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Secretaris 50PLUS Overijssel - Hetty Jansen-Kwast

Hetty Jansen-Kwast komt uit Oldenzaal is secretaris van de afdeling 
Overijssel.

De komende bestuursperiode zal Hetty met haar mede-bestuurders zich 
bezig houden met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en 
speciaal in de Gemeente Oldenzaal, om daar een lokale afdeling van 50PLUS 
op te zetten.

Mocht u belangstelling hebben om ook actief te worden voor 50PLUS 
Oldenzaal dan kunt u contact opnemen met Hetty.

U kunt Hetty bereiken via het mailadres
secretais@50plusoverijssel.nl

Van uw fractievoorzitter.
Voor u ligt al weer de derde nieuwsbrief van 50PLUS 
Overijssel. En wat voor één. 

Uiteraard zoals u gewend bent met nieuws uit de regio 
zoals de actie welke in Oldenzaal ontplooid is om de 
huisartsen hulppost te behouden, maar ook een stuk over 
het waterschap Drents Overijsselse Delta en een inzicht in 
de werkzaamheden betreffende de energietransitie van onze 
gemeenteraadsleden. 

Meestal vindt u in mijn bijdrage een “Keek op de Week”. 
Echter deze vind u ook terug op onze website en op onze 
Facebookpagina’s. Derhalve deze keer een iets andere 
inleiding. Niet omdat er Provinciaal niets gebeurt, maar omdat 
velen van u deze wetenswaardigheden al elders hebben 
gelezen. Want er gebeurt voldoende. 

Op dit moment ligt de focus bij Provinciale Staten op 
een aantal zaken. Denk aan de stikstofproblematiek en 
de daaraan verbonden “boerenprotesten”, maar ook de 
bouwsector ligt grotendeels stil door mogelijk te strenge 
regels. (foto ANP)

Verder hebben we ons moeten roeren over het Lithium Werks 
debacle. De wijze waarop e.e.a. er door heen was gedrukt 
door G.S. verdiende niet echt een schoonheidsprijs.

     

Lees hier de columns “Keek op de week” van Fred
 
Maar daar waren meerdere partijen schuldig aan. Het 
was een meerderheid van de Staten (niet 50PLUS) die de 
financiering er met “stoom en kokend water” door heen 
drukten. 

En wat te denken van de ontwikkelingen van Lelystad 
Airport. Van af het begin pleiten wij al voor een herindeling 
van het luchtruim voordat er überhaupt gesproken kan 
worden over een opening. Echter de minister moet en zal 
Lelystad er op korte termijn doorheen drukken. En nu blijkt 
ook nog eens (en wij riepen dat al langer), dat er geen goede 
berekeningen voor overlast zoals, geluid, fijnstof en de kans 
op vogelaanvaringen aan ten grondslag ligt. 

En we zijn druk met de begroting van de huidige coalitie. Wat 
vinden we acceptabel en wat niet? Dus genoeg te melden. 
Maar het grootste deel van deze nieuwsbrief staat i.h.k.v. 
verkiezingen. De gemeentelijke, waarvoor we nog mensen 
zoeken die hier een 
rol in willen spelen, 
maar ook die van 
de Tweede Kamer. 

Kortom een 
nieuwsbrief met 
inhoud. Ik wens u 
veel leesplezier.

Fred

https://50pluspartij.nl/overijssel/136-overijssel-keek-op-de/3435-keek-op-de-week-door-fractievoorzitter-fred-kerkhof-3
https://50pluspartij.nl/overijssel/3379-keek-op-de-week-door-fractievoorzitter-fred-kerkhof-3
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Niet alleen in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de
provincies, waterschappen en de gemeente geeft 50PLUS ouderen een stem. 

In de politiek waakt 50PLUS over uw pensioen en strijdt voor menselijke en betaalbare zorg. 50PLUS wil meer kansen 
voor ouderen op de arbeidsmarkt en voldoende betaalbare woningen voor ouderen.

Doe mee met 50PLUS! Hoe?
• Door lid te worden: klik hier of bel 0800 - 52 50 502.

• Door vrijwilliger te worden. Neem contact op met het partijkantoor van 50PLUS

Steun ons en word lid van 50PLUS. Als lid…

… kunt u samen met andere leden meepraten over de politieke koers 
… kunt u onderwerpen en ideeën aandragen

… krijgt u regelmatig de 50PLUS Krant in de bus
… ontvangt u wekelijks de digitale nieuwsbrief

… kunt u zich verder ontwikkelen door actief te worden binnen de vereniging
… steunt u onze volksvertegenwoordigers die dagelijks voor uw belangen opkomen!

Als nieuw lid wordt u bovendien uitgenodigd voor een rondleiding in de Tweede Kamer.

Strijd mee voor een goed pensioen, menselijke zorg en meer kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen. Word lid van 
50PLUS! Dat kan via het aanmeldingsformulier. Maar u kunt ook bellen: 0800 - 52 50 502 (gratis)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
Het hoofdbestuur van de 50PLUS partij heeft aangegeven dat zij v.w.b. de gemeenteraadsverkiezingen, in het gehele land willen 
participeren om uiteindelijk mee te  doen met de verkiezingen voor de gemeenteraden in 2022.

Hiervoor wil men gemeentelijke afdelingen opzetten, deze zullen vanuit de provinciale besturen worden gecoördineerd.

In de plaatsen Hardenberg, Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo en Oldenzaal hebben zich tot op heden zoveel personen 
aangemeld. dat het provinciaal bestuur zich inzet voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in deze gemeenten. De deelname 
in Hardenberg is al zeker, daar 50PLUS hier al vertegenwoordigd is met 2 zetels.

Om de juiste kandidaten te kunnen selecteren heeft het provincie bestuur 50PLUS Overijssel een profielschets opgesteld. Tevens is het 
voor een geïnteresseerde  gemakkelijk is om na te gaan of hij/zij zich kan vinden in het profiel en de daaraan verbonden eisen.

Indien u denkt een goede kandidaat te zijn voor een dergelijke functie laat het ons dan weten.

Schrijf een mail met daarin uw gegevens en motivatie naar: voorzitter@50plusoverijssel.nl

Zie hier de profielschets

Cursus “Politiek Actief voor de gemeente”
In 2021 start de gratis cursus Politiek Actief voor de gemeente. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en is bedoeld voor mensen 
die zich hebben opgegeven om politiek actief te worden voor 50PLUS of meer willen weten over hoe ze invloed kunnen uitoefenen op 
politieke besluitvorming in de gemeente. 
Tijdens de bijeenkomsten zijn er lezingen en trainingen. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten, interactieve werkvormen, 
presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici. Ook wordt gezamenlijk een raadsvergadering bezocht. 
De cursus is bedoeld voor inwoners van gemeenten waar 50PLUS deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en wordt 
afwisselend gegeven in een van deze plaatsen. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur. 

Programma van de cursus:
 
Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente? 
Hoe werkt de gemeente? 
De besluitvorming binnen de gemeente 
Beïnvloeden van de besluitvorming
Taken en rollen van de gemeenteraad
De instrumenten van een raadslid  
Basiskennis gemeentefinanciën
Training overtuigend debatteren 
Bijwonen raadsvergadering
 
De cursus wordt afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan de Tweede Kamer

Enquête Gemeenteraadsverkiezingen Overijssel
(klik hier)

http://50pluspartij.nl/doe-mee/aanmeldformulier
https://50pluspartij.nl/images/Overijssel/Profielschets_kandidaten_50Plus_partij_ten_behoeve_van_de_Gemeente_raad_draft_1.pdf
https://forms.gle/9Uf1jKbXd3PSeobV6
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Waterschappen
in Overijssel

50PLUS Waterschap Drents Overijsselse Delta
IJsseldijk Zwolle-Olst  

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2017 
begonnen met het project HWBP IJsseldijk Zwolle-Olst. 
Het HWBP (Hoogwater Beschermingsplan) geeft de norm 
aan, waaraan de dijken in 2050 moeten voldoen. Het traject 
IJsseldijk Zwolle-Olst is 29 km lang. De uitvoering ervan heeft 
consequenties voor bewoners en Natura 2000 gebieden.
De planning zoals het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
hanteert bestaat uit 3 fasen. Eerst de Verkenningsfase, 
waarin alle belanghebbenden gehoord en geïnformeerd 
worden. Participatie is hierbij een burgerrecht waar zeer aan 
gehecht wordt. De verkenningsfase, die in 2017 gestart is, is 
afgerond en heeft geresulteerd in een voorkeursalternatief. 
Nu kan men verder met de Planuitwerking. Dit is de 
voorbereiding waarbij de technische uitvoering en 
kostenberekening in kaart wordt gebracht. Verwacht wordt 
dat de planuitwerking eind 2022 kan worden kan worden 
afgerond.
Daarna kan in begin 2023 gestart worden met de Uitvoering 
en gaat de spade in de grond. Het streven is dat het gehele 
project eind 2026 kan worden opgeleverd.
Zoals ik reeds aangaf heeft deze dijkversterking 
consequenties voor individuele bewoners. De alternatieven 

die door bewoners zijn ingebracht zijn zorgvuldig behandeld 
en beoordeeld. Echter in één geval, Deeltraject 13.1: 
Schellerdijk, heeft 50PLUS samen met Gemeentebelangen 
Drenthe Overijssel een motie ingediend om 2 andere 
varianten, die minder ingrijpend zijn voor de bewoners, 
verder uit te werken in de planuitwerkingsfase. Onze 
motivatie is dat de woonfunctie niet altijd hoeft te wijken voor 
natuur als compensatie mogelijk is.

Gerrit Westerhof is namens 50PLUS algemeen bestuurslid 
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta  

Schaf de hondenbelasting af
50PLUS pleit voor afschaffing van de hondenbelasting. “De hondenbelasting is een relikwie uit het 
verleden”, vindt fractieleider Henk Krol.

In de ene gemeente betaal jij bijna 125 euro per jaar voor het hebben van een hond, in de andere 
gemeente is het kosteloos. Die gigantische verschillen zijn niet uit te leggen. 50PLUS vindt dat de 
hondenbelasting niet meer van deze tijd is en moet worden afgeschaft. Liefst 81 procent van de kijkers 
van het consumentenprogramma Radar is het daarmee eens. Bekijk hier de uitzending van Radar, 
waarin Henk Krol te gast was.

Voordelen van een hond

Henk Krol vindt dat een hond een gezelschapsdier is dat ervoor zorgt dat ouderen minder eenzaam zijn en in beweging blijven. Er zijn 
zelfs zorgverzekeraars – zoals Ohra – die deze voordelen actief uitdragen! “Hondenbelasting is een relikwie uit het verleden, namelijk 
in het leven geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, en als een vorm van transportbelasting voor de hondenkar”, 
zegt de fractievoorzitter van 50PLUS. 

Vragen aan de minister

In de uitzending van Radar beloofde Henk Krol vragen te gaan stellen over het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting aan 
minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De gestelde schriftelijke vragen staan hieronder.

1. Is de minister bekend met de uitzending van het tv-programma Radar van 14 oktober jl. over gemeentelijke hondenbelasting?

2. Klopt het dat hondenbelasting oorspronkelijk in het leven is geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, alsmede 
als een vorm van transportbelasting (de hondenkar)? Bent u het met de fractie van 50PLUS eens dat hondenbelasting daarmee een 
relikwie is uit het verleden?

3. Is de minister bekend met de voordelen van het houden van een hond en dat er zelfs zorgverzekeraars zijn die deze voordelen actief 
uitdragen?

4. Is de minister bekend met het standpunt van de Raad voor de financiële verhoudingen dat de hondenbelasting kan worden 
afgeschaft? Is afschaffing van de hondenbelasting naar aanleiding van dit advies overwogen? Zo nee, waarom niet?

5. Is de minister bereid de Gemeentewet art. 226 waarin een gemeente de mogelijkheid wordt geboden om hondenbelasting te heffen, 
alsnog te schrappen?

https://www.facebook.com/50plusoverijssel/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/hondenbelasting-moet-afgeschaft-worden-radar-checkt/
https://www.ohra.nl/blog/hond-goed-voor-gezondheid.jsp
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14 December: 
ALV in Apeldoorn

Op zaterdag 14 december a.s. vindt de Alge-
mene Ledenvergadering (ALV) plaats in Thea-
ter & Congrescentrum Orpheus, Churchillplein 
1, 7314 BZ Apeldoorn (tel. 055 - 527 03 00). 
Orpheus is zowel per trein (5 minuten met de 
bus vanaf station Apeldoorn tot de halte nabij 
het congrescentrum) als per auto (1)  goed 
bereikbaar.

Op de agenda staat o.a. de voorbereiding van 
de Tweede Kamerverkiezingen van (uiterlijk) 
maart 2021. Ook zullen wijzigingen van Statu-
ten en Huishoudelijk Reglement aan de orde 
komen. Onze politici zullen actuele thema’s 
aan de orde stellen.

Het wordt dus een interessante vergadering. 
Bent u lid van 50PLUS, zet dan zaterdag 14 
december alvast in uw agenda!

Kijk hier voor meer informatie!

Verkiezingen 2021
Intussen zijn de voorbereidingen voor de eerstvolgende Tweede 
Kamerverkiezingen begonnen. Die zijn pas in maart 2021, maar 
het hoofdbestuur en de politieke leiding willen er vroeg bij zijn, 
zodat we niet voor verrassingen komen te staan mochten de 
verkiezingen toch eerder plaatsvinden. Op 14 december a.s. 
vindt de algemene ledenvergadering van 50PLUS plaats en daar 
zullen voorstellen op tafel komen voor de vaststelling van een 
nieuw verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst waarmee 
50PLUS in 2021 hoge ogen zal gooien onder het motto: ‘Alleen 
het allerbeste is goed genoeg’.  Nederland heeft meer 50PLUS 
nodig en wij gaan zorgen dat dat geregeld wordt. ‘Bewezen 
kwaliteit’ moet het criterium zijn voor het team 2021-2025. Geen 
experimenten, geen risico’s. ‘Verdubbelen’ is onze horizon. Noteer 
zaterdag 14 december in uw agenda! Het wordt, mede vanwege 
voorgestelde statutenwijzigingen, een belangrijke bijeenkomst. 
Wat zou het mooi zijn als deze algemene ledenvergadering van 
50PLUS de grootste wordt in onze historie!

Geert Dales
Voorzitter 50PLUS

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u hier aan

LEDENRAADPLEGING LIJSTTREKKER TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN
De leden kunnen zich uitspreken over de vraag of Henk Krol bij de Tweede Kamerverkiezingen 
opnieuw lijsttrekker moet worden.

De leden van 50PLUS kunnen zich binnenkort uitspreken over de vraag of partijleider Henk Krol 
bij de komende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw lijsttrekker van 50PLUS moet worden. Het 
hoofdbestuur steunt zijn kandidatuur en Henk Krol heeft zich bereid verklaard de kar te trekken.

Het bestuur en de partijleider vinden het belangrijk dat alle 50PLUS-leden zich hierover kunnen 
uitspreken. Daarom zal er voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een ledenraadpleging 
plaatsvinden.

De vraag luidt:

“Bent u het eens met het bestuur van 50PLUS dat Henk Krol de belangen van ouderen in Nederland goed verdedigt en onder 
de aandacht brengt en om die reden opnieuw lijsttrekker van 50PLUS moet worden bij de Tweede Kamerverkiezingen?”

Leden van 50PLUS krijgen binnenkort bericht over deze ledenraadpleging. De uitslag zal tijdens de ALV op 14 december 
worden bekendgemaakt.

https://www.50pluspartij.nl/actueel/3631-algemene-leden-vergadering-14-december-2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2w1iHOS_kBH3d1ytqmIfN4Samu-vmoafGmsZiabEtKGa0Aw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg een motie vreemd ingebracht. 
De motie had betrekking op de leefbaarheid van het gebied Bergentheim, Kloosterhaar, Sibculo. Zoals bekend loopt er een 
onderzoek om in dit gebied te komen tot het plaatsen van windmolens. 

De motie vreemd is door de fractie van 50PLUS Hardenberg ingebracht omdat er uit de 
berichtgeving in Hardenberg.Nu van 11 september jl. en de Stentor van 7 september jl. 
duidelijk is geworden dat er al plannen zijn om ook aan de Duitse kant van dit gebied
 windmolens te plaatsen. Om te voorkomen dat de inwoners in het gebied Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo ingebouwd  worden met windmolens is de fractie van 50PLUS 
Hardenberg van mening dat er zo snel mogelijk overleg moet worden gepleegd over deze 
plannen met de Duitse autoriteiten met betrekking tot de plaatsing van windmolens.

De opdracht vanuit deze motie was aan het college van B&W om de plannen die er zijn voor het plaatsen van windmolens op 
het grondgebied van de gemeente Hardenberg even aan te houden totdat dus het gevraagde overleg had plaatsgevonden met 
de Duitse autoriteiten. Op het voorstel van de fractie van 50PLUS Hardenberg werd door o.a. de VVD fel gereageerd als zou 
de fractie van 50PLUS Hardenberg tegen de energietransitie zijn. Zelfs werd gesteld dat er geen vertrouwen was in het college 
door 50PLUS Hardenberg.

regionale energie strategieDit is een opmerking die helemaal nergens op slaat en ook niet in de motie aan de orde was. 
Overigens laten wij deze opmerking aan hen die deze hebben uitgesproken! Ondanks uitleg aan de overige raadsleden moeten 
wij helaas constateren dat het behalen van de energietransitie kennelijk bij de fracties die zo fel en onheus op ons reageerden 
ten koste mag gaan van de leefbaarheid van  onze inwoners. De fractie van 50 PLUS Hardenberg betreurt dat. Wat overigens 
haaks staat op dit geheel is dat het college in de begroting 2020 schrijft dat de gemeente Hardenberg samen met andere 
gemeenten een Regionale Energie Strategie wil opstellen.

Naar de mening van de fractie van 50PLUS Hardenberg vallen daar de autoriteiten in de grensgemeenten ook onder. De fractie 
van 50PLUS Hardenberg stelt zich geheel ten dienste van de inwoners van de gehele gemeente Hardenberg, is beslist niet 
tegen de voorgenomen energietransitie maar wenst de leefbaarheid van de inwoners, met name in het gebied Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo daarbij niet uit het oog te verliezen. Mogelijk dat er inwoners zijn die toch eens een gesprek met de 
fractie van 50PLUS  Hardenberg willen hebben. Dat kan! Laat ons dit weten door een mail te sturen naar 
50Plushardenberg@gmail.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

Namens de Fractie 50PLUS Hardenberg
Gijs Schuurman    -    Linda Verschuur-Otter.

bron: De Toren 9 oktober 2019

De energietransitie en 
de leefbaarheid van de 
omgeving Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo

https://www.facebook.com/50plushardenberg/
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Ingezamelde handtekeningen tegen 
de sluiting van de (spoed)hulppost in 
Oldenzaal aangeboden aan 

Tweede Kamerfractie van 50PLUS

Op 1 januari 2020 valt het doek voor de hulppost in 
Oldenzaal. Tenminste dat is de wens van het bestuur. De 
betrokken inwoners zijn het daar niet mee eens. En ook de 
Provinciale en Gemeentelijke politiek willen graag een andere 
oplossing.

Oldenzaler Wim Gaalman richtte een actiegroep op voor 
behoud van de spoedpost: Patiëntencollectief Noordoost 
Twente, dat meer dan 15.000 leden heeft. Met die groep 
verzamelde hij 12.000 digitale handtekeningen en 4.000 
fysieke krabbels tegen de sluiting van de post.

Namens het Patiëntencollectief Oldenzaal reisde een 
delegatie van de Oldenzaalse 50PLUS afdeling dinsdag af 
naar de Tweede Kamer in Den Haag. Daar bood de delegatie 
bestaande uit Hetty Jansen-Kwast, Kees en Ineke Hukker de 
ingezamelde 16.000 handtekeningen aan aan Henk Krol en 
Leonie Sazias, Tweede Kamerleden van 50PLUS.

De 50PLUS Tweede Kamerfractie nam de handtekeningen 
in ontvangst, maar gaven ook aan dat het meer invloed zou 
hebben als er mogelijk op korte termijn een petitie aan de 

Hetty Jansen hoopt voldoende steun te vinden voor 
oprichting Oldenzaalse 50Plus-afdeling en daarna mee te 
kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het duurt nog even, maar er is een gerede kans dat 50Plus 
in 2022 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
Oldenzaal.

Het idee is nog vers, maar we willen heel graag. We zijn aan 
het brainstormen en hier en daar al mensen aan het polsen. 
Daarna moeten we de hele procedure nog doorlopen”, vertelt 
Jansen. De afgelopen tijd stond ze nog op de barricaden om 
de Spoedpost Oldenzaal open te houden.

Ze was dinsdagmiddag in Den Haag van de partij om de 
ingezamelde handtekeningen en een petitie te overhandigen 
aan 50Plus-voorman Henk Krol. “Hij adviseerde ons om 
de petitie onder de aandacht te brengen van alle Tweede 
Kamerleden. Dat gaan we dus nog doen”, zegt de 66-jarige 
Oldenzaalse, ondanks dat al is besloten de spoedpost te 
sluiten.

Hetty Jansen is secretaris van het provinciaal bestuur van 
50Plus, stond bij de waterschapsverkiezingen eerder dit jaar 
op de lijst voor Vechtstromen en was bestuurder 

bij de ANGO, de Algemene Nederlandse Gehandicapten 
Organisatie.

Genoeg mensen
En dan nu de politiek in? “Misschien”, zegt ze. “We gaan 
eerst maar eens kijken of we genoeg mensen kunnen krijgen. 
Het verzoek om met een nieuwe afdeling in Oldenzaal mee te 
gaan doen aan de raadsverkiezingen wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan eerst de provinciale 50Plus-afdeling en 
daarna het hoofdbureau in Den Haag. Een selectiecommissie 
oordeelt over de toelating.”

Hetty Jansen wil Oldenzaal graag leefbaar houden. “En daar 
hebben we de jongeren ook voor nodig. Zonder jongeren is 
er geen toekomst voor de ouderen”, meent ze. “We moeten 
de studerende jeugd niet wegjagen maar juist in Oldenzaal 
zien te houden. Dat is nodig voor het in stand houden van 
het winkel- en voorzieningenniveau. Maar dan moeten wel 
voldoende huizen bouwen voor starters. Jong en oud bij 
elkaar, dat is veel gezonder. Daarnaast moeten er voldoende 
seniorenwoningen zijn die ook goed toegankelijk zijn voor 
mensen met een beperking.”

Het is een willekeurige opsomming van punten die Jansen 
belangrijk vindt. Of ze die na de volgende verkiezingen 
zelf voor het voetlicht kan brengen in de gemeenteraad, is 
vooralsnog koffiedik kijken. Voorlopig gaat ze rustig verder 
met het persoonlijk benaderen van mensen die in haar ogen 
geschikt zijn voor een eventuele plek op de kandidatenlijst.

Eerst maar eens de oprichting van de Oldenzaalse 50Plus 
afdeling voor elkaar zien te krijgen, stelt Jansen. Want dat 
wordt, weet ze, nog een hele klus. Het landelijk hoofdbureau 
stelt daar vele eisen aan. Gelijktijdig is aandacht nodig voor 
het schrijven van het verkiezingsprogramma en het zoeken 
van kandidaten voor partijbestuurders, de kieslijst en het 
lijsttrekkerschap. “We zijn nog maar in het beginstadium”, 
aldus Jansen.
 
bron: Tubantia 22-10-2019

Grote kans dat 50Plus meedoet aan verkiezingen in Oldenzaal


