg te worden verhaald op de daders.
Meer controle door de politie op snelheidsovertredingen
in woongebieden is gewenst.
8. Toerisme
Toerisme en recreatie zijn belangrijke dragers van de
Hardenbergse lokale economie. 50PLUS Hardenberg
wil de Vecht verder bevaarbaar maken.
50PLUS Hardenberg wil permanente bewoning van
recreatiewoningen mogelijk maken. Hiervoor is door
de Provincie Overijssel al een positief advies gegeven.
De voorwaarden zijn daarbij ook duidelijk aangegeven.
9. Openbaarvervoer
50PLUS Hardenberg wil beter openbaar vervoer tussen
Hardenberg, de buitengebieden en de kleinere woonkernen.
De gemeente Hardenberg dient hiertoe een actieve lobby naar de
Provincie op te starten.
10. Parkeren
50PLUS Hardenberg is voorstander van gratis parkeren.
Dit trekt mensen van buiten eerder aan. Ook is bewezen dat
gratis parkeren een aantrekkende werking heeft op
potentiële klanten.
Juist nu is het goede moment om betaald parkeren af te schaffen,
daar de huidige parkeerautomaten op korte termijn toch moeten
worden vervangen. Dit omdat anders voor een goede werking
geen garantie kan worden gegeven.
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