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42.  Als een overheidsdienst bij een aanvraag van een 
vergunning zich niet houdt aan de geldende be-
handelingstermijn, wordt die overheid automatisch 
schadeplichtig.

43.  Het wordt mogelijk gemaakt in andere en goedko-
pere gemeenten bepaalde diensten als paspoorten 
en rijbewijzen aan te vragen om de onredelijke tarie-
ven in bepaalde gemeenten te bestrijden. Op straffe 
van korting dienen de gemeenten hun tarieven en 
leges minimaal de komende jaren te bevriezen.

44. Op alle departementen, provincies en gemeenten 
worden doecommissies ingesteld die binnen een 
half jaar het aantal regels en bijbehorende formulie-
ren verminderen, vereenvoudigen en inkorten. Be-
moeizucht en bureaucratie bij de overheid worden 
sterk ingekrompen.

45.  Belangrijke openbare functies (van de Algemene 
Rekenkamer tot de Publieke Omroep NPO) moeten 
voor elke Nederlander via openbare sollicitatiepro-
cedures openstaan en niet alleen voor mensen die 
lid zijn van een politieke partij. De bekwaamste moet 
het worden.

46.  Bewoners van de BES-eilanden moeten niet alleen 
dezelfde plichten maar ook dezelfde rechten hebben 
als alle andere Nederlanders. De groeiende onvrede 
op de eilanden wordt serieus genomen. 

47.  Ongelijke behandeling van Nederlanders die in het 
buitenland overwinteren of wonen op het gebied 
van de zorg of AWBZ wordt tegengegaan.

48.  Het Kunduz-akkoord wordt afgewezen. Op papier 
wordt er bezuinigd, maar de partijen nemen er 
openlijk afstand van. Daarmee is dit akkoord een 
grote volksverlakkerij geworden.

49.  De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen. Dat betekent dat de zwakste schouders niet 
getroffen mogen worden door te hoge eigen risico’s, 
bijdragen in ligdagen en een onontbeerlijk hoortoe-
stel of rollator. Het leven van mensen met een ziekte 
of handicap en van ouderen moet niet op deze ma-
nier verder ondraaglijk worden.

50.  50PLUS is van mening dat het begrotingstekort te-
rug moet naar 3%. Maar in de politiek worden keuzes 
gemaakt. Bovendien zal de noodzakelijke verhoging 
van het AOW-vakantiegeld naar het wettelijk mini-
mum van 8% netto 450 miljoen extra gaan kosten. 
Rode draad is de burgers minder te laten betalen 
en de overheid meer te laten bezuinigen dan in het 
barre winterakkoord is overeengekomen.

Deze punten en nog meer standpunten vindt u 
uitgebreid terug op www.50PLUSPARTIJ.nl

 

Speciaal voor 50PLUS leden:  
Het 50PLUS campagnespeldje! 
 
Laat zien dat u actief bent voor 50PLUS 
en wij belonen u!   
 
50PLUS wil graag meer leden en beloont daarom actieve 
leden die helpen om nieuwe leden te werven. Als u mini-
maal drie nieuwe leden aanwerft voor 50PLUS, dan sturen 
wij u het unieke 50PLUS campagnespeldje als blijk van 
waardering. 
Deze actie is geldig tot en met 31 december 2012. Als 
50PLUS het lidmaatschapsgeld van drie door u aange-
brachte leden heeft ontvangen, sturen wij u het 50PLUS-
speldje toe. U kunt voor de aanmeldingen bijgaand 
formulier gebruiken en  kopiëren.  
 
Voor 25 euro staat u tot eind 2013 niet meer 
aan de kant en bent u lid van 50PLUS! 
 

Onze samenleving is hectisch en individua-
listisch. Rustplekken, contact met de natuur 
zijn/is daarom belangrijk. Ook economisch 
zijn natuur en groen belangrijk: zorgkosten 
kunnen hierdoor omlaag en woningen 
worden sneller verkocht.

Steden zijn dichtbevolkt en natuur is hier 
geen vanzelfsprekendheid. Dit merken we 
ook aan de jeugd. Hun natuurbetrokkenheid 
is zorgwekkend. 50PLUS wil hen meer hierbij 
betrekken en erkent het belang van groen 
voor onze gezondheid en welbevinden.
 
Daarom onderstaand actieplan:
1) Realisatie Nationaal Natuur Netwerk
2) Meer groen in en om steden en dorpen
3) Natuurbeleving stimuleren
4) Onderzoek naar de gezondheids-
 effecten van meer natuur
5) Meer aandacht voor natuureducatie 
 voor onze jeugd

Ad 1) 
Natuurgebieden zijn kleinschalig en versnipperd; 
planten en dieren kunnen moeilijk overleven. Met 
de realisatie van de EHS (Ecologische Hoofdstruc-
tuur) worden natuurgebieden vergroot en met 
elkaar verbonden. Door hierbinnen een Nationaal 
Natuur Netwerk aan te leggen, nemen recreatie-
mogelijkheden fors toe.
Onder staatssecretaris Bleker is de EHS flink be-
schadigd. 50PLUS vindt dat deze ruggengraat van 
onze natuur volledig moet worden gerealiseerd. 

Ad 2) 
50PLUS vindt dat iedereen recht heeft op natuur-
beleving en recreatiemogelijkheden in de directe 
leefomgeving. Groene longen in de stad zijn 
daarom belangrijk, maar ook de hierbij gelegen 
landbouwgebieden. 

Ad 3)
Natuurgebieden moeten goed toegankelijk zijn. 
Natuurbeheer is dus noodzakelijk. Staatssecretaris 
Bleker stelt in het natuurakkoord hiervoor slechts 
105 miljoen euro per jaar beschikbaar, terwijl dit 

250 tot 300 miljoen euro moet zijn. Onacceptabel, 
vindt 50PLUS. Ook onze (klein)kinderen hebben 
nu recht op natuurbeleving, zodat zij straks ook 
gezond kunnen leven. 50PLUS wil zich hiervoor 
nadrukkelijk inzetten.

Ad 4) 
Natuur en groen werken positief op gezondheid 
en welzijn én leiden tot betere sociale contacten 
en minder criminaliteit. Er is nog veel werk te ver-
zetten. Daarom wil 50PLUS een interdepartemen-
taal onderzoeksprogramma naar de gezondheids-
effecten van meer natuur. 

Ad 5)
Op dit moment wordt gemiddeld slechts vijftien 
minuten per week biologieles in het basison-
derwijs gegeven, terwijl bij leerkrachten vaak 
tijd, motivatie en natuurinteresse ontbreken. Als 
kinderen echter bij de natuur betrokken worden, 
draagt dit enorm bij aan natuurbesef. 50PLUS zet 
zich in voor meer natuureducatie in het basison-
derwijs.   
 
Peter Derksen
Lid 50PLUS en directeur Stichting 
Nationale Boomfeestdag 

 
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP POLITIEKE PARTIJ 50PLUS
Hierbij meld ik me aan als lid van de politieke partij 50PLUS voor 25 euro per jaar.
 

Naam:
 
 
Adres:
 
 
Postcode:     Woonplaats:
 
 
Geboortedatum:     M / V
 
 
Telefoon vast:     Telefoon mobiel:
 
 
E-mail:
  
Wilt u actief zijn binnen de partij: Ja / Nee  
Wilt u regelmatig informatie ontvangen: Ja / Nee 
 
Handtekening: 

50PLUS PARTIJ
Postbus 161
5680 AD BEST 

       Sturen aan: 

Aangebracht door lid: 

 
Adres:
 
 
Postcode:     Woonplaats:
 
Telefoon vast:     E-mail:

50PLUS voor ‘Groen is Gezond’ 
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http://www.50PLUSPARTIJ.nl

