
 Nieuwsbrief 50PLUS Overijssel              

Overijssel blijft 50PLUS trouw!
Het bestuur van 50PLUS Overijssel heeft vernomen dat partijleider 
Henk Krol de partij 50PLUS verlaat. Wij betreuren de stap van Henk 
en staan niet achter zijn besluit om met medeneming van zijn 50PLUS 
zetel een eigen partij te beginnen. 50PLUS Overijssel zal daar dan 
ook zeker geen deel van uitmaken.

Enkele bestuursleden van 50PLUS Overijssel hebben door de 
landelijke onrust besloten geen deel meer te willen uitmaken van 
het provincial bestuur. De overige bestuursleden hebben enkele oud 
bestuursleden uit het verleden bereid gevonden de opengevallen 
plaatsen tijdelijk, tot de eerste PLV, te vervullen.

Het bestuur realiseert zich dat er thans een situatie is ontstaan waarin snel naar een oplossing voor de crisis binnen de partij 
moet worden gezocht. Dat betekent in eerste instantie dat de selectie van een nieuw compleet Hoofdbestuur zo snel mogelijk 
van start moet gaan. Een en ander zal op een integere en transparante wijze moeten geschieden. De verkiezing van een 
nieuwe voorzitter en nieuwe leden voor het HB dient liefst zo snel mogelijk te geschieden. Indien dit door de Coronacrisis niet 
op korte termijn kan, zal een andere (digitale) ledenraadpleging moeten worden gehouden.

Provinciale Staten Overijssel
Helaas heeft ons enige Statenlid Fred Kerkhof, samen met burgerstatenlid Ria Smit, besloten om zich bij de nieuwe partij van 
Henk Krol aan te sluiten. Wij betreuren dit besluit, maar respecteren de mening van Fred en Ria. Wij willen beiden bedanken 
voor de enorme inzet van de laatste jaren voor 50PLUS Overijssel.

Gemeente Hardenberg
Het bestuur van 50PLUS Overijssel is erg blij dat de beide gemeenteraadsleden in Hardenberg, Gijs Schuurman en Linda 
Verschuur, hebben aangegeven dat zij 50PLUS trouw zullen blijven en de belangen van 50PLUS in de gemeente Hardenberg 
zo goed mogelijk breed zullen uitdragen.

Waterschappen
Ook de bestuursleden van 50PLUS in de beide waterschappen (Gerrit Westerhof in Waterschap Drents-Overijsselse Delta 
en Erik Jan Meijboom in Waterschap Vechtstromen) hebben aangegeven zich de komende periode in te zullen zetten voor 
kiezers van de partij 50PLUS.

Namens Bestuur 50PLUS Overijssel
Wieger Roffel penningmeester/interim voorzitter
Hetty Jansen-Kwast secretaris/campagneteam
Jeannette de Caluwe interim bestuurslid/campagneteam
Hennie Gerritsen interim bestuurslid/webmaster/campagneleider
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Van uw penningmeester 
(interim)voorzitter,

Gelukkig het stof is neergedaald en de rust binnen onze partij lijkt langzaam terug te keren. En de 
schade? Die is aanzienlijk! Verlies aan goede krachten, leden en imago.
Hoe kan dat toch dat we regelmatig met elkaar over straat rollebollen om ons gelijk te halen? Zou dat 
kunnen komen omdat we van oorsprong uit allerlei verschillende partijen, van links tot rechts komen?

Vragen waar ik ook niet direct een antwoord op heb. Feit is dat we allemaal actief zijn voor onze 
achterban de 50plusser. En dat willen we, ook in Overijssel blijven doen. Dat zullen we ook blijven doen 
en dat zullen we nooit doen ten koste van jongeren of andere groepen in onze samenleving. Zeker niet 
ten koste van de zwakkeren, en let op, zwak is geen synoniem voor oud.

Kijk je naar de echte ramp waar we op dit mee worstelen het Corona virus dan vind ik het uitermate 
cynisch dat er zoveel krediet gaat naar de VVD. (Als je peilingen mag geloven) Dat is toch de partij die er 
mede voor heeft gezorgd dat onze bijna perfecte gezondheidszorg is verkwanseld aan de “markt” 

En dan roepen dat je alles op alles wil zetten om de zwakkeren te beschermen en je dan concentreert op 
de Ic-capaciteit terwijl je volledig voorbijgaat aan die zwakkeren die in tehuizen wonen en die verzorgd 
moeten worden door medewerkers die niet beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ik hoor Rutte als zeggen dat is niet mijn schuld maar de schuld van de markt net zoals ik hem hoorde 
zeggen dat het niet de schuld van de regering is maar van het Corona virus. Maar het gaat toch niet om 
schuld?? Of ben ik nou gek? Volgens mij gaat het om verantwoordelijkheid, dat zwarte pieten over schuld 
lost niks op! En die verantwoordelijkheid ligt al 10 jaar bij o.a.de partij van Rutte.

Economisch gaan we nog jaren bloeden voor dit beleid daar help een paar miljard voor de KLM niet. 
Onze motor van de economie het midden en klein bedrijf staat langs de kant, wordt afgescheept met een 
fooi en verteld dat de wereld er anders uit gaat zien. De anderhalve meter economie. Opmerkelijk is het 
dat ik veel van deze bedrijven door zie werken. Geen gedoe over 1,5 meter maar nog beter gebruiken 
van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Het lijkt erop dat het veelal mensen zijn met een kantoorbaan die gedwongen thuis werken en dat lijkt me 
voor veel van deze mensen ook geen pretje alhoewel de gemiddelde 
kantoortuin waar ze normaal in werken ook niet alleen maar 
hosanna is.

Genoeg gesomberd we willen/moeten vooruit ook wij 
50plussers. Daarvoor is het nodig dat we uw steun houden 
en dat er onder u mensen zijn die meer willen/kunnen doen in 
ons bestuur of politiek. 

Ik blijf u dan ook oproepen meldt u aan als lid, voor een 
bestuurlijke bijdrage of een rol in de politiek. Er liggen kansen 
genoeg. Er is tenslotte geen partij die zo een grote potentiële 
achterban heeft dan wij 50PLUS.

Wieger Roffel
Penningmeester
Interim voorzitter 50PLUS Overijssel
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Beste kiezers van 50PLUS in de Gemeente Hardenberg

Na alle stof dat de laatste tijd is opgewaaid omtrent de landelijke problemen kan ik u mededelen dat zowel 
Linda Verschuur als ik 50PLUS trouw zullen blijven binnen de gemeenteraad van de Gemeente Hardenberg.

Als fractievoorzitter blijf ik mij inzetten om de belangen van onze kiezers in de gemeenteraad van 
Hardenberg te blijven behartigen zoals beloofd in de verkiezingstijd. Het nu gaan verlaten van 50 PLUS 
voelt voor mij persoonlijk als bedrog aan mijn kiezers. U heeft niet alleen uw stem aan mij gegeven maar 
ook gegeven aan 50PLUS. Wanneer ineen andere partij had willen stemmen had u dat gedaan. Persoonlijk 
zie ik het vertrekken van naar een andere partij als zetelroof. U kunt dus op mij blijven en reken en ik kan u 
garanderen dat dit ook voor Linda van toepassing is.

Dat de fractie van 50PLUS Hardenberg niet stil zit mag blijken uit het feit dat wij inmiddels alweer een aantal 
schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college o.a. over het onderhoud van de diverse monumenten in 
de Gemeente Hardenberg. De vraag over dit onderhoud hebben wij samen ingediend met de fractie van de 
VVD. Ook hebben wij vragen gesteld als oppositie partijen over het niet mee willen werken door het College 
van B&W over de verplaatsing van de Aldi in Dedemsvaart.

Waar ik momenteel als fractievoorzitter veel tijd aanbesteed zijn de gesprekken over het AZC in Hardenberg. 
In 2021 moet de gemeenteraad een besluit nemen of het AZC nog 5 jaar openblijft of dat het wordt gesloten. 
Momenteel voeren de fractievoorzitters alle partijen samen met het College van B&W hierover gesprekken 
met de diverse disciplines, denk hierbij o.a. COA, buurtbewoners, ondernemers, plaatselijke belangen, politie 
etc.

Ook besteed ik momenteel behoorlijk wat tijd aan de vertrouwenscommissie waarvan ik ook lid ben om de 
voordracht voor te bereiden voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Wij voeren als vertrouwenscommissie 
gesprekken met de door ons en in overleg 
met de Commissaris van de Koning de 
heer Heidema voorgestelde kandidaten. 
Zodra ik u hier meer over kan berichten, 
zal ik dat zeker doen maar voorlopig vallen 
deze werkzaamheden onder gestrikte 
geheimhouding. 

Ik hoop dat u net als de fractie van 50PLUS 
onze partij 50PLUS trouw zult blijven.

Gijs Schuurman
Fractievoorzitter 50PLUS Hardenberg.
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Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u hier aan

 50PLUS Hardenberg gaat gewoon door! (uit Weekblad de Toren van 27 mei 2020)

De laatste weken is er veel stof opgewaaid 
binnen het landelijk bestuur van 50PLUS. Zoals 
u uit de media ongetwijfeld heeft vernomen is 
de fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede 
Kamer vertrokken. Hij was van mening dat hij 
een andere koers wilde gaan varen dan 50PLUS 
voor ogen stond en is daarom begonnen met 
een nieuwe partij te weten de Partij voor de 
Toekomst. 

Ook ons Statenlid heeft gemeend deze overstap 
te moeten maken. De consequentie daarvan is 
dat 50PLUS niet meer vertegenwoordigd is in de 
Provinciale Staten van Overijssel omdat zowel 
de voorzitter van de Tweede Kamer als ons 
Statenlid hun zetel hebben meegenomen. 

Als fractie van 50PLUS Hardenberg hebben wij 
besloten om onze werkzaamheden te blijven 
uitoefenen onder de vlag van 50PLUS. De fractieleden van 50PLUS Hardenberg (Gijs Schuurman en 
Linda Verschuur) zien het overstappen naar een andere partij en het meenemen dan van de zetel als 
zetelroof. 

Wij zijn door de kiezers gekozen voor 50PLUS en niet voor een andere partij, wanneer de kiezer had 
willen kiezen voor een andere partij hadden zij dit dat in het stemhokje al gedaan. Wij willen ons als 
fractieleden van 50PLUS Hardenberg dan ook blijven inzetten voor het belang niet alleen van onze 
kiezers maar voor de gehele bevolking van de Gemeente Hardenberg.

In januari jl. hebben wij als fractie van 50PLUS Hardenberg aangekondigd om maandelijks een bedrijf 
in de Gemeente Hardenberg te gaan bezoeken en voor inwoners een inloopmoment te gaan creëren in 
alle kernen van de Gemeente Hardenberg. Door het Coronavirus is dit echter zoals u ongetwijfeld zult 
begrijpen voor ons niet mogelijk. Wij hebben dan de inloopmomenten tot nader order moeten cancelen. 
Wij proberen dan ook deze activiteiten in 2021 weer te kunnen oppakken. Maar wij kunnen ons wel 
voorstellen dat u toch vragen voor ons heeft. Schroom dan niet om ons te mailen of te bellen. Ons 
algemeen mailadres is 50plushardenberg@gmail.com 

Afgelopen dinsdag heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg in samenspraak met de fractie van 
GroenLinks vragen gesteld in de actuele vragenronde tijdens de gemeenteraadsvergadering. Deze 
vragen hadden betrekking op de brede school De Matrix in de woonwijk Marslanden. Het blijkt dat 
er naast de klimaatbeheersing in het gebouw waarvoor 50PLUS en GroenLinks al eerder een motie 
hebben ingediend, ook lekkage te bestaan aan o.a. het dak en aan een groot aantal toiletten. 

Door de lekkage van de toiletten moet ook een deel van de aanwezige vloerbedekking worden 
verwijderd en opnieuw worden voorzien van nieuwe vloerbedekking. Ook blijkt er Legionellabacteriën 
zich te bevinden in de waterleiding omdat de waterleiding in contact komt met de vloerverwarming. De 
fracties van beide politieke partijen zijn dan ook van mening dat deze situatie direct aangepakt dient te 
worden. 

Ook vragen zij zich af of het open blijven van o.a. de scholen en het kinderdagverblijf verantwoord is. 
Het is voor beide fracties onvoorstelbaar hoe een toch nog vrij nieuw gebouw vanaf het begin al zo veel 
gebreken kan hebben. Is hier door de architect e.d. geen toezicht gehouden op de uitvoering van de 
werkzaamheden? 

Ook willen de fracties van de 50PLUS Hardenberg als van GroenLinks weten van het college wanneer 
deze problemen allemaal zijn opgelost of dan het gebouw aan alle eisen voldoet zodat er niet op een 
zeer korte termijn zich nieuwe problemen aandienen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2w1iHOS_kBH3d1ytqmIfN4Samu-vmoafGmsZiabEtKGa0Aw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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“Ook 50PLUS 
Hardenberg

blijft 50PLUS trouw”
Beste inwoners van provincie Overijssel,

Het zijn rare weken geweest nadat Henk Krol als fractieleider is gestopt bij 50PLUS. Henk Krol heeft 
namelijk op 3 mei 2020 laten weten, bij WNL, zich af te splitsen van 50PLUS en verder te willen gaan met 
een nieuwe partij PvdT. Hij doet dit in gezamenlijkheid met F. M. van Kooten, voormalig Tweede kamerlid 
van PvdD en voormalig “Onafhankelijk Tweede Kamerlid”.  

Het is erg jammer dat dit zo is verlopen en het verdient zeker geen schoonheidsprijs op de manier hoe 
dit is gegaan. Ik laat me inhoudelijk er verder niet over uit omdat ik lang niet van alles op de hoogte ben 
geweest. 

Ik zeg wel eens gekscherend weet men in Den Haag waar provincie Overijssel ligt, heeft men enig notie 
van wat er zoal afspeelt in provincie Overijssel of wat de kracht is van provincie Overijssel. Ik vind de 
verbinding met alle provincies erg belangrijk want daar haal je je input vandaan. Politiek is samenwerken, 
samenwerking tussen coalitie en oppositie en niet te vergeten de inwoners van Overijssel, heel Nederland. 
Bottom up: inwoners, gemeente, provinciaal en landelijk. 

Zoals de meesten weten ben ik raadslid in gemeente Hardenberg en was ik burgerstatenlid van provincie 
Overijssel. Helaas, heb ik afscheid moeten nemen van mijn burgerstatenlid schap. Mijn voormalige 
fractievoorzitter, Fred Kerkhof,  is meegegaan naar de nieuwe partij PvdT. Ik vind dit erg jammer. In mijn 
beleving kun je niet zomaar over stappen naar een andere partij. Ik heb 5 jaar terug bewust gekozen voor 
50PLUS. 

Een van de redenen is geweest het opkomen voor de belangen van onze ouderen in de samenleving/
maatschappij. Een andere reden is geweest dat ik vond dat de zorg van onze ouderen meer op de 
voorgrond moest komen staan. Er werd te weinig aandacht aan besteed. Deze 2 redenen zijn nog steeds 
van kracht. Het zal u vast niet ontgaan zijn hoe het op dit moment eraan toe gaat in de ouderenzorg 
in verband met het corona virus. Ik sta dan even stil bij de zorgprofessionals, 
thuiszorg, ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg, hospices, verpleeghuizen enzovoort. 

Een vraag die geregeld gesteld wordt is of ik alleen de belangen van 
ouderen behartigd. Mijn antwoord is “nee”. 50PLUS behartig de belangen 
van jong en oud. Wij zijn niet alleen bezig met ouderenbeleid. Wij houden 
ons ook bezig met duurzaamheid, infrastructuur, jeugdzorg, cultuur 
enzovoort. 
Ik heb via social media (facebook, twitter en linkedln), mail, app en 
mobiel de afgelopen weken veel berichten ontvangen. Ik heb deze 
berichten zeer gewaardeerd. Dank daarvoor.

Linda Verschuur – Otter
Raadslid 50PLUS Hardenberg
061359941

https://www.facebook.com/50plushardenberg/
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Overijssel

In 2018 nam 50PLUS voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Overijssel. 
Na een zorgvuldige selectie kwam Hardenberg hiervoor in aanmerking. En met succes!! We 
behaalden maar liefst 2 zetels.

In de afgelopen raadsperiode haalden fractievoorzitter Gijs Schuurman en raadslid Linda 
Verschuur-Otten regelmatig belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS 
Hardenberg binnen.

Dit succes in Hardenberg wil het bestuur van 50PLUS Overijssel ook in andere plaatsen 
proberen te realiseren. De belangrijkste plaatsen in Overijssel die hiervoor in aanmerking 
komen zijn: Zwolle, Deventer, Enschede en Oldenzaal. Belangrijk is wel dat wij in deze 
plaatsen een behoorlijke lijst van ca 10 personen kunnen samenstellen. Bij verkiezingen uit het 
verleden is gebleken dat er in deze plaatsen een behoorlijk kiezerspotentieel bestaat.

Aangezien er de laatste tijd enige landelijk onrust is geweest binnen 50PLUS, wil het bestuur 
graag weten welke leden hiervoor eventueel intersse hebben.
Bent u nog geen lid van 50PLUS, dan is het belangrijk dat u op de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022, een jaar lid bent van 50PLUS. 

Als u belangstelling heeft om actief te worden in de lokale politiek voor 50PLUS, neem dan 
even contact op met onze (interim)voorzitter Wieger Roffel voorzitter@50plusoverijssel.nl

https://50pluspartij.nl/doe-mee
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Vooraankondiging PLV 
50PLUS Overijssel

Noteer al in uw agenda:

ledenvergadering van 50PLUS Overijssel op 3 oktober 2020.

Inloop vanaf: 10.30 uur
Aanvang: 11.00 uur

Locatie: Hotel Het Landhuis 
Bentheimerstraat 1187573 EC Oldenzaal

Agenda: volgt z.s.m. (belangrijk onderwerpen zullen zijn: 
2e Kamerverkiezingen en de Gemeenteraadsverkiezingen in 

2022)

redactie nieuwsbrief: Hennie Gerritsen - henniegerritsen@kpnmail.nl

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
op 1 augustus 2020

Verkiezing leden Hoofdbestuur

Op 8 mei 2020 verscheen op de website van 50PLUS de oproep voor kandidaten 
(m/v) voor alle posities in het nieuwe Hoofdbestuur (Voorzitter, Algemeen 

Secretaris, Penningmeester en 4 Algemeen Bestuursleden). De reglementaire 
termijn om (uitsluitend via mail) te reageren sloot op 22 mei 23.59 uur.

De aangemelde leden, die voldoen aan de voorwaarde als gesteld in artikel 4.i 
van de Statuten (tenminste één jaar lid op het moment van kandidaatstelling) en 

gerangschikt per aangegeven voorkeur v.w.b. de geopteerde functie, zijn bijgaand 
in alfabetische orde weergegeven (sommige kandidaten hebben voor verschillende 

functies gepostuleerd)
lees hier verder

https://50pluspartij.nl/actueel/4038-verkiezing-leden-hoofdbestuur-50plus

