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Doe mee en word lid van 50PLUS! Vul de bon in op pagina 8

Hoe gaat het met u? 
“Goed, dank u.” Henk glimlacht 
bijna van oor tot oor. En dan na een 
korte stilte: “Tja, ik ben natuurlijk 
door een diep dal gegaan. En met 

mij 50PLUS. Als je zo hard onderuit 
wordt gehaald, ook al zijn het valse 
beschuldigingen van fraude, dan 
hakt dat er stevig in. Privé en voor 
de hele club. Wat me enorm hielp, 
was de steun van mijn medewerkers, 
het hoofdbestuur en het kader van 
50PLUS. Inmiddels staan we op 
winst: 3-0. Want de meervoudige 
rechtbank heeft me vrijgesproken, het 
Openbaar Ministerie heeft vastgesteld 
dat er niets aan de hand is en de 
FIOD heeft alles vijftien maanden 
lang onderzocht en me volkomen 
vrijgepleit.”

Met slechts één zetel in de Tweede 
Kamer kun je niet veel bereiken.
“Echt wel! Veel meer dan mensen 

denken. Kijk wat er gebeurde 
toen de Partij voor de Dieren in 
de Kamer kwam. Ineens kregen 
alle partijen meer oog voor het 
dierenwelzijn. Tijdens de vorige 

verkiezingscampagne waren 
onderwerpen als pensioenen, 
werkgelegenheid voor 45-plussers 
en zorg voor ouderen taboe. Nu niet 
meer. Veel van onze aandachtspunten 
worden, nadat ze eerst worden 
weggewuifd, uiteindelijk toch 
overgenomen. Maar u heeft gelijk, 
een échte vuist kunnen we niet 
maken, daar hebben we meer zetels 
voor nodig. Maar die komen er! Ik 
merk dat de partij bruist en na de 
verkiezingen kunnen we het verschil 
maken.”

De ouderen zitten in de hoek waar de 
klappen vallen.
“Je hoeft de krant maar open te slaan, 
de radio en televisie maar aan te 

zetten en op sociale media te kijken 
en het wordt helemaal duidelijk. 
Pensioenen worden al langere tijd 
niet meer geïndexeerd en nu dreigt er 
wederom een korting. 

De gigantische werkloosheid onder 
ouderen. Menselijke en betaalbare 
zorg komt steeds meer in het 
gedrang. Denk alleen maar aan de 
stapeling van eigen bijdragen, eigen 
risico en de premie. En dan ook nog 
het dreigende tekort aan geschikte, 
betaalbare woningen. Ouderen zitten 
zeker in de hoek waar vele klappen 
vallen. 
Maar je merkt dat het verzet groeit. Er 
komt een moment waarop de grens 
wordt bereikt en we schouder aan 
schouder gaan staan.”

Henk Krol merkt dat 50PLUS bruist 
‘Meer zetels? Die komen er!’
Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, kijkt met  

groot vertrouwen vooruit. Hij is er van overtuigd dat 50PLUS in de nabije 

toekomst een veel grotere vuist zal kunnen maken in de Tweede Kamer.   

IN DE TWEEDE KAMER
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Ook in de provincies 
geeft 50PLUS ouderen 
een stem

Senator Jan Nagel: 
‘ Het wordt nu  
of nooit’

Zorgen om  
werkloosheid 
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de bijstand 2
Paarse zaterdag 
De straat op voor een 
sterker 50PLUS 

50PLUS  
Gooise Meren 
Boven het maaiveld 
uitsteken

www.50PLUSpartij.nl

Henk Krol is uitgeroepen tot Nestor van het Jaar 2015. Bij deze verkiezing van Unie KBO kreeg Krol 15 procent van alle stemmen. 
De stemmers noemden de fractievoorzitter van 50PLUS een integer politicus. “Henk Krol verliest zich niet in populistische  
oneliners, maar geeft onomwonden en eenduidig de belangen van ouderen aan” en “Henk Krol komt in de Tweede Kamer  
tenminste op voor de ouderen”, aldus de stemmers. Op de foto viert Henk zijn uitverkiezing met zijn naaste medewerkers  
(v.l.n.r. Adri van Esch, Simon Geleijnse, Petra van Veeren en David van den Brink) en hij toont trots het bronzen beeldje van de 
wijze uil dat bij de eervolle titel Nestor van het Jaar hoort. 
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De Amsterdamse econoom Sweder 
van Wijnbergen was één van 
de sprekers op het symposium 
‘Ouderen op de arbeidsmarkt’ 
dat georganiseerd werd door het 
Wetenschappelijk Bureau van 
50PLUS. Tientallen deskundigen en 
leden van 50PLUS bogen zich over 
de problemen waar ouderen mee 
te maken hebben op de huidige 
arbeidsmarkt. Zoals vooroordelen van 
werkgevers. Die hebben vaak een te 
negatief beeld van ouderen (‘vaak 
ziek’ of ‘te duur’), waardoor ze oudere 
werkzoekenden zelden uitnodigen 
voor een sollicitatiegesprek. Veel 
oudere werkzoekenden ervaren 
leeftijdsdiscriminatie bij het zoeken 
naar een nieuwe baan. 

Dagvoorzitter Kees Kraaijeveld, 
directeur van De Argumentenfabriek 
Denkacademie, constateerde dat 
steeds meer ouderen in de problemen 
komen doordat de ‘uittreedleeftijd’ 
– de pensioenleeftijd – stijgt. 
Tegelijkertijd daalt de ‘afschuifl eeftijd’, 
de leeftijd waarop werkgevers van 
hun oudere werknemers af willen. 
Steeds meer ouderen raken daardoor 
volgens Kraaijeveld in ‘De 50-plus-put’.

Cijfers van het UWV tonen aan 
dat er jaarlijks zo’n tachtigduizend 
50-plussers in de WW terechtkomen. 
Een derde daarvan komt nooit meer 
aan de slag en is uiteindelijk op 

bijstand aangewezen. Kraaijeveld: 
“Dat zijn dertigduizend mensen per 
jaar die we feitelijk afschrijven, ofwel 
meer dan honderd per werkdag. 
Daar moeten we met zijn allen over 
nadenken”. 

Simpele oplossing zijn er niet, zo blijkt 
ook uit het onderzoeksrapport ‘De 
arbeidsmarktpositie van ouderen’, 
opgesteld in opdracht van het 
Wetenschappelijk Bureau door het 
onderzoeksbureau SEOR (Sociaal 
Economisch Onderzoek Rotterdam)

van de Erasmus Universiteit. Arie 
Gelderblom van SEOR constateert 
dat de arbeidsparticipatie van 
ouderen tussen 1969 en 2013 
per saldo gestegen is. Het aantal 
werkende ouderen stijgt door een 
lange reeks beleidsmaatregelen, 
zoals de vervanging van de WAO 
door de WIA, het verkorten van de 
duur van werkloosheidsuitkeringen, 
het versoberen en later afschaff en 
van de VUT, het verhogen van de 
pensioenleeftijd en de versobering 
van pensioenen.

Maar de medaille heeft 
ook een schaduwkant. Het 
werkloosheidspercentage onder 

55-plussers stijgt ook. En de 
ouderenwerkloosheid heeft een 
bijzonder hardnekkig karakter. Ruim 
veertig procent van de 55-plussers die 
werkloos wordt, blijft dat twee jaar of 
langer.

De SEOR-onderzoekers zijn tegen 
nieuwe, grote ingrepen in de duur 
of hoogte van uitkeringen zoals de 
WW. Ze zien meer heil in een beter 
gebruik van instrumenten als de 
mobiliteitsbonus, proefplaatsingen 
van werkzoekenden en 
scholingsvouchers. Daarnaast moet er 
volgens SEOR meer gedaan worden 
om het negatieve imago van oudere 
werknemers te verbeteren en moet 
demotie –een stapje terug doen op 
de carrièreladder – bespreekbaar 
worden. En tenslotte moet er meer 
gedaan worden aan scholing op de 
werkplek. Door meer te investeren 
in scholing en mobiliteit van 
werknemers lopen die minder risico 
om op latere leeftijd vrijwel kansloos 
te worden op de arbeidsmarkt als ze 
hun baan verliezen.

Voor een deel van de oudere 
werklozen is het perspectief heel 
slecht. Met name lager opgeleiden 
hebben weinig tot geen kans meer 
op een nieuwe baan. Voor hen rest 
waarschijnlijk slechts beschut werk 
(in de sociale werkvoorziening) of 
vrijwilligerswerk, zo vrezen de SEOR-
onderzoekers.

Volgens journalist en ervarings-
deskundige Sjors van Beek is de 
ouderenwerkloosheid alleen op 
te lossen met overheidsingrijpen, 
bijvoorbeeld door werkgevers te 
verplichten meer ouderen aan te 
nemen. Of door banen voor ouderen 
fors te subsidiëren. “Geen Melkert-
banen, maar Grijsaard-banen. Maak 
het fi nancieel aantrekkelijk voor 
werkgevers om meer ouderen in te 
huren.” Van Beek beseft dat er haken 
en ogen aan zijn ideeën zitten. “Maar 
laten we de discussie in ieder geval 
aangaan. De tijd is er rijp voor. Het lijkt 
me voorwaar een mooie taak voor 
50PLUS.”  
 Tekst: Hans Gertsen

‘ Ik ben nog tot 
in elke vezel 
gemotiveerd’

Wordt u weer lijsttrekker van 
50PLUS?
“Dat is niet aan mij. 50PLUS is 
gelukkig een ledenpartij. De leden 
bepalen wie de lijst gaat aanvoeren. 
Maar ik zou een verzoek niet 
afslaan. We hebben de afgelopen 
jaren nodig gehad om ons plekje 
te veroveren. Het zou zonde zijn 
wanneer het wiel opnieuw moest 
worden uitgevonden en de kennis 
verloren zou gaan. Ik leer nog elke 
dag en die bagage hebben we hard 
nodig. Bovendien ben ik nog tot in 
elke vezel gemotiveerd.”

Hoeveel zetels gaat 50PLUS bij de 
komende verkiezingen halen?
“In de peilingen staan we nu op 4 
tot 6 zetels. Ik zou niet ontevreden 
zijn met 6 zetels, maar er liggen 
kansen op nog meer zetels! Je 
merkt dat onze leden daar ook voor 
gaan. Als ze allemaal meedoen aan 
de campagne en hun omgeving 
mobiliseren, dan zullen andere 
partijen nog vreemd opkijken.”

Wat vindt u van de laatste 
ontwikkelingen in de partij?
“Het worden spannende 
maanden. Er wordt een nieuw 
bestuur gekozen dat meteen aan 
de slag moet met de komende 
verkiezingen. Daarom hoop ik 
dat er tenminste enkele zittende 
bestuursleden willen blijven zodat 
de partij van hun ervaring gebruik 
kan blijven maken. Dan zijn er 
voorzichtige pogingen om in de 
toekomst in bepaalde gemeenten 
te gaan meedoen aan plaatselijke 
verkiezingen. Ik vind dat een 
goede zaak, mits er aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan: 
er moeten voldoende actieve 
leden zijn en je moet niet willen 
concurreren met bestaande, goed 
functionerende seniorenpartijen. 
Den Haag gooit immers steeds 
meer voor ouderen belangrijke 
kwesties over de gemeentelijke 
schutting. Daar moeten we dus op 
inspelen. En weet u wat het leuke 
is? 50PLUS heeft zoveel ervaren 
leden, dat gaat ons zeker lukken!”

Volg Henk Krol op Facebook, Twitter 
of op zijn website: www.HenkKrol.nl 

Vervolg 
van de 
voorpagina
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Prof. dr. Sweder van Wijnbergen bij het symposium van het Wetenschappelijk Bureau 
van 50PLUS.

Per dag komen 
honderd ouderen 

in de bijstand

van de Erasmus Universiteit. Arie 

in de bijstand

Per dag komen 

Leden werven is makkelijker dan je 
denkt. ‘O ja, hoezo?’, denkt u wellicht. 
En de wat cynischer lezer: ‘Waarom 
gebeurt dat dan zo weinig?’ Het 
antwoord is al even eenvoudig als 
verbazingwekkend: ‘Omdat we het 
niet doen.’ Al snel wordt gedacht dat 
ledenwerven wel ‘ergens’ geregeld 
zal worden. Dat ergens is dan het 
partijkantoor, het partijbestuur of 
gewoon een daarvoor ingehuurd 
bureau. Dat gebeurt ook wel, maar 
kost veel inspanning en vooral veel 
geld. Er moeten televisiespotjes 
gemaakt worden, advertenties 
geplaatst, oproepen gedaan via 
websites en wat al niet meer. 

De beste manier om leden te werven 
echter is nog altijd mensen ervan 
overtuigen dat 50PLUS er is voor hún 
belangen. Ouderen worden op allerlei 
gebieden achtergesteld. Op veel 
terreinen in de samenleving komt dat 

tot uitdrukking: werkgelegenheid (zie 
als oudere werkloze maar weer eens 
aan de slag te komen), zorg (je zult 
maar afhankelijk gemaakt worden 
van mantelzorg die niet voorhanden 
is) en inkomen (alsmaar kortingen 
op pensioenen). Maar ook in minder 
materiële aangelegenheden: onheuse 
behandeling van ouderen op straat 
en in winkels, hufterig gedrag jegens 
‘langzame’ of ‘dralende’ ouderen in 
openbare gelegenheden, bedilzucht 
naar ouderen die hun eigen leven en 
sterven willen inrichten. Enzovoort.  
Iedereen kent de voorbeelden en 
bijna iedereen heeft er weleens mee 
te maken. 

50PLUS komt daartegen in het 
geweer en daarvan willen we de 
mensen overtuigen. En wie kunnen 
dat beter dan onze leden? De mensen 
die al besloten hebben 50PLUS te 
steunen. U dus! Dat gaan we dit 

jaar doen en we hopen heel erg op 
uw medewerking. Allereerst door 
eenvoudig in de eigen omgeving 
aan de slag te gaan en te proberen 
minstens één familielid, buurman of 
buurvrouw, kennis, vriend, 
hulp of wie dan ook lid 
te maken van 50PLUS. 

Maar dat is niet het 
enige. Elke laatste 
zaterdag van de 
maand is in het 
vervolg ‘Paarse 
zaterdag’.  Alle 
provinciebesturen 
gaan eenmaal per 
maand met actieve 
leden de straat 
op, met de 
mensen 

in gesprek en proberen hen te 
overtuigen lid te worden van 50PLUS. 
Ieder lid van 50PLUS is van harte 
uitgenodigd mee te doen! Neem 
contact op met het afdelingsbestuur 

van uw provincie en meld u 
aan. Ook al bent u maar één 

zaterdag beschikbaar: uw 
hulp is van harte welkom! 

Help mee elke laatste 
zaterdag van de 
maand paars te 
kleuren voor een 
sterker 50PLUS!

Maurice Koopman
Waarnemend voorzitter 
50PLUS

Voor de vereniging 50PLUS is er 
op zaterdag 4 juni een Algemene 
Vergadering in het Beatrixgebouw 
van de Jaarbeurs in Utrecht. 

Op de agenda komen onder meer:
•  Politieke discussie over het opstellen 

van een programma voor de 
Kamerverkiezingen.

•  Voortgangsrapport over de 
randvoorwaarden voor deelname 
van 50PLUS aan de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart 2018. 

•  Verkiezing van een nieuw bestuur, 
waarvoor de kandidaatstelling 
hierbij wordt geopend. Leden 
dienen zich apart te kandideren 
voor voorzitter, secretaris, 
penningmeester of algemeen 
bestuurslid. Profi elschetsen en 
andere gegevens komen op de 
website. De kandidaatstelling sluit 
op 1 mei 2016.

•  Jaarverslagen secretaris en 
penningmeester ter goedkeuring 
en de jaarverslagen van de 
Eerste en Tweede Kamer alsmede 
Wetenschappelijk Bureau ter 
bespreking.

•  Huishoudelijk Reglement. 
Het concept komt begin april 
beschikbaar op de website en kan 
dan tot 1 mei 2016 geamendeerd 
worden. De statuten zijn al 
goedgekeurd op de Algemene 
Vergadering van 12 december 2015.

Tweede Kamerverkiezingen
De verkiezingen voor de Tweede 
Kamer worden gehouden op 
woensdag 15 maart 2017. Bij een 
voortijdige val van het kabinet en 
eerdere verkiezingen ruim drie 
maanden daarna zullen we een 
verkort schema moeten hanteren. 

Een verkiezingsproces kent drie 
onderdelen.
•  Verkiezingsprogramma. 

Voor de programmacommissie is 
een voorzitter aangewezen door 
de Algemene Vergadering van 12 

december 2015. De commissie is 
voortvarend aan de slag gegaan. 
Op 4 juni is een politieke discussie 
voorzien over de eerste ideeën van 
de programmacommissie. Op 5 
september is de presentatie van het 
conceptprogramma voorzien.

•  Kandidaatstelling. Op de Algemene 
Vergadering op zaterdag 5 
november 2016 wordt de lijsttrekker 
aangewezen. Daarna wordt de 
kandidaatstelling voor de overige 
plaatsen op de lijst geopend. Kort na 
de jaarwisseling zal een conceptlijst 
worden gepubliceerd, waarna 

op zaterdag 21 januari 2017 een 
Algemene Vergadering de lijst zal 
vaststellen. 

•  Campagne en fondswerving. 
Verkiezingen kunnen niet zonder 
geld of campagne. In het hele 
land zullen verkiezingsborden 
moeten worden beplakt en 
verkiezingsmanifestaties bezocht 
of georganiseerd. Media zullen 
een grote rol spelen. Er zal 
een campagneteam worden 
samengesteld. U zult hierover in een 
later stadium worden geïnformeerd.

Overheid 
moet meer doen voor 
oudere werklozen
Het kabinet moet veel meer doen om te zorgen dat oudere werkzoekenden weer 

aan het werk komen. Ouderenwerkloosheid is niet alleen een enorm drama voor de 

mensen die ermee te maken krijgen. “De maatschappelijke kosten van ouderenwerk-

loosheid zijn zeer hoog”, aldus prof. dr. Sweder van Wijnbergen.

  Paarse zaterdag 
Een uitgebreider verslag van het 

symposium is te vinden op de website 
van het Wetenschappelijk Bureau van 

50PLUS:  www.wb50pluspartij .nl

Doe mee aan ‘Paarse zaterdag’! 

Uw afdelingsbestuur weet er meer van. Kijk op 

www.50PLUSpartij.nl (klik in het landkaartje op uw 

provincie) of neem contact op met het partijbureau in 

Den Haag: telefoon 0800 - 52 50 502. Onze mensen 

helpen u graag op weg. 

Jaarvergadering en 
Tweede Kamerverkiezingen

Pensioenen
Op vrijdag 15 april wordt van 
14.00 tot 16.00 uur in hotel 
Terminus in Goes (naast het NS-
station) een informatiebijeenkomst 
over pensioenen gehouden. 

Gastspreker is Martin van Rooijen, 
namens 50PLUS lid van de Eerste 
Kamer en specialist op het gebied 
van pensioenen en fi nanciën. De 
bijeenkomst is ook toegankelijk 
voor niet-leden. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst 
is de Algemene Ledenvergadering 
van 50PLUS Zeeland, aanvang 
13.00 uur. Aanmelden kan via: 
secretaris@50plus-zeeland.nl.
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Actieplan voor banen
In Flevoland blijft ruim zestig procent van de werkloze 45-plussers langer 
dan een jaar zonder werk. De uitstroom uit de WW is heel vaak naar AOW 
of bijstand. “Ervaring blijft zo onbenut en vaardigheden verdampen”, 
stelt Statenlid Wout Jansen. “Heel actueel zijn de faillissementen van 
zorginstelling TSN, warenhuis V&D en de schoenwinkels van Invito, Manfi eld 
en Scapino. Daarvan ondervindt ook Flevoland de gevolgen. 50PLUS 
vindt dat het provinciebestuur daar niet van kan en mag wegkijken!” 
50PLUS kwam met een ‘Actieplan Voorkoming werkloosheid en behoud 
werkgelegenheid 50-plussers’. “Vooral om ontslagen te voorkomen, 
maar ook om mensen weer aan de slag te krijgen”, benadrukt Jansen. 
“Stel daarvoor een ambassadeur aan, als verbinder tussen overheden 
en het bedrijfsleven. Organiseer provinciale inspiratiedagen en een 
publiekscampagne samen met de zes gemeenten, werkzoekenden, VNO/
NCW en MKB, zodat werkgevers meer geïnspireerd worden om 45- en 
50-plussers in dienst te nemen. Faciliteer oudere werkzoekenden zodat 
zij zich kunnen om- of bijscholen. Vaak zijn hun diploma’s en certifi caten 
verouderd, terwijl het bezit daarvan wel als harde functie-eis gesteld wordt 
bij vacatures. Wijs werkgevers op zogenoemde ‘tandembanen’, banen 
waarbij ouderen hun ervaring en kennis tijdens het werk overdragen aan 
jongeren. Daardoor breiden beiden hun vaardigheden uit en werkloosheid 
onder oud én jong wordt zo voorkomen.” 

 www.fl evolandbouwenwesamen.nl
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IN DE PROVINCIE

50PLUS komt op voor de belangen van ouderen. In de 

Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de provincies. 

In elke provincie zijn politici van 50PLUS actief in het 

bespreekbaar maken en aanpakken van zaken die 

ouderen aangaan. Van mantelzorg tot openbaar vervoer, 

van geschikte woningen tot werkgelegenheid, van 

treintoiletten tot windmolens en van pensioenindexatie 

tot duurzaamheidleningen. 50PLUS geeft ouderen een 

stem, óók in de provincies!

IN UTRECHT IN UTRECHTIN UTRECHT IN GELDERLAND IN UTRECHTIN UTRECHT

IN ZUID-HOLLAND

 Tekort aan seniorenwoningen
De jaarlijkse monitoring van de provincie Noord-Holland om inzicht 
te krijgen in de woningbouwproductie is zonde van het geld, vindt 
Statenlid Olga de Meij. “Want er komen nauwelijks ouderenwoningen of 
nultredenwoningen bij. Het huidige college is doof en blind voor kritische 
geluiden daarover, want zolang er cijfers op papier staan is het toch goed…” 
Op de vraag van 50PLUS hoeveel ouderenwoningen er zijn bijgekomen 
in de afgelopen vier jaar kon de provincie geen antwoord geven. “Vreemd 
toch? De provincie ziet zich als aanjager van woningbouwprogramma’s. 
Maar er is nu al een enorm tekort van ouderenwoningen. Wat heeft de 
provincie eigenlijk de afgelopen vijf jaar gedaan om dit in te lopen? Met 
het beleid van het huidige VVD-PvdA-kabinet dat ouderen langer in het 
eigen huis moeten blijven wonen zal dit tekort alleen maar toenemen. De 
provincie Noord-Holland grijpt niet in en heeft ook geen instrumenten 
om bij te sturen. 50PLUS vindt dat woningcorporaties en gemeenten snel 
aan het werk moeten worden gezet door de provincie. Dus stop met die 
onzinnige monitoring van woningbouwplannen en onderneem actie! Want 
ouderen wonen veelal in een voor hen ongeschikte woning waar ze vaak 
ook nog teveel huur voor moeten betalen.”

 www.50plusnoordholland.nl

Goed OV, goed idee!

Met de dienstregeling die 11 december in de provincie Utrecht ingaat is niet 
iedereen blij. “Zeker in de buitengebieden zijn de voorzieningen slechter 
geworden”, weet Statenlid Mieke Hoek. “Vooral ouderen zijn afhankelijk van 
goed openbaar vervoer, bijvoorbeeld om bij dokter, ziekenhuis, winkels of 
familie te komen.” Hoek heeft – tegen de bezuiniging in – toch een succes 
weten te boeken. “Een belangrijke verbinding tussen een aantal kernen 
in het noorden van de gemeente Stichtse Vecht en een aansluiting bij NS-
station Weesp dreigden te worden opgeheven. Na veel praten, de noodzaak 
onderbouwen en overleg met de gedeputeerde is het gelukt om 
deze verbinding te behouden en zelfs een uitbreiding te krijgen naar de 

grotere kern Loenen aan de Vecht, waar nog veel voorzieningen zijn.” In de 
buurgemeente De Ronde Venen is het slechter gesteld: de bus komt daar 
straks niet meer bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het AMC in Amsterdam. 
“Met een motie heeft 50PLUS deze omissie in de Statenvergadering onder 
de aandacht gebracht”, vertelt Mieke Hoek. “Met als gevolg dat er nu 
onderzoeken naar verbeterpunten in de dienstregeling komen. 50PLUS blijft 
zich inzetten voor het zo noodzakelijke OV, vooral in de buitengebieden. 
Mensen moeten van de ene naar de andere kern kunnen komen, daar waar 
de voorzieningen zijn. Dat zijn wij verplicht aan onze kiezers.”
 www.50plusutrecht.nl, www.syntusutrecht.nl

Treintoiletten geen gelopen race

De meeste regionale treinen in Gelderland hebben geen toilet. “Samen 
met Zuid-Holland is Gelderland daarmee een negatieve uitzondering”, 
weet Statenlid Marcel Bruins. “Toen bekend werd dat nieuwe treinen 
aangeschaft zouden worden, heeft de fractie van 50PLUS Gelderland direct 
actie ondernomen. Immers, geen toiletten in treinen is één van de redenen 
waarom ouderen liever niet een reis met de trein maken.” Samen met een 
aantal andere partijen werden schriftelijke vragen over dit onderwerp 
gesteld met de intentie om – versneld – tot het realiseren van toiletten in de 
treinen te komen. De huidige planning is dat in 2021 bij het verlenen van de 
nieuwe concessie met de vervoerders over toiletten gesproken zou worden. 

Pas in 2025 kunnen de toiletten dan daadwerkelijk gebruikt worden. 50PLUS 
vindt dat veel te laat. “Gedeputeerde Staten vinden de extra investering 
die het inbouwen van de toiletten met zich meebrengt vooralsnog te 
gortig”, vertelt Bruins. “Drie nieuwe treinen voor de Valleilijn, gereed in 2017, 
krijgen in ieder geval toiletten, maar blijven tijdelijk gesloten omdat de 
reinigingsinstallatie er niet is. 

50PLUS vindt dat Gelderland – als één van de rijkste provincies – zich meer 
moet inzetten voor het welzijn van haar inwoners!”
 www.50plusgelderland.nl

IN NOORD-HOLLAND IN DRENTHE

IN FLEVOLAND

(A)sociaal beleid overheid?
“Er is niets mis mee wanneer een burger die hulp nodig heeft eerst bekijkt 
of het eigen netwerk kan bijspringen. Wie zo’n netwerk heeft is spekkoper”, 
zegt Statenlid Willem Bakx. “Veel mensen hebben echter geen netwerk of 
zijn dit door omstandigheden kwijtgeraakt. Daar is tijd en soms langdurige 
– soms lichte – ondersteuning voor nodig. Er zijn al veel mantelzorgers en 
vrijwilligers, maar uitbreiding van die groep is gewenst. Door de overheid 
wordt vaak te gemakkelijk gezegd dat overheveling van taken naar 
gemeenten effi  ciënter is en wel goed gaat komen. 50PLUS is daar helemaal 
niet gerust op. Het lijkt meer een ordinaire bezuinigingsmaatregel waarbij 
willekeur op de loer ligt. Dat laten wij niet gebeuren!” Daarom heeft 
50PLUS Zuid-Holland een initiatiefvoorstel ingediend om de gevolgen van 
het overheidsbeleid voor de inwoners van de provincie kritisch te volgen 
en waar nodig gemeenten op hun verantwoordelijkheid te wijzen zodat 
mensen de noodzakelijke hulp krijgen. “Er breekt een tijd aan waarin veel 
van de burger gevraagd wordt. Waar men gewend was dat de overheid 
zorgde voor bepaalde voorzieningen hebben we nu onder het mom van 
‘eigen kracht’ te maken met een enorme omwenteling in recordtijd”, aldus 
Bakx, die graag ziet dat de andere provinciale fracties hetzelfde voorstel 
doen.
 www.50pluszuidholland.nl

Don Quichot 
U kent vast het verhaal over de dwaze edelman die vocht tegen 
windmolens. De symbolische betekenis van Don Quichot is ‘het voeren van 
een hopeloze strijd’. “De overeenkomst met de windmolens die dit kabinet in 
de Drents/Groningse veenkoloniën wil neerzetten kan niet groter zijn”, zegt 
Statenlid Frank Duut. “Want burgers, gemeenten en een deel van de Drentse 
Staten voeren ook een hopeloze strijd.” Zijn zij dan tegen duurzame energie? 
“Zeker niet”, benadrukt Duut. “Maar hoeveel molens, waar en op welke 
afstand, ze hebben er helemaal níets over te zeggen. Mogelijk gemaakt 
door de RCR, de Rijks Coördinatie Regeling. Een planologische truc om de 
democratie in een regio volledig buitenspel te zetten. Goedgekeurd door 
de Tweede Kamer. Het resultaat is een woedende, gefrustreerde bevolking 
en sociaal verscheurde dorpen. Want alleen de grondeigenaren verdienen 
eraan.” De minister bedacht de RCR om de windmolens snel en zonder 
last van bezwaarmakers te kunnen plaatsen. “Maar het resultaat is dat 
gemeenten en actiegroepen tot de Raad van State en de Raad van Europa 
doorprocederen. Weg tijdwinst! De les is hopelijk dat de Tweede Kamer niet 
nog eens zomaar de democratie weggeeft aan één minister. Want de ‘dwaze’ 
bewoners vechten door. Leve Don Quichot!”

 www.50plusdrenthe.nl, op Twitter: @50PLUS_drenthe

IN NOORD-BRABANT

De aanhouder wint
Een nieuwe periode in Provinciale Staten van Noord-Brabant betekende 
ook een nieuw bestuursakkoord. Het kreeg de titel ‘Beweging in Brabant’ 
en werd gesteund door een coalitie van VVD, SP, PvdA en D66. “De 
Brabantse bevolking vergrijst sterk”, vertelt Statenlid Wim van Overveld. 
“Maar in het hele verhaal van de coalitie kwam het woord ‘ouderen’ slechts 
één keer voor, namelijk bij de conclusie dat er werkeloosheid is onder 
ouderen en jongeren.” 50PLUS heeft in het debat in Provinciale Staten 
nadrukkelijk gewezen op deze ernstige tekortkoming in het beleidsakkoord. 
“Een programma zonder aandacht voor ouderen in deze provincie 
kán gewoonweg niet”, vindt Van Overveld. “Vooral de werkeloosheid 
onder ouderen is een probleem. 50PLUS kreeg totaal geen gelijk van de 
collegepartijen. Enkele maanden later was de Begrotingsbehandeling 2016. 
Opnieuw stelde 50PLUS de ouderenwerkloosheid aan de orde. En zie: er 
bleek toch iets veranderd. Na opnieuw een interruptie van 50PLUS zegde de 
gedeputeerde toe in 2016 speciale aandacht te besteden aan werkloosheid 
bij werknemers van 45 jaar en ouder. Wel speciale aandacht voor 
jeugdwerkloosheid en geen woord over de minstens zo ernstige situatie bij 
oudere werknemers, dat is niet reëel. En daar kreeg 50PLUS gelijk in.”
 
 www.50plusbrabant.nl
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IN LIMBURG

IN ZEELAND

IN FRIESLAND

Leeftijdsdiscriminatie bij 
duurzaamheidsleningen
Een oudere inwoner van Goor kon geen duurzaamheidslening afsluiten 
voor de plaatsing van zonnepanelen. “Het bleek dat de kredietnormen 
zo waren dat men boven de 75 jaar niet meer in aanmerking kwam voor 
deze lening”, vertelt Statenlid Fred Kerkhof. “50PLUS vond dat een wijze 
van leeftijdsdiscriminatie, zeker omdat we het in Nederland belangrijk 
vinden om onze huizen te verduurzamen en de maatschappelijke opdracht 
hebben om meer duurzame energie op te wekken. Bovendien zouden de 
duurzaamheidsmaatregelen bij eventueel overlijden van de aanvrager niet 
verloren gaan, maar overgaan naar de nieuwe bewoner.” Samen met de 
PvdA stelde 50PLUS schriftelijke vragen over deze zaak. “Toen daar niets 
ter verbetering uitkwam, hebben wij een motie ingediend. In deze motie 
riepen wij Gedeputeerde Staten op om te zorgen dat ook 75-plussers gebruik 
kunnen maken van de bestaande regelingen. Deze motie werd met 31 tegen 
14 stemmen – dus met grote meerderheid – aangenomen. Vervolgens heeft 
de provincie afspraken gemaakt met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 
En vanaf begin dit jaar is het leeftijdscriterium niet meer van toepassing en 
staat de mogelijkheid voor het afsluiten van duurzaamheidsleningen ook 
open voor 75-plussers!”
 www.50plusoverijssel.nl

IN OVERIJSSEL

Waken voor Belgische toestanden
50PLUS houdt de plannen voor kustbebouwing van minister Melanie 
Schultz van Haegen van Infrastructuur scherp in de gaten. “De minister 
vertelt dan wel dat het niet haar bedoeling is om de hele kust vol te 
bouwen, toch zijn wij niet gerustgesteld en bang voor ongewenste 
bebouwing van de Zeeuwse kust”, zegt Statenlid Willem Willemse. “50PLUS 
wil niet dat er goedkeuring komt voor nieuwe bouwplannen aan de 
kust voordat de provinciale kustvisie klaar is. We zijn bijvoorbeeld ook 
tegenstander van het plan voor bebouwing van het Nollebos, een uniek 
stukje natuur in Vlissingen waar een projectontwikkelaar een groot hotel en 
ruim tweehonderd vakantiewoningen wil bouwen. 50PLUS Zeeland is ook 
tegen het luxe recreatieproject Brouwerseiland. De kunstmatig aangelegde 
eilandjes met 375 strandvilla’s en 450 ligplaatsen voor jachten zijn een 
maatje te groot voor Zeeland.” De ministerraad besloot in december het 
verbod op kustbebouwing op te heff en. “Wij willen de ruimte, prachtige 
natuur en ongerepte kust behouden en waken voor Belgische toestanden”, 
stelt Willemse. “Niet voor niets komen er jaarlijks zoveel toeristen naar 
Zeeland. Wij willen leden en potentiële leden van 50PLUS actief betrekken 
bij alles wat ons bezighoudt. En dat is veel: goed openbaar vervoer, behoud 
van het fi etsvoetveer, meer banen voor 50-plussers en goed bereikbare 
gezondheidszorg, om maar een paar items te noemen.”

 www.50plus-zeeland.nl  

Mei elkenien, foar âlderein

Bijna een jaar geleden haalde 50PLUS, voor het eerst in de historie, ruim vol-
doende stemmen voor een zetel in Provinciale Staten van Fryslân. “Tijdens de 
coalitieonderhandelingen is het gelukt in het akkoord een specifi eke passage 
te laten opnemen over ouderen”, blikt Statenlid Jan Waterlander terug op wat 
hij tot nu toe als belangrijkste wapenfeit beschouwt. “Bij al het beleid hou-
den Gedeputeerde Staten rekening met sociale aspecten en geven speciaal 
aandacht aan ouderen. De provincie voert inclusief beleid, zodat de positie 
van huidige en toekomstige ouderen doorwerkt in alle beleidsterreinen. Het 
biedt ons de mogelijkheid het provinciaal bestuur bij alle onderwerpen die 
zich daarvoor lenen aan te spreken op de wijze waarop zij rekening houdt 
met ouderen. Dat komt terug bij tal van organisaties en instellingen die de 
provincie subsidieert en bij aanbestedingen.” De fractie kan haar vele opvat-
tingen en ideeën ruimschoots kwijt en zorgt ervoor dat er in de provinciale 
politiek aandacht is voor ouderen. Waterlander noemt daarbij thema’s als wo-
nen, openbaar vervoer, cultuur (Culturele Hoofdstad 2018), werkgelegenheid 
(social return), bereikbare gezondheidszorg, economie (zorgeconomie), sport 
en bewegen, leefbaarheid (op het platteland en in wijken), duurzaamheid, 
onderwijs (laaggeletterdheid en digitalisering), regionale omroep, toerisme & 
recreatie en bestuurlijke vernieuwing. “We werken nauw samen met anderen, 
maar in die samenwerking maken wij het verschil voor ouderen. Mei elkenien, 
foar âlderein!”
 www.50plusfriesland.nl, www.50PLUS.frl 

Waakzaam blijven

50PLUS Groningen heeft  ti jdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen als 
enige afdeling geen zetel weten te bemachti gen. “Dat manoeuvreert ons in 
een lasti ge positi e omdat wij nu geen controle kunnen uitoefenen op het Col-
lege van Gedeputeerde Staten”, vertelt secretaris en penningmeester Kor de 
Vries. “Toch volgen wij de problemati ek nauwgezet. Zoals de kwesti e rond 
de aardgaswinning met de daaraan gerelateerde aardbevingen en bodemda-
ling. De voorgestelde veranderingen van het waardeverminderingsbeleid waar 
woningbezitt ers de dupe van worden kunnen wij dan ook niet ondersteunen.” 
Een punt van zorg is ook het windmolenpark dat in Groningen en Drenthe 
moet verrijzen. “Wij zijn van mening dat daar waar de stroom nodig is die ook 
opgewekt dient te worden”, zegt De Vries. “Dat scheelt in het transport en er 
hoeven geen leidingen door de lucht of onder de grond te worden aangelegd. 
Ook de heffi  ng van precariobelasti ng is daarmee van de baan. Het landschap 
van de veenkoloniën wordt door deze windmolens behoorlijk aangetast. Er is 
onvoldoende draagvlak en omwonenden zijn ontevreden over het proces en 
de manier waarop de overheid communiceert. Wij zijn bovendien van mening 
dat de grond onder de molens genati onaliseerd dient te worden, waardoor de 
belangen van ‘de windboeren’ geen rol meer spelen in confl icten die helaas van 
ti jd tot ti jd oplaaien.” 
 www.50plusgroningen.nl

IN GRONINGEN

Ook voor 50PLUS is dit het jaar van de 
waarheid. 50PLUS zal, als enige partij 
die echt opkomt voor de belangen 
van de ouderen, moeten doorstoten 
en moeten groeien tot een partij 
waarmee wel degelijk rekening wordt 
gehouden. De band met de 50PLUS-
kiezers moet daarom fl ink verstevigd 
worden.

Unieke prestatie
In juni 2010 waren er na de val van het 
kabinet Balkenende IV verkiezingen. 
De een jaar eerder opgerichte partij 
50PLUS besloot na veel overleg niet 
mee te doen. Een moeilijke beslissing, 
want vele zeer ontevreden ouderen 
stonden te popelen. Maar de adviezen 
van politieke experts waren duidelijk. 
In een korte tijd zou 50PLUS het niet 
redden en dan voorgoed van het 
tapijt verdwijnen. De Tweede Kamer 
binnenkomen is bijna onmogelijk, kijk 
maar naar de pogingen van bekende 
politici als Marco Pastors (2006), Rita 
Verdonk (2010) en Hero Brinkman 
(2012). Maar in maart 2011 sloeg 
50PLUS onverwacht zijn slag. Van-
uit het niets werd bij de Provinciale 
Statenverkiezingen in alle provincies 
meegedaan. In liefst acht provincies 
werden zetels gehaald. 50PLUS kreeg 

daarmee een Eerste Kamerzetel. Een 
unieke prestatie waarmee de basis 
werd gelegd voor het behalen van 
twee zetels in de Tweede Kamer in 
2012.

Prominent in de kranten
De Tweede Kamerfractie van 50PLUS 
kreeg direct veel positieve aandacht. 
In de peilingen steeg de partij zelfs 
naar 18 zetels mede door het goede 
optreden van politiek leider Henk 
Krol. Maar Henk bleek ook vijanden 
te hebben die hem in de pers belaag-
den. Zelfs het woord fraude viel en 
er werd over tonnen gesproken. In 
oktober 2014 werd er aangifte gedaan 
wegens subsidiefraude. De kranten 
en journaals meldden het zeer pro-
minent. De schade voor 50PLUS was 
enorm. In de peilingen bleef er nog 
slechts een schamele zetel over. 

Eerherstel Henk Krol
Op 25 januari van dit jaar (vijftien 
maanden na de aangifte) deelde het 
Openbaar Ministerie per brief mee 
dat er gedurende al die tijd een fei-
tenonderzoek was gedaan. De brief, 
die ondertekend is door Offi  cier van 
Justitie W.M. van Horen, eindigt met 
de zin: “Dit onderzoek levert geen 

verdenking op en wordt daarom ver-
der gestaakt”. Een duidelijk eerherstel 
voor Henk, ook al konden journalisten 
die eerder complete pagina’s hadden 
gevuld kennelijk opeens hun pen niet 
meer vinden.

Ouderen eenzijdig en flink gepakt
In de tussentijd zijn de ouderen fi nan-
cieel enorm gepakt. Pensioenen zijn 
vele jaren niet geïndexeerd en zelfs 
gekort. Gepensioneerden zijn er 12 
procent of meer op achteruit gegaan. 
Ook de komende jaren zal geen spra-
ke zijn van aanpassingen en zullen de 
ouderen opnieuw fors achter blijven. 
De berichten van de pensioenfondsen 
(o.a. ABP) doen vrezen dat er in 2017 
opnieuw gekort gaat worden. Maar 
de OZB en de huren stijgen wel, even-
als het eigen risico en de premies. 
Toen het kabinet liefst 5 miljard kon 
uitdelen, werden de ouderen in feite 
overgeslagen.

50PLUS moet doorstoten
50PLUS doet heel veel in Den Haag, 
maar toch vinden vele kiezers dat niet 
voldoende. Overal in het land worden 
actiecomités opgericht. 50PLUS moet 
zich daarbij aansluiten. Bij de komen-
de verkiezingen moet 50PLUS door-

stoten naar tien zetels. Dat kan. En als 
het lukt, zal met 50PLUS behoorlijk 
rekening moeten worden gehouden, 
te beginnen bij de volgende kabinets-
formatie.

Een ander beleid
Een eensgezinde partij moet nu laten 
zien waartoe het in staat is. Vele oude-
ren willen dat er nu eindelijk eens iets 
voor hen wordt gedaan. Veel 50-plus-
sers die geen werk hebben en zien dat 
hun sollicitatiebrieven geen enkele 
kans hebben, willen een ander beleid. 
Daarom zal 50PLUS dit verkiezingsjaar 
moeten laten zien over welke stevige 
tanden ze beschikt. 

U als lezer kunt helpen door lid te 
worden of als u dat al bent, iemand in 
uw omgeving lid te maken. We voeren 
een speciale actie: wie nu lid wordt, 
betaalt slechts 15 euro tot 1 januari 
2017.  Dit is onze kans. Het beleid 
moet om. 

Steun daarom 50PLUS. Vandaag nog. 
Het wordt nu of nooit!

Jan Nagel
Fractievoorzitter 50PLUS 
in de Eerste Kamer

IN DE EERSTE KAMER

Colofon  www.50PLUSpartij.nl
De 50PLUS Krant is een uitgave van 50PLUS.
Landelijk secretariaat: Postbus 292, 2501CG Den Haag
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50PLUS klaar voor het verkiezingsjaar

Het wordt nu of nooit

De volgende Tweede Ka-

merverkiezingen zijn hoe 

dan ook binnen een jaar. 

En op zijn laatst op 15 

maart 2017. De spanningen 

nemen nu al toe, want als 

de kiezers en met name de 

ouderen de kans hebben 

de koers duidelijk te ver-

leggen, dan is het nu!

Pensioenindexatie als impuls 
regionale economie 
Bij de begrotingsbesprekingen bracht Statenlid Henk van der Linden 
de schadelijke gevolgen van het níet indexeren van de pensioenen ter 
sprake. “De economie van Limburg loopt direct 27 miljoen euro per jaar 
mis omdat de gepensioneerde naar compensatie zoekt door in België 
of Duitsland voordeliger brandstof of alcohol te kopen”, rekent Van der 
Linden voor. “De gedeputeerde zou dit bespreken met het Ministerie van 
Economische Zaken, maar op het resultaat wacht ik nog.” In de Limburgse 
media is uitvoerig aandacht besteed aan de houdbaarheid van het 
pensioenstelsel. De boodschap was helder: ‘Er is geen pensioenprobleem’. 
De activa van de pensioenfondsen stijgen gemiddeld per jaar met zeven 
procent en bedroegen eind 2014 ruim 1161 miljard euro. “Terecht werd in 
het veelbesproken artikel de vraag gesteld wie er belang bij heeft dat er 
zo met de pensioenen wordt omgegaan en waarom de pensioenfondsen 
niet protesteren. Wat is de geheime agenda? was de vraag. Wordt er in de 
toekomst een greep gedaan in de pensioenkassen om de AOW te kunnen 
betalen? Accepteren de fondsen – voor de zoveelste keer – een greep 
uit de kas? 50PLUS wil hierin duidelijkheid scheppen. In aanloop naar de 
verkiezingen van 2017 zullen we over pensioenen een goed onderbouwd 
standpunt presenteren. Daarbij moeten we wat mij betreft duidelijk zijn dat 
indexeren kan, maar ook móet om – zeker in krimpgebieden – de economie 
op peil te houden.”
 www.50pluslimburg.nl

PvdA stelde 50PLUS schriftelijke vragen over deze zaak. “Toen daar niets 
ter verbetering uitkwam, hebben wij een motie ingediend. In deze motie 
riepen wij Gedeputeerde Staten op om te zorgen dat ook 75-plussers gebruik 
kunnen maken van de bestaande regelingen. Deze motie werd met 31 tegen 
14 stemmen – dus met grote meerderheid – aangenomen. Vervolgens heeft 
de provincie afspraken gemaakt met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. 
En vanaf begin dit jaar is het leeftijdscriterium niet meer van toepassing en 
staat de mogelijkheid voor het afsluiten van duurzaamheidsleningen ook 
open voor 75-plussers!”

Pensioenindexatie als impuls 
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IN DE GEMEENTE

Over de verkiezingsstrijd
“De verkiezingsperiode was intensief 
en niet gemakkelijk; het is best moei-
lijk om je te onderscheiden. Lokale 
politiek krijgt in de media al niet veel 

aandacht en dan wordt die ook nog 
eens verdeeld over alle partijen. Het is 
moeilijk om eruit te springen. Wij heb-
ben veel te danken aan social media. 
Van actuele onderwerpen maakten 

we een kort filmpje voor Facebook. 
We hadden ook verkiezingsdebatten 
op de lokale televisie waar je in een 
paar minuten je standpunten naar 
voren moest brengen. We kregen bo-
vendien veel hulp van de landelijke 
partij: Jan Nagel was een zeer betrok-
ken campagneleider en al onze partij-
kopstukken hebben in de gemeente 
huis-aan-huis flyers verspreid.” 

Over de standpunten
“Het is belangrijk dat wij de landelijke 
standpunten van 50PLUS naar voren 
brengen. De gemeentelijke punten 
kunnen we vrij invullen. Belangrijk is 
natuurlijk ook dat we het imago van 
50PLUS verstevigen. We denken zeker 
dat onze lokale aanwezigheid en 
de promotie van onze partij positief 
zal bijdragen aan de landelijke 
verkiezingen.”

Over de eerste inspanningen
“Wij hebben een motie ingediend 
over vluchtelingen op AZC Crailo. 
In onze motie stond dat de burge-
meester altijd eerst een compleet 
uitgewerkt voorstel aan de raad moet 
voorleggen alvorens toezeggingen in 
overlegorganen te doen. Nu gaat de 
discussie bij vluchtelingen vaak alleen 
over eventuele overlast, maar men 
kijkt niet naar de andere – financiële 
– consequenties voor een gemeente. 
Als de vluchtelingen statushouder 
worden, moet de gemeente straks 
bijstandsuitkeringen gaan betalen. 
Ook moeten de kinderen onderwijs 
krijgen binnen de gemeente. Bij dit 
soort zaken wordt zelden stilgestaan. 
Om kosten te besparen moeten oude-
ren de bejaardenhuizen uit om thuis 
verzorgd te worden, maar bij status-

houders wordt er nauwelijks naar geld 
gekeken. Straks moeten de inwoners 
meer belasting gaan betalen om de 
voorzieningen van de statushouders 
te kunnen financieren.”

Over de missie 
“Onze speerpunten zoveel mogelijk 
uitvoeren en voor iedereen zichtbaar 
zijn. Dus boven het maaiveld uitste-
ken! Met name met initiatiefvoorstel-
len hopen we genoeg aandacht te 
kunnen krijgen.”

Over zichtbaarheid
“50PLUS Gooise Meren wil zich vooral 
manifesteren op de sociale media. 
De lokale krant is niet goed verte-
genwoordigd in onze gemeente en 
huis-aan-huisbladen hebben een be-
perkte redactie. Al doen we het nog 
zo goed in de gemeenteraad, dan is 
dat voor inwoners vaak niet zichtbaar. 
Inwoners stemmen meestal gewoon-
tegetrouw op de landelijke partijen 
en kennen meestal niet eens de lokale 
politici van hun partij. 
Voor een kleine fractie is het ook 
moeilijk om je in alle dossiers te 
verdiepen. Onze fractieleden heb-
ben allemaal nog hun reguliere werk 
en dan is het raadswerk ernaast best 
zwaar als je over alle onderwerpen 
wilt meepraten.”
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‘ We willen boven 
het maaiveld uitsteken’

In de gemeente Gooise Meren – een samenvoeging 

van Bussum, Naarden en Muiden – zijn eind vorig jaar 

de eerste raadsleden van 50PLUS beëdigd. 

Fractievoorzitter Arno Haye vertelt over de verkiezings-

strijd, de standpunten, de inspanningen, de missie 

en de zichtbaarheid. 

Vreugde bij de 50PLUS-fractie van de gemeente Gooise Meren tijdens de installatie 
in de Grote Kerk in Naarden. V.l.n.r. steunfractieleden Erik Ekker en Andreas van 
der Schaaf, fractievoorzitter Arno Haye en fractielid Barend Bergh.
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