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Voorzitter 50PLUS Overijssel - Rob Keultjes

Ik ben geboren in 1953 in Zevenaar en inmiddels 40 jaar woonachtig in 
Twente. Graag wil ik de partij een bredere basis geven om zodoende de partij 
doelstellingen te verwezenlijken.

Met als speerpunt: de inwoners van de diverse gemeenten in Overijssel 
enthousiast te maken voor de lokale kwesties en door het kiezen op 50PLUS 
positieve invloed hierop uit te oefenen.

Ook wil  ik mij sterk maken voor de oudere werklozen die niet of moeilijk weer 
aan het werk komen.

U kunt mij bereiken op het emailadres 
voorzitter@50plusoverijssel.nl

“Keek op de week” door 
fractievoorzitter Fred Kerkhof

Er zit weer een week op. Sterker nog, 
vorige week stond in het teken van 
het “pensioenakkoord” en heeft uw 
fractievoorzitter dus zijn aandacht hierop 
gericht. Maar uiteraard is de fractie deze 
weken wel volop bezig geweest. En 
uiteraard houden we u daar graag van op de 
hoogte.

Op dinsdag 11 juni werd het coalitieakkoord 
gepresenteerd in Almelo. Fred en Ria 
waren daarbij aanwezig. Het akkoord werd 
uitgereikt en zag er zeer verzorgd uit. Maar 
nog belangrijker; de eerste scan was ook 
voor 50PLUS Overijssel heel verrassend. 
Ouderen en de daarmee gepaard gaande 
problematiek werden veelvuldig genoemd. 

Ik schreef hier al eerder over. Maar ook 
bijna al onze speerpunten werden in dit 
hoofdlijnenakkoord meegenomen. Sterker 
nog, het leek wel of we bij deze coalitie aan 
tafel hadden gezeten. Kortom de fractie was 
in grote lijnen zeer tevreden. 

Op woensdag 12 juni was er een Presidium 
en een Statenvergadering. Hier werd het 
coalitieakkoord nog niet besproken, met als 
gevolg dat we een keer op tijd gereed waren 
en we zowaar thuis konden eten. 

<<LEES HIER VERDER>>

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 dat kader zoeken wij, het provincie bestuur 50PLUS Overijssel, 
personen die zich beschikbaar willen stellen als kandidaat, voor 
de op te richten gemeentelijke afdelingen en als kandidaat voor 
de gemeenteraad.

Om de juiste kandidaten te kunnen selecteren heeft het provincie 
bestuur 50PLUS Overijssel een profielschets opgesteld. Tevens is 
het voor een geïnteresseerde gemakkelijk 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

voorzitter@50plusoverijssel.nl
https://50pluspartij.nl/overijssel/3379-keek-op-de-week-door-fractievoorzitter-fred-kerkhof-3
https://50pluspartij.nl/images/Overijssel/Profielschets_kandidaten_50Plus_partij_ten_behoeve_van_de_Gemeente_raad_draft_1.pdf
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Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u hier aan

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)

Laat de AOW-leeftijd maar in de vriezer zitten

Nu de AOW-leeftijd twee jaar lang wordt bevroren op 66 
jaar en 4 maanden – uitkomst van het pensioenakkoord 
– zegt 50PLUS: “Na de verkiezingen over twee jaar kan 
die AOW-leeftijd hopelijk zo in de vriezer blijven.”
                                             
Corrie van Brenk nam ‘met 
teleurstelling en een beetje 
tegenzin’ deel aan het debat 
over de temporisering van 
de verhoging van de AOW-
leeftijd. Het Kamerlid van 
50PLUS noemde het een 
‘stoom-en-kokend water-
debat’. “Natuurlijk: wie het 
kleine niet eert, is het grote 
niet weerd. Maar voor een 
écht serieuze verlaging van 
de AOW-leeftijd hebben we 
een andere verkiezingsuitslag nodig!”

Twee jaar bevriezen is in ieder geval iets, constateerde 
Corrie van Brenk en zij schetste het ideale 
vervolgtraject: “In de tussentijd hebben we verkiezingen 
en kan de AOW-leeftijd zo maar in de vriezer blijven 
zitten. Van uitstel komt vaak afstel. Het zijn kleine 
stapjes, maar in ieder geval in de goede richting.”

<<lees hier verder>>

50PLUS Overijssel 
wil gedeputeerde voor 

ouderenbeleid*
Overijssel moet een gedeputeerde verantwoordelijk worden 
voor ouderenbeleid. Dat vinden fractievoorzitter van 50PLUS 
Fred Kerkhof en GroenLinks in Provinciale Staten van 
Overijssel. Ouderenbeleid moet worden toegevoegd aan het 
takenpakket van één van de gedeputeerden. 
Dat moet ook kunnen, want er is een extra gedeputeerde bij 
gekomen, terwijl het takenpakket van die provinciebestuurders 
nagenoeg gelijk is gebleven.

50PLUS en GroenLinks dienen een motie in tijdens de 
vergadering die grotendeels in het teken staat van het debat 
over het coalitie-akkoord en de installatie van Statenleden 
en gedeputeerden. In die motie verzoeken de partijen het 
college 'om de portefeuille "ouderenbeleid" toe te voegen als 
hoofdonderdeel van de bestaande portefeuilles.'

Helft ouder dan vijftig

Volgens de indienende partijen is het niet meer dan logisch 
dat er een gedeputeerde ouderenbeleid komt in Overijssel 
aangezien in het collegeakkoord staat dat ouderen er in 
Overijssel toe doen. In het akkoord wordt ook aangegeven dat 
de helft van de inwoners van Overijssel ouder dan vijftig jaar 
is. 

Vergrijzing zet door

En het houdt voorlopig nog niet op met de vergrijzing, stellen 
de partijen. Die zal volgens 50PLUS en GroenLinks nog 
doorzetten tot 2030 met een uitloop tot 2040. Omdat er heel 
wat taken op het gebied van ouderenproblematiek op het 
provinciebestuur af komen is het helemaal niet gek om een 
gedeputeerde ouderenbeleid te hebben. 

Het zou volgens de partijen Overijssel sieren als de provincie 
hierin landelijk voorloper zou zijn.  

*Motie is verworpen door coalitiepartijen. Maar ze zijn wel 
bereid om in gesprek te gaan, om ouderenbeleid beter op de 
kaart te krijgen.

bron: RTV OOST

HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

Het verkiezingsprogramma 
is tot stand gekomen door te 
luisteren naar onze inwoners. 
Een verkiezingsprogramma dat is 
gemaakt naar aanleiding van de 
ervaringen binnen onze Provincie 
de afgelopen jaren. Een 
verkiezingsprogramma 
waarbij we geprobeerd hebben 
uiting te geven aan ons credo:

50PLUS GEEFT OUDEREN EEN 
STEM!

De afgelopen 4 jaar in Provinciale 
Staten hebben we daadwerkelijk 
goed geluisterd naar onze 
achterban. De ervaringen die 
we daar hebben opgedaan 
hebben we verwerkt in dit 
verkiezingsprogramma. Een 
programma waar een duidelijke 
rode draad doorheen loopt, een 
rode draad die iedereen zou 
moeten aanspreken:

   

LEEFBAARHEID!

Wij staan achter dit 
verkiezingsprogramma en we 
hopen dat het u net zo aanspreekt 
als het ons aanspreekt. Wonen, 
Werken en Welzijn vormen de 
basis voor een leefbare situatie. 
Overijssel is een mooie provincie 
en moet dat blijven. Of je nu in 
Twente, Salland of in de Kop van 
Overijssel woont. Ieder gebied 
kent zijn mooie plekjes, maar 
ook zijn probleemgebieden. Die 
probleemgebieden willen wij de 
komende 4 jaar aanpakken. In een 
aantal hoofdstukken geven wij aan 
wat, en hoe we dat willen doen. 
Natuurlijk zonder op de stoel van 
het Rijk of die van de gemeente 
te gaan zitten. Nee vanuit onze 
eigen verantwoordelijkheid, maar 
met een positief kritische blik naar 
andere overheidslagen. Spreekt 
ons programma u aan, stem dan 
20 maart 2019 op ons. Niet alleen 
beloven wat we doen, maar zeker 
ook doen wat we beloven.
<< lees verder>>

Landelijk voorzitter Geert Dales bezoekt 
Hardenberg

Hardenberg - Geert Dales, landelijk voorzitter van 
50Plus, heeft donderdag een bezoek gebracht aan de 
gemeente Hardenberg, waar 50Plus als enige gemeente 
in Overijssel, in de gemeenteraad vertegenwoordigd is.

Dales toonde veel waardering voor de inzet van de lokale 
politici en de aanpak bij de verkiezingen in 2018, die tot 2 
raadszetels in Hardenberg hebben geleid. 

Dales noemde de aanpak in Hardenberg in dat verband 
‘een voorbeeld’ voor veel andere steden. Vooruitlopend 
op de fractievergadering van 50Plus, waar Dales 
enige tijd bij aanwezig was, werd de landelijk voorzitter 
rondgeleid in het gemeentehuis van Hardenberg. Het 
gebouw dat na de bouw de kwalificatie lelijkste gebouw 
van Nederland kreeg, noemde hij prachtig en inspirerend. 
Net als de warme contacten die de landelijk voorzitter 
onderhoudt met vooral de fractievoorzitter van 50Plus, Gijs 
Schuurman. 

foto: Bettine Schuurman

bron: Hardenberg.Nu

(Hardenberg is tot op heden de enige gemeente in 
Overijssel waar 50PLUS met succes in 2018 heeft 
meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en 
behaalde daar 2 zetels)

Lees hier voor meer informatie over Hardenberg

Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 
heeft 50PLUS meegedaan bij 2 waterschappen en heeft in 
beide waterschappen 1 zetel behaald n.l.:

1. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta Namens 
50PLUS zit Gerrit Westerhof hier in het bestuur

Dit waterschap is ontstaand door een fusue van waterschap 
Reest en Wieden en waterschap Groot Salland.
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van 
Assen tot en met Deventer. 

2. Waterschap Vechtstromen is een waterschap in de 
Nederlandse provincies Drenthe en Overijssel. Namens 
50PLUS zit Erik Jan Meijboom hier in het bestuur.

Een klein deel ligt in Gelderland. Het waterschap bestaat 
sinds 1 januari 2014 en ontstond uit een fusie tussen de 
waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel.

Hier meer informatie over deze waterschappen

Waterschappen
in Overijssel

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2w1iHOS_kBH3d1ytqmIfN4Samu-vmoafGmsZiabEtKGa0Aw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://50pluspartij.nl/doe-mee/aanmeldformulier
https://50pluspartij.nl/actueel/3374-wet-temporisering-verhoging-aow-leeftijd-19-juni-2019
https://www.facebook.com/50plusoverijssel/
https://50pluspartij.nl/overijssel/98-verkiezingsprogramma
https://50pluspartij.nl/overijssel-gemeenten
https://50pluspartij.nl/overijssel-waterschappen

