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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

50 PLUS doet mee aan de gemeenteraadsverkiezin-

gen. Met uw steun kunnen we straks ouderen een 

stem geven in 20 gemeenten in het hele land. Stem 

op 21 maart op uw plaatselijke 50PLUS-kandidaten!

De campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen is in volle gang. Dankzij 
de inzet van onze kandidaten en tal van 
vrijwilligers gaat 50PLUS de strijd aan 
in 20 gemeenten, verspreid over heel 
Nederland. We doen in de Randstad 
mee in drie grote steden: Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag, maar ook in 
Gooise Meren. 

Buiten de Randstad doen we mee in  
Assen, Emmen, Hardenberg,  

Apeldoorn, Nijmegen, Vlissingen,  
Terneuzen, Tilburg, Den Bosch,  

Breda, Helmond, Eindhoven, 
 Maastricht, Maasgouw, Venlo  

en Sittard-Geleen. 

U leest er alles over in deze editie  
van de Ledenkrant: met achterop een  
kaart waarop u snel kunt zien of we  
ook in uw woonplaats al meedoen,  
en met duidelijke woorden van de  
lijsttrekkers die vertellen waar ze  
voor staan.  

 

50PLUS heeft in deze 20 gemeenten 
goede lijsttrekkers, ijzersterke kandida-
ten, en sterke verkiezingsprogramma’s. 
Enthousiaste mensen die alles op alles 
zetten om een goede campagne te voe-
ren! Met de ondersteuning van het lan-
delijk campagneteam onder leiding van 
André van Wanrooij staat niets meer in 
de weg voor een goed verkiezingsre-
sultaat voor 50PLUS. We zijn trots op de 
inzet van zo veel mensen, die er met uw 
steun voor zorgen dat wij een partij zijn 
waar niemand meer om heen kan. Uw 
stem klinkt straks niet alleen in de 
Eerste en Tweede Kamer 
en Provinciale Staten, 
maar ook in uw ei-
gen gemeenteraad. 
 
Net als bij andere 
verkiezingen staan onze 
standpunten voorop. Om 
enkele van onze speer-
punten te noemen: de 
gemeentelijke financiën 
moeten op orde zijn of wor-
den gebracht. 50PLUS staat 

voor een goed sociaal beleid, voor jong 
en oud. De zorg is belangrijk, net als het 
onderwijs, veiligheid, goed openbaar 
vervoer, cultuur en uiteraard de financi-
ele positie van ouderen. De gemeenten 
hebben de afgelopen jaren meer taken 
gekregen op veel van deze terreinen. 
Maar dat gaat nog lang niet overal even 
goed. Problemen bij onder meer de 
ouderenzorg en armoedebestrijding, 
lastenverzwaringen voor ouderen en ga 
zo maar door. Er is nog veel werk aan de 
winkel, op alle politieke niveaus. Mede 
daarom is het zo belangrijk dat 50PLUS 
ouderen een stem geeft, ook in de 
gemeenteraden!  
 
In het hele land is de aandacht op ons 
gevestigd en wordt druk gespeculeerd 
op de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen. Dat is mede te danken 
aan de tomeloze inspanningen om het 
afschaffen van de wet Hillen tegen te 
houden. De Tweede Kamerfractie van 
50PLUS heeft er onder aanvoering van 
Henk Krol en Martin van Rooijen álles 
aan gedaan om de aflosboete van tafel 
te krijgen. Hun energieke pogingen 
leverden heel veel goodwill op en ge-
nereerden veel publiciteit voor 50PLUS. 
Zo werken we op alle vlakken samen 
om op 21 maart een geweldig resultaat 
te boeken! We maken één front om 
50PLUS in Nederland nog meer op de 
kaart te zetten!

Jan Zoetelief,  
voorzitter 50PLUS

Doe mee en word lid van 50PLUS! Vul de bon in op pagina 2
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50PLUS geeft ouderen  
een stem, ook in  
de gemeenteraden!
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Gemeenteraadsverkiezingen  
21 maart 2018

BRENG ooK Ùw STEM UiT!

Bellen kan ook! Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis) 
Of ga naar  

www.50PLUSpartij.nl/lid-worden

50PLUS
Antwoordnummer 91019
2509 VC  DEN HAAG 

Dit aanmeldingsformulier invullen, 
ondertekenen, uitknippen en sturen aan:

JA! Ik word lid van 50PLUS  
en betaal slechts 15 euro tot 1 januari 2019

Een postzegel mag, maar hoeft niet.

Naam :               (M/V) 

Adres : 

Postcode :  Woonplaats :   

Telefoon : 

Geboortedatum :

E-mailadres : 

      Ik wil digitaal informatie en nieuws van 50PLUS ontvangen  Ja / Nee  

 

Datum : Handtekening :

Voor 15 euro bent u lid tot 1 januari 2019. De normale contributie is 25 euro per jaar.

IBAN-rekeningnummer: 
 
Graag altijd invullen i.v.m. de financiële administratie: 
❏  Ik verleen hierbij machtiging aan 50PLUS om de contributie 

jaarlijks van mijn rekening af te schrijven (i.v.m. de kosten 
gaat onze voorkeur uit naar een automatische afschrijving!).

❏  Ik maak de jaarlijkse contributie zelf over op  
rekeningnummer NL84 INGB 0004 6631 41 t.n.v. 50PLUS 

Doe mee!Word lid!Slechts €15,- tot 01-01-2019
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De afgelopen jaren hebben de kabinetten-Rutte allerlei taken die 
eerst onder verantwoordelijkheid van de landelijke overheid vie-
len over de schutting van de gemeente gekieperd. Denk aan zorg 

aan langdurig zieken en ouderen, jeugdzorg, armoedebeleid 
en diverse taken op het gebied van werk en inkomen. 

   
Willen wij als 50-plussers onze belangen nadrukkelijk 
kunnen verdedigen, dan moeten we dat niet alleen doen 
op het Binnenhof, maar bijvoorbeeld ook aan het Water-

looplein, de Coolsingel, de Markt, het Stadhuisplein, de Schoolstraat 
of het Kerkplein. We moeten een krachtig geluid laten horen in  
Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de provincie en zeker ook in 
de gemeente!     
    
Om adequaat op te kunnen komen voor 50-plussers is het belangrijk 
dat er goede, snelle en ondersteunende lijnen zijn tussen gemeen-
ten, provincies en Rijk. In tegenstelling tot lokale politieke partijen 
kan 50PLUS daarvoor zorgen! 
  
Raadsleden en Statenleden weten dat ze altijd bij de Tweede  
Kamerfractie van 50PLUS kunnen aankloppen. Omgekeerd zullen 
Léonie, Martin, Corrie en ik ons graag en vaak laten informeren  
over onderwerpen die gemeenten betreffen en die in Den Haag 
gaan spelen.  
    
In de voorbije jaren hebben we gezien dat 50PLUS steeds sterker 
wordt. We zijn gegroeid van één naar vier zetels in de Tweede 
Kamer en van één naar twee zetels in de Senaat. We zijn vertegen-
woordigd in elf Provinciale Staten en in zeventien waterschappen. 
En nu staan we op het punt volksvertegenwoordigers te leveren in 
twintig gemeenten verspreid over heel Nederland. Dat kan alleen 
met uw steun en stem op 21 maart. Ik reken op u! 

   
Henk Krol 
Voorzitter Tweede Kamerfractie 50PLUS 

COLUMN

HENK KRoL

Een krachtig geluid  
in de gemeente!

Henk krol, voorzitter tweede kamerfractie 50PLUS

Ook wij rekenen op u voor een krachtig geluid, 
zeker ook in de gemeente!     

Colofon  
De 50PLUS Krant is een uitgave van 50PLUS 
Landelijk secretariaat: Postbus 292, 2501 CG Den Haag 
Telefoon: 0800 – 52 50 502 (gratis) – Mail: info@50PLUSpartij.nl  

Redactie:    Bas Nieuwenhuijsen,  
André van Wanrooij

Foto’s:  Geert van Tol, Harry Breugom e.a. 

Lay-out:  Angela van Gerven (JANS Reclame)
Coördinatie:   Peter Pont, Monique Sanders,  

Pierre Lier (VLG Asten)

AMSTERDAM ApElDooRn

’S-HERTogEnboScH

ASSEn

bREDA

50PLUS Amsterdam zoekt leeftijdsloze 
oplossingen voor leeftijdsloze vraagstukken. 
Ooit wordt iedereen oud. Dus wat voor 
50plussers van belang is, is evengoed belangrijk 
voor 50minners. 50PLUS Amsterdam zoekt de 
verbinding tussen oud en jong. Door gezamenlijke 
oplossingen te vinden voor het grote probleem 
van eenzaamheid. Door betaalbare huisvesting 
voor oud en jong. Door mantelzorg waar 
mogelijk te stimuleren, waardoor mensen in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. 
Door alle Amsterdammers glashelder inzicht 
te bieden in de gemeentelijke inkomsten en 
uitgaven. Zodat ze kunnen beoordelen of het geld 
goed besteed wordt. Door makkelijk bereikbaar 
en zo goedkoop mogelijk openbaar vervoer. Door de Amsterdammers te 
bevrijden van de wurgende erfpachtcontracten, waarna ze ook nog eens 
worden uitgeknepen door de aflosboete van Rutte-III. Door te zorgen dat niet 
alleen rijke wereldburgers zich thuis voelen in de stad, maar ook de gewone 
Amsterdammer er een plek vindt. Zodat die, met Wim Sonneveld, kan zingen 
“Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn”.

50PLUS geeft de 40.000 ouderen in Apeldoorn 
eindelijk een mogelijkheid om lokaal, provinciaal 
en nationaal problemen aan te pakken om de re-
gie weer in eigen hand te krijgen. Zo zijn we bezig 
met het Activerium van de gemeente om juist ook 
50-ers weer aan werk te helpen. Deze groep on-
dervindt telkens negatieve reacties bij sollicitaties; 
ze zijn te oud. Vergeten wordt dat het juist die 
groep is die ervaring heeft, die zelden thuisblijft 
voor een griepje en die graag bereid is zich in 
te zetten voor een bedrijf of instelling. Ook wil-
len we dat de gemeente Apeldoorn als werkgever 
haar werknemersbestand een afspiegeling laat zijn 
van de Apeldoornse samenleving. Als deze groep 
werkloos wordt, dan zullen er velen ook in schulden raken en zich dan bij de 
schuldhulpverlening moeten melden. Een instantie van de gemeente waar 
soms doorlooptijden zijn van langer dan 6 maanden. 
Een ander belangrijk aspect van onze zorgen is de duurzaamheid: de co2-  en 
fijnstof uitstoot is een grote zorg voor ons. Het leefklimaat in het centrum en 
langs de doorgaande wegen staat op het spel. Bewoners krijgen werkelijke 
lichamelijke klachten van deze vervuiling.  Over vervuiling gesproken. Het 
afvalbeleid in Apeldoorn is uitermate klantonvriendelijk en zeker voor klan-
ten van boven de 50. Er moet met volle vuilniszakken worden gesleept naar 
overvolle containers die soms op meer dan een kilometer verwijderd staan. 
Dat moet anders.
Zo ook de parkeermogelijkheden bij zorgcentra: voor elk bezoek moet par-
keergeld worden voldaan. Als je iemand wil bezoeken die iets langduriger in 
het ziekenhuis ligt, dan kost je dat al gauw zo’n € 50,- in de week. De oplos-
sing hiervoor is gemakkelijk te bedenken maar moeilijk uit te voeren.

Onder leiding van de ervaren Adriana Hernández 
is 50PLUS ’s-Hertogenbosch zich al langere tijd 
aan het voorbereiden op deelname aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Er werd gewerkt aan 
een gedetailleerd verkiezingsprogramma waarbij 
een betere zorg en een overheid die dichter bij de 
burger komt te staan centraal staan.  
Zie: www.50plusdenbosch.nl.
Bossche 50PLUS-punten zijn: 
-  een gemeentelijk-zorgloket in iedere wijk,
-  waardering voor mantelzorgers b.v. door ze recht 

op een gratis parkeerkaart te geven,
-  levensbestendig bouwen en meer betaalbare 

huurwoningen,
-  betere veiligheid, niet door meer BOA’s maar door 

inzet van extra wijkagenten, 
-  behoud van het Theater aan de Parade in combinatie met nieuwbouw van 

een modern theater aan de Kop van ’t Zand,
-  ondersteuning gemeente bij het decriminaliseren van de wietteelt,
- terugkeer van zwem- en muziekles op de basisschool
- zwembad in West

Naast lijsttrekker Adriana Hernández staan verder op de lijst: manager/
bestuurder in de zorg Hans Krosse, oud-wethouder van Maasdonk Jan van 
Hoek, oud-raadslid Wim Plasmeijer, fysiotherapeut en ex-hockeytrainer Bart 
van Lith, oprichtster van de Stichting Actieve Senioren Jacqueline Verhoeven, 
oud-voorzitter van de Federatie van Carnavalsverenigingen in Oeteldonk 
en organisator van grote stadsevenementen Hans van Schaik (o.a. Tour de 
France en Davis Cup). Lijstduwer is pensioendeskundige Rob de Brouwer.

Vanzelfsprekend moet ook in Assen de koopkracht 
van de ouderen worden hersteld. Daarom is geko-
zen voor het motto: “U verdient beter”. Maar dan 
niet alleen in de portemonnee, maar ook voor za-
ken als efficiënter stadsvervoer en scherpere  par-
keertarieven. Daarnaast wil 50PLUS in Assen weer 
in alle wijken een buurthuis en kiest ze voor een 
compactere binnenstad zonder een nep-winkel-
dorp op de rand van de stad. En natuurlijk moet en 
kan er veel meer gedaan worden aan levensloop-
bestendig wonen, eenzaamheid, sociaal-culturele 
voorzieningen en ga zo maar door. Daarom wil 
50PLUS in Assen een ouderen-wethouder. Met ons  
programma komt er niet alleen meer evenwicht in 
Assen, maar zullen alle leeftijdsgroepen merken dat met een sterk 50PLUS de 
gehele Asser samenleving er op vooruit zal gaan.  

In Breda wil een enthousiast team 
van 13 kandidaten de 50-plussers  
een stem geven.

Breda is een stad met grote ambi-
ties. Ook 50PLUS ziet het belang van 
economische ontwikkeling, maar wil 
tegelijk meer aandacht voor wie in 
koopkracht achterblijft, zoals ouderen 
zonder of met een klein aanvullend pensioen, werkzoekenden vanaf 45 jaar, 
jongeren met een beperking. Zorg voor hen moet topprioriteit  zijn. Daarom 
is meer geld nodig voor maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie, 
jeugdzorg, armoedebeleid en schuldhulpverlening. 50PLUS wil evenwicht tus-
sen economie en sociaal beleid.

50PLUS wil de zorg in de wijk beter regelen: meer aandacht voor wijkver-
pleging, buurtzorg en mantelzorgers. De eigen WMO-bijdrage moet worden 
verlaagd. Zorggeld moet zorggeld blijven en mag uitsluitend voor zorgtaken 
worden ingezet. 

50PLUS wil de veiligheid verbeteren door uitbreiding van de buurtpreventie 
en meer wijkagenten op straat en meer politieposten in  de wijken. Er moeten 
meer geschikte en energiezuinige woningen voor ouderen worden gebouwd.

Ellen Schutten, 
lijsttrekker 50PLUS 

Amsterdam

Hans Weevers, 
lijsttrekker 50PLUS 

Apeldoorn

Adriana Hernández, 
lijsttrekker 50PLUS 

’s-Hertogenbosch

Clemens Otto,  
lijsttrekker 50PLUS  

Assen 

Joep Taks, de middelste man met  
een sjaal, lijsttrekker 50PLUS Breda
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DEn HAAg HElMonDEInDHoVEn nIjMEgEn

gooISE MEREn

RoTTERDAM

EMMEn

MAASgouw

HARDEnbERg

MAASTRIcHT

De twaalf kandidaten van 50PLUS Den Haag,  
onder aanvoering van de 58-jarige journalist 
Frans Hoynck van Papendrecht, voeren campagne 
met duidelijke standpunten voor betere lokale 
politiek die luistert naar wat inwoners willen en 
nodig hebben.
In een gedegen (58 pagina’s tellend) verkiezings-
programma gaat 50PLUS Den Haag in op: Een 
beter Den Haag voor álle generaties; Economie, 
werk en inkomen; Zorg en welzijn; Verkeer, mo-
biliteit en bereikbaarheid; Veiligheid en vrijheid; 
Wonen en bouwen; Sport, cultuur en recreatie; 
Milieu en natuur; Onderwijs en taalbeheersing; 
Gemeentefinanciën; Democratie en betrokkenheid.  
Als een rode lijn door het verkiezingsprogramma van 50PLUS Den Haag lopen 
kwaliteit en duurzaamheid in de te maken politieke keuzes op ieder terrein.
Vanzelfsprekend zet 50PLUS Den Haag zich optimaal in voor ouderen, die 
steeds meer achterop raken. Dat geldt voor hun kansen op de arbeidsmarkt, 
hun inkomen, de zorg, hun veiligheid, enzovoort. Maar de Haagse kandidaten 
benadrukken dat ook goed rekening moet worden gehouden met de belan-
gen van jongere generaties, die niet mogen worden opgezadeld met tal van 
toekomstige problemen die zich nu reeds aftekenen aan de horizon van de 
stad. Den Haag moet een schone en veilige stad zijn en blijven, waar het goed 
wonen en werken is voor al haar inwoners.

50PLUS doet in Helmond mee met een eigen lijst 
en een vernieuwend programma. Naast de er-
varen politici Frans Mol op 1 en Jan van Aert op 
2, heeft 50PLUS in Helmond bevlogen mensen 
op de kandidatenlijst voor wie gemeentepolitiek 
een nieuwe ervaring is. Zij brengen stuk voor stuk 
meer dan 50 jaar aan levenservaring mee, opge-
daan in allerlei functies en situaties. 

50PLUS Helmond streeft naar een stad waar het 
voor iedereen goed wonen is in een zo nodig 
aangepaste, maar altijd veilige omgeving. De eigen 
buurt, de eigen wijk is daarbij belangrijk. En als de 
gezondheid niet optimaal is, is er goede zorg, liefst 
in de eigen thuissituatie. Goed openbaar vervoer voor alle delen van de stad 
is vanzelfsprekend. Criminaliteit wordt adequaat bestreden met voldoende 
inzet van middelen. 

Ruud van Acquoij, lijsttrekker van 50PLUS 
Eindhoven, is een geboren en getogen 
Eindhovenaar. Een stad waar veel aandacht is voor 
uitstraling en innovatie maar de inwoner vaak 
wordt vergeten. Financieel verkeert Eindhoven 
in zwaar weer, daarom moet voor ieder plan de 
financiële haalbaarheid zeker zijn en is discipline 
op dit punt nodig. Er is werk aan de winkel! De 
komende vier jaar zijn wonen, werken en welzijn 
onze thema’s in Eindhoven.  
50PLUS Eindhoven komt op voor alle bewoners 
van Eindhoven met de nadruk op de 50 plussers. 
50PLUS Eindhoven streeft naar een stad zonder 
tweedeling en waar iedereen meetelt.  
50PLUS Eindhoven voor nu en later!

De Verenigde Senioren Partij Nijmegen (VSP) gaat 
de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in met een 
nieuwe naam: 50PLUS. Hiermee willen wij ver-
snippering en verdeeldheid voorkomen van partij-
en die voor dezelfde doelgroep opkomen. 50PLUS 
heeft een grotere landelijke invloed in de Eerste 
en Tweede kamer, Provincies en Waterschappen, 
waardoor er in Nijmegen een sterke ouderenpartij 
kan ontstaan.

50PLUS wil voortzetting van het gratis buskaartje 
voor 65-plussers in Nijmegen. Ouderen kunnen 
daarmee in Nijmegen overal gratis met de bus ko-
men ook mensen met een kleine portemonnee. 
Dit is een belangrijke voorziening gebleken om eenzaamheid onder ouderen 
te voorkomen. Verder moet de bus door de Burchtstraat blijven rijden, want 
ook mensen die slecht ter been zijn moeten in het hartje van de stad kunnen 
komen voor de deur van het Stadhuis.

Maak 50PLUS tot een sterke partij stem dus 50PLUS.

Wij waren in Gooise de eerste twee 50PLUS-raad-
sleden na vervroegde verkiezingen vanwege de 
fusie tussen Bussum-Naarden-Muiden-Muider-
berg, met maar liefst acht procent van de stem-
men: het lokale vlaggenschip voor 50PLUS! Een 
groot succes was het ophalen van 10.000 duizend 
handtekeningen voor het behoud van Ter Gooi 
Ziekenhuis Blaricum. Ook krijgen wij veel bijval 
met een protest tegen de invoering van een apar-
te PMD-Kliko. En om nu alweer een fusie met 
Weesp aan te gaan lijkt ons geen goed idee! 
De belangrijkste 50PLUSpunten:
-  Ziekenhuis Ter Gooi Blaricum open houden of  

anders een nieuw zorgcentrum, geen bezuinigingen 
op WMO en thuiszorg, ondersteuning voor mantelzorgers, geen zorgval en ge-
noeg (kleinschalige) verpleeghuizen zodat men in eigen gemeente terecht kan.

-  Geen belasting verhoging.
-  Betere controle op toekenning subsidies.
-  Geen PMD-kliko.
-  Geen verkeerscirculatieplan, parkeerbeleid hetzelfde houden,  

geluidsscherm op snelweg A1 bij Naarderbos, beter openbaar vervoer. 
Spoorweg Bussum verdiepen.

-  Nu geen Fusies met andere Gemeenten.
-  Alleen woningen op Crailo (waaronder een door 50PLUS geïnitieerd ‘Tiny 

Houses’ project), Bredius Muiden grond aankopen voor sportvelden, bin-
nen- en buitenhaven Muiden toestaan, binnenhaven in Naarden-Vesting en 
rondom varen in de Vesting mogelijk maken, Muiderberg per sloep bereik-
baar maken.

-  50PLUS neemt de aanbevelingen van de seniorenraad over.
-  Gesubsidieerde taxiservice voor mensen met lichamelijke beperking.
-  Activiteiten voor ouderen. Vereenzaming bestrijden en gereduceerde en-

treekaartjes. Niet alles digitaal maar ook ‘papier’ behouden. Op wijkniveau 
bijeenkomsten voor ouderen en dementerenden.

-  Woningen levensloop bestendig maken en meer senioren woningen bouwen.

50PLUS Rotterdam staat voor individuele vrijheid, 
sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. Wij komen op voor alle Rotter-
dammers, met extra aandacht voor vijftigplussers. 
Eén op de drie Rotterdammers is ouder dan 50 
jaar. Echte serieuze aandacht voor de problemen 
van vijftigplussers, zoals leeftijdsdiscriminatie en 
oplopende zorgkosten ontbreekt.

50PLUS Rotterdam zet in op: 
-  niet bezuinigen op Zorg
-  meer aandacht voor de positie van mantelzorgers 

en vrijwilligers
-  meer politie, dichter bij de mensen in de wijk
-  Midden & Kleinbedrijf en ZZPers als basis van 

onze economie
-  een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid
-  een tegenprestatie in de bijstand, op basis van eigen kwaliteit en  

mogelijkheid
-  weren van verplicht schoffelen voor je uitkering
-  een stad zonder armoede
-  snel en eenvoudig wegwerken van schulden
-  bestrijden van eenzaamheid
-  betaalbare, voldoende én aangepaste huurwoningen
-  scheiden van snel en langzaam verkeer op het fietspad
-  ruim baan geven voor het Openbaar Vervoer en vrij OV vanaf 65 jaar
-  50PLUS Rotterdam zet in op dat iedereen weer AOW krijgt vanaf 65 jaar;  

De AORW. Te beginnen bij Rotterdammers die op hun 65ste in de bijstand 
zitten en minstens 3 jaar in Rotterdam wonen

50PLUS Rotterdam is onmisbaar in onze stad. Wij kunnen de verbinding zijn 
tussen jong en oud.  Alle generaties hebben elkaar nodig. Op het werk en in 
het dagelijks leven. De levens- en werkervaring van vijftigplussers en de vitali-
teit en het idealisme van de jeugd maken samen een mooie stad en een goed 
leven.

Kort geleden was er reuring over de 
sluiting van twee afdelingen bij het 
Scheper-Ziekenhuis. Emmen heeft 
recht op een volwaardig ziekenhuis, 
dus inclusief kinderafdeling en ver-
loskunde! Gelijktijdig werd de vraag 
actueel of er wel ruimte is voor drie 
streekziekenhuizen. 50PLUS-Emmen is 
hierin overduidelijk: JA! Emmen met 
106.000 inwoners verdient een vol-
waardig ziekenhuis. Voor een vitaal platteland is dit onmisbaar! 
50PLUS-Emmen wil tevens de leegloop en krimp in Emmen tegengaan. Door 
meer studiefaciliteiten te bieden kunnen we jongeren hier  laten studeren. 
Daarom moet er wat 50PLUS-Emmen betreft een dependance van de Univer-
siteiten Groningen en Enschede in Emmen komen. Goede studiefaciliteiten 
trekt bedrijven aan en zo halen we werkgelegenheid naar Emmen.
50PLUS-Emmen staat voor een oprechte transparante politiek waar geen 
ruime is voor achterkamertjes. Beloofd is beloofd!

Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS  
is er voor jong en oud. 

PWM-50PLUS wil een goed gemeentelijk huis-
houdboekje. Subsidies voor verenigingen enz. wil-
len we handhaven. Vrijwilligers en mantelzorgers 
willen we ondersteunen, en gehandicapten en 
chronisch zieken moeten vrijwilligerswerk kunnen 
doen. Armoede moet bestreden worden. Optimale 
jeugdzorg is nodig, net als goede buurtzorg en 
wijkverpleging. Huiskamer Plus projecten moeten 
laagdrempelig blijven. We willen het (ver)bouwen 
van geschikte woningen voor starters, senioren en 
gehandicapten en chronisch zieken stimuleren, net 
als duurzaam bouwen. Wij vinden het behouden van de scholen in de kernen 
zeer belangrijk. Veiligheid staat hoog in het vaandel, maar ook het onder-
houden van de infrastructuur houdt ons bezig en het zorgen voor voldoende 
groen in Maasgouw. De cultuur moeten we blijven koesteren. Zorgen voor 
werkgelegenheid is belangrijk en ook het faciliteren van verenigingen heeft 
onze aandacht.

In Hardenberg hebben we gekozen om in te zetten 
op de drie W’s: Wonen, Werken en Welzijn. Denk 
aan het (ver)bouwen van levensloopbestendige 
duurzame woningen. Een goede leefbaarheid 
waarbij alle voorzieningen voor iedereen bereik-
baar zijn. De economie trekt aan en toch is het 
voor langdurig werkelozen van 45 jaar en ouder 
bijna onmogelijk om aan het werk te komen. En 
dan de WMO; het is toch te zot voor woorden dat 
dit niet geoormerkte gelden zijn, die straffeloos 
gebruikt kunnen worden voor algemene middelen. 
Ook betaald parkeren is in Hardenberg een issue. 
Er komen steeds meer leegstaande winkelpanden en klanten blijven weg. 
Verder wil de NAM meer gas aanboren in onze diepe ondergrond. Dat mag 
en kan toch niet waar zijn. Daarnaast wil 50PLUS Hardenberg een brug slaan 
naar de jongere kiezer. Dat laten we zien door onze jongste kandidaat van 20 
jaar. Hardenberg is ook bezig met een proef met het zogenaamde basisloon. 
Dat volgen we heel kritisch. Het CBS heeft aangegeven dat in Hardenberg re-
latief veel ouderen met plezier wonen. En alleen daarom al mag 50PLUS in de 
gemeente Hardenberg niet ontbreken. Verkiezingskrant 50PLUS Hardenberg: 
https://issuu.com/50plusoverijssel/docs/verkiezingskrant_hardenberg.

50PLUS heeft nadrukkelijk een totaalprogramma. 
Kort en overzichtelijk. 50PLUS legt in dit program-
ma terecht de nadruk op de 50-plussers. Zij heb-
ben alle reden om hun toekomst met zorg (wonen, 
zorg en werkgelegenheid) tegemoet te zien.
Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van 
jong tot oud. Trots zijn op een gemeente die ver-
nieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer 
verbinding komt tussen de generaties, waar bur-
gers zich veilig moeten kunnen voelen, waar we 
tradities en onze cultuur koesteren, waar niet al-
leen managers het voor zeggen hebben en waar de 
menselijke maat weer moet gaan tellen.

Frans Hoynck van 
Papendrecht, lijsttrekker 

50PLUS Den Haag.

Gijs Schuurman, 
lijsttrekker 50PLUS 

Hardenberg

Frans Mol,  
lijsttrekker 50PLUS 

Helmond

Ruud van Acquoij, 
lijsttrekker 50PLUS 

Eindhoven

Hans van Deurzen, 
lijsttrekker 50PLUS 

Nijmegen

Andreas van der Schaaf, 
lijsttrekker 50PLUS 

Gooise Meren

Ellen Verkoelen, 
lijsttrekker 50PLUS 

Rotterdam

Vlnr: Harry Siepel; Johan Grethe; Jan 
Fonhof (lijsttrekker); Jaap Beekhuis; 

Rinus Geertjes en Arno Grevink.

Marcel Richter, 
lijsttrekker 50PLUS 

Maasgouw

Bennie van Est, 
lijsttrekker 50PLUS 

Maastricht
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Algemene Vergadering 
Op 26 mei 2018 wordt een Algemene  
Vergadering voor leden van 50PLUS ge- 
houden. Tijdens deze vergadering zal ook 
een nieuw Hoofdbestuur worden gekozen. 
De locatie, concept-agenda, en vergader-
stukken zullen binnen de daarvoor  
gestelde termijnen gepubliceerd worden  
op onze website www.50pluspartij.nl. 

50PLUS in de Tweede Kamer

De zorg moet een topprioriteit van de overheid zijn, stelt Kamerlid 
Léonie Sazias. “Want de mate van onze beschaving kan worden  
afgemeten aan de manier waarop we voor elkaar zorgen.” 

50PLUS vraagt onder meer om méér tijd voor huisartsen voor hun patiën-
ten, om budget voor preventie in het algemeen en valpreventie in het 
bijzonder en om extra aandacht voor de wijkverpleging. 50PLUS wil bo-
vendien de kosten van de zorg in de hand houden door het ‘weglekken’ 
van geld aan te pakken.

“Want zorggeld moet zorggeld blijven!”, aldus Léonie Sazias.

De mailbox van de Tweede Kamerfractie stroomt over met brieven van 
ouderen die tot hun ontzetting constateren dat zij er dit jaar financieel 
niet of nauwelijks op vooruit gaan. Of er zelfs op achteruit gaan! En dat 
terwijl de economie draait als een tierelier. Ondertussen nemen hun 
lasten alsmaar toe. Het kabinet ziet ouderen amper staan en begunstigt 
vooral de werkende middengroepen. “Zíj gaan er het meeste op vooruit 
en dat is eigenlijk al twintig jaar zo”, zegt Kamerlid Martin van Rooijen. 

“De inkomens van ouderen zijn bewust op achterstand gezet. Om tot een 
gelijkmatige inkomensontwikkeling te komen is het nu tijd voor een dik 
verdiende inhaalslag!” 

‘Tijd voor een dik verdiende inhaalslag!’

‘Zorggeld moet zorggeld blijven’

 Meer op 50pluspartij.nl/martin-van-rooijen

Meer op 50pluspartij.nl/leonie-sazias

55-plussers verdienen beter dan ‘hongerjaren’

Voor veel mensen beginnen vanaf 55 jaar de ‘hongerjaren’. Door de crisis 
van de afgelopen jaren moeten heel veel ouderen de tijd tot aan hun 
pensioen uitzitten met een (bijstands)uitkering. “Voor de media was dit 
nieuws, voor ons van 50PLUS niet”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk.  
“Vorig jaar, toen de kabinetsformatie in volle gang was, vroegen wij al 
aandacht voor deze vergeten groep. De vraag waarom een partij als 
50PLUS nodig is, is nu wel beantwoord. Niemand heeft oog voor deze 
groep die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. 50PLUS vindt het  
belangrijk dat er gewerkt wordt aan duurzame inzetbaarheid, zodat  
mensen langer in goede gezondheid kunnen werken. Maar we vinden 
tegelijkertijd dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65 jaar!”

Meer op 50pluspartij.nl/corrie-van-brenk

Gemeenteraadsverkiezingen  
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SITTARD-gElEEn TIlbuRg

VEnlo

TERnEuzEn

VlISSIngEn

Wij zetten ons in voor het behoud en de versterk-
ing van de eigen en specifieke identiteit van buur-
ten en de omliggende kerkdorpen, met voldoende 
voorzieningen (voor senioren in het bijzonder)  
om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.  
Ontmoetingspunten bieden sociale veiligheid. 
Wij zetten ons in voor meer vermenging van 
de functies wonen, werken en recreëren in de 
woonwijken en dorpen waar dit mogelijk is. Meer 
verbindingen creëren van de diverse identiteiten. 
Slimme oplossingen voor verbindingen tussen 
diverse stedelijke- en dorpsgroengebieden. 
Wij willen meer aanwezigheid en bereikbaarheid 
van de wijkagent. Burgers willen wij pro-actief en 
preventief betrekken bij het creëren van meer veiligheid in de eigen  
woonwijk en het eigen dorp. Bijzondere aandacht voor de te krappe  
parkeersituatie bij het station in Sittard. Wij willen meer mogelijkheden voor 
(kleinschalige) dagbesteding in eigen woonbuurt en dorp. 

De gemeente moet stimuleren dat grote vrijkomende panden op basis van 
‘mixed people’ concepten een gemengde functie krijgen, dit om de een-
zaamheid van senioren te doorbreken. Betere schuldhulpverlening en niet 
bezuinigen op armoedebeleid. De gemeente moet wijkgebonden innovatieve 
initiatieven op het gebied van zorg en welzijn ondersteunen. De openbare 
ruimte en (openbare) gebouwen dienen goed toegankelijk en obstakelvrij te 
zijn voor mensen met beperkingen. Er moeten snellheidsbeperkende maatre-
gelen komen op alle toegangswegen naar woonwijken en dorpen waar veel 
snelheidsovertredingen plaatsvinden. 

50PLUS Tilburg stelt vijf thema’s centraal: Leef-
baarheid, Zorg, Veiligheid, Omgangsnormen en 
Economie & Financiën. We zien dat de zorg in 
Tilburg een stuk beter kan. We gaan ervoor dat de 
WMO gelden, bijvoorbeeld voor huishoudelijke 
hulp, weer in dezelfde omvang worden verstrekt 
als voorheen. Daarnaast zien we hufterig gedrag 
in Nederland, dus ook in Tilburg, toenemen. 
50PLUS Tilburg wil graag een programma starten 
om dit aan te pakken. Ook veiligheid en ver-
keersveiligheid staan hoog op ons programma. 
Ten slotte, 50PLUS Tilburg wil geen uitbreiding en 
verhoging van de gemeentelijke belastingen, omdat 
dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor 
de burger en met name de ouderen, die niet  mee mochten delen in eerdere 
lastenverlichtingen. 

Het gehele programma van 50PLUS is te vinden op de website: 
https://www.50pluspartij.nl/tilburg. 

De komende jaren zal de gemeente Venlo haar 
financiën in de gaten moeten houden. Zorggelden 
vormen minimaal een kwart van het gemeentelijk 
budget. Wij willen dit geld “oormerken” zodat het 
nergens anders terecht komt. Daarnaast mogen 
wijkcentra niet verder uitgekleed worden, zij heb-
ben een sociale spilfunctie. Iedere bewoner moet 
zich overal prettig en veilig kunnen voelen. Ver-
paupering van wijken moet worden tegengegaan 
en 50PLUS wil “bromsnor” terug in de wijken. 
Voedselbanken en ongeletterdheid passen niet 
in ons beeld van welvaart. Armoedebeleid staat 
daarom hoog op onze agenda. De ene kern in de 
gemeente is de andere niet, daarom willen wij een 
Coördinerend Wethouder Ouderenzaken met ze-
ggenschap en bevoegdheden. Inspraak moet geen holle frase zijn, wij willen 
daarom een bindend referendum over de kabelbaan.

Bijna de helft van de inwoners van de gemeente 
Terneuzen is 50 jaar of ouder. 50PLUS wil in de 
komende vier jaar bij de gemeente telkens weer 
er op hameren dat deze doelgroep meer aandacht 
nodig heeft om te kunnen genieten van wonen, 
werken en vrijetijd. 

Hoofdpunten uit ons verkiezingsprogramma  
betreffen onderwijs, werk en werkloosheid, 
financiën, milieu en duurzaamheid, leefbaarheid 
en wijken, openbaar vervoer, vrijwilligers, pre-
ventie en sport, en zorg en welzijn. Gemeentelijke 
coaches helpen ouderen met internet, adminis-
tratie en alfabetiseringsprogramma’s.  

Vijftigplussers moeten serieus genomen worden bij sollicitaties. De gemeente 
Terneuzen moet burgers niet “plukken” om de begroting sluitend te krijgen. 
Bedrijven die hinderlijk en belastend zijn voor de directe omgeving moeten 
worden verplaatst. Vestiging van nieuwe ondernemingen en uitbreiding van 
bestaande bedrijven moet worden gestimuleerd. Er is grondig onderhoud 
nodig aan openbare wegen en trottoirs. Kern- en wijkraden krijgen de aan-
dacht van de gemeente en de ambtelijke ondersteuning die zij nodig hebben. 
Verpaupering en leegstand in de kernen bestrijden. Het pontje Sluiskil moet 
in de vaart blijven. De huidige zwembaden in de kernen moeten worden ge-
handhaafd. WMO aanvragen sneller behandelen en afwikkelen. In alle kernen 
moeten voorzieningen komen betreffende zorg- en aanleunwoningen, zodat 
een beroep gedaan kan worden op zorg op afstand.

Het volledige programma van 50PLUS Terneuzen staat op onze website: 
www.50plusterneuzen.nl.

50PLUS in Vlissingen wil wijkcen-
tra met sport- en welzijnsvoor-
zieningen waar een integrale 
benadering de kern moet zijn voor 
ontmoeting en ondersteuning van 
inwoners, zodat o.a. eenzaamheid 
voorkomen wordt. Verenigingen 
en stichtingen kunnen daarin een 
belangrijke rol vervullen. Geen 
afbraak maar juist opbouw van ont-
moetingsplaatsen! Wijkcentra die 
in iedere buurt het centrale punt 
worden voor evenementen, cultuur, gemeentelijke bijeenkomsten voor 
inspraak en samenspraak, hulpverlening, etc. Iedereen kan via de wijkcentra 
de ondersteuning krijgen die nodig is. Zorg op maat in de wijk, zonodig aan 
huis. In een wijk waar energieneutraal en leeftijdsbestendig gebouwd wordt.

50PLUS wil dat iedereen mobiel kan blijven door het openbaar vervoer gratis 
ter beschikking te stellen. 50PLUS wil een sterke toeristische sector en een 
goed ontwikkelde horeca, maar daarvoor offeren we niet het Nollebos op! 
Voor een vakantiepark hebben we in Vlissingen echt nog wel een andere  
locatie beschikbaar.

Hugo Kamps,  
lijsttrekker 50PLUS 

Sittard-Geleen

Henk van Tilborg, 
lijsttrekker 50PLUS 

Tilburg

Natascha Kroonstuiver, 
lijsttrekker 50PLUS  

Venlo

Johan Hessing, 
lijsttrekker 50PLUS 

Terneuzen

Rens Reijnierse, 
2de van links, 

 lijsttrekker 50PLUS Vlissingen
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AMSTERDAM

APELDooRN 

DEN HAAG

EiNDHoVEN

EMMEN

GooiSE MEREN

HARDENBERG

HELMoND

MAASGoUw

MAASTRicHT

NijMEGEN
RoTTERDAM

SiTTARD-GELEEN

TERNEUzEN

TiLBURG

VENLo
VLiSSiNGEN

ASSEN

BREDA
‘S-HERToGENBoScH

Stem 21 maart op 50PLUS  
in uw gemeente!


