
“Lange tijd werd het onderwerp 
pensioenen door veel media gemeden. 
Te ingewikkeld, niet echt belangrijk, we 
hebben het over rijke ouderen, vonden 
ze. Maar in december 2014 kwam de 
grote ommezwaai. Het brede maat-

schappelijk verzet zwol enorm aan, de 
gehele vakbeweging koos eindelijk 
en heel duidelijk partij tegen het kabi-
netsbeleid en voor de huidige en toe-
komstige gepensioneerden, en zelfs de 
VVD in de Eerste Kamer viel de gekozen 
koers af. Alleen die arme Partij van de 
Arbeid blijft eenzaam haar strijd tegen 
de ouderen voortzetten.

Laat de feiten spreken: ouderen 
onnodig eenzijdig hard gepakt
Het is allemaal niet zo ingewikkeld. 
Terwijl de prijzen en de lonen de 
afgelopen jaren stegen, werden de 
pensioenen op nul gehouden of nog 
erger: gekort. De afgelopen jaren zijn 
de gepensioneerden tien tot vijftien 
procent achtergebleven. Er is geen 
andere groep in Nederland die dit is 
aangedaan.

Tijdens een hoorzitting in de Eerste 
Kamer werd het sprookje van de rijke 
ouderen met kracht de prullenbak 
ingegooid. De vertegenwoordiger 
van het grootste pensioenfonds in 
Nederland ABP onderstreepte nog 
eens dat het gemiddelde pensioen 
bij dit fonds 600 à 700 euro bruto per 

maand is. De voorzitter van het tweede 
pensioenfonds Welzijn en Zorg deelde 
mee dat bij dit fonds het gemiddeld 
pensioen 500 euro bruto per maand is. 
Pensioenbestuurder FNV Gijs van Dijk 
(34) die namens de drie (!) vakcentrales 
bewogen sprak, had berekend dat de 
verpleegsters en de bouwvakkers met 
een gemiddeld pensioen nu al duizend 
euro minder krijgen dan waarop ze 
recht hebben. Hij voorspelde dat dit 
door het kabinetsbeleid gaat oplopen 
tot tweeduizend euro. Keiharde feiten 
die een sociaal bewogen politicus het 
bloed onder de nagels moet doen stro-
men!

Vakbeweging kiest keihard voor 
de pensioenen
Tot voor kort leek het alsof de vakbewe-
ging alleen maar opkwam voor de wer-
kenden. Maar de miljoenen ouderen 
zijn ontdekt en het beleid van PvdA-

staatssecretaris Klijnsma raakt ook de 
toekomstig gepensioneerden. Door 
een lagere pensioenpremie en door 
het niet indexeren bouwen de toekom-
stige gepensioneerden een veel te laag 
pensioen op. Ronduit schandelijk. De 
FNV is zich onder de bezielende leiding 
van Gijs van Dijk dat bewust geworden 
en voert daarom nu keiharde actie. Hij 
riep op een protestdemonstratie op 2 
december 2014 in Den Haag herhaald: 
Koopkracht nú!

Bijzonder fel zei de vakbondsbestuur-
der de kabinetsplannen onaanvaard-
baar te vinden. Een pensioenstelsel 
waarin 25 jaar niet geïndexeerd kan 
worden is onacceptabel. 
“We willen een goed pensioen voor 
jong en oud.”
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kabinet rutte in grote problemen
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“Geen hond begrijpt meer waarom kortingen op pensioenen nodig zijn 

en het indexeren verboden wordt”, zegt JAN NAGEL, oprichter en 

erelid van 50PLUS en fractievoorzitter in de Eerste kamer. “Het is alleen 

het eigen kabinetsbelang en iedereen begint daar nu schoon genoeg 

van te krijgen.”

Pensioenen eindelijk in 
brandpunt van politiek

‘ Koopkracht nú!’

‘ We willen een 
goed pensioen 
voor jong en oud’

2Lees verder

Voorzitter 
John Struijlaard: 
‘ We zijn de enige en 
echte 50PLUS’

Noord-Brabant:
‘ Sterk in recreatie’

Overijssel is 
vooruitstrevend
Maar met behoud 
van het goede

Friesland maakt 
zich druk
over waar het echt 
om gaat

Drenthe:
Besluit windmolens 
ondemocratisch

Pensioen smelt weg
als sneeuw voor 
de zon
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“Noord-Holland is één van de grootste 
afdelingen van 50PLUS. Maar om een 
betekenisvolle rol te spelen is ons eind-
doel om één van de grootste partijen in 
de provincie te worden! Alleen dán kan 
er invloed worden uitgeoefend. Alleen 
dán zullen andere partijen rekening 
houden met de wensen van onze ach-
terban. Dat geldt overigens voor alle 
provinciale afdelingen! Een enkeling is 
een drenkeling. 

Groot worden kan het bestuur niet al-
leen: daar hebben we de steun van ie-
der lid voor nodig! Vooral als we te ma-
ken hebben met ‘politieke tegenwind’. 

Hoe harder de tegenwind, hoe harder 
er ‘getrapt’ dient te worden. Meedoen 
als het voor de wind gaat is gemakkelijk 
en trekt veel meer opportunisten aan. 
Inzet als het tegenzit moet manifest 
zijn in de partij. Daarom roep ik ieder lid 
op zich in te zetten voor de doelgroep 
waarvoor we strijden. 

U zult dan merken dat resultaat niet 
kan uitblijven en dat er succes volgt. 
Want niets draagt zoveel bij tot succes 
als succes! Het bestuur van Noord-Hol-
land gaat voorop in de politieke strijd!”

Zie ook www.50plusnoordholland.nl

Groot worden in de provincie is het doel van 50PLUS 

noord-Holland. “Want alleen dan zullen andere 

partijen rekening houden met de wensen van onze 

achterban”, weet voorzitter ROY HO TEN SOENG.

   Zuid-Holland

Samen strijden, want een enkeling 
is een drenkeling

Jan Nagel: “Tijdens de hoorzitting in de 
Eerste Kamer werden de keiharde feiten 
achter elkaar voorgeschoteld. Over niet 
indexeren en kortingen gesproken:
De fondsen worden verplicht afgere-
kend op vele jaren met een rekenrente 
van 2 à 2,5 procent. Het grote fonds 
PFZW stelde daar tegenover dat dit 
jaar een rendement wordt gemaakt dat 
boven de twaalf procent ligt. De afge-
lopen veertig jaar heeft het fonds een 
rendement gehad, ondanks de crisis, 
van 8,2 procent per jaar.

Het ABP stelt het mogelijk nog scher-
per. In negen jaar met inbegrip van 
de crisis hebben de pensioenfondsen 
een rendement van zeventig à tachtig 
procent gehaald. Toch moest tien pro-
cent indexatie gemiddeld worden in-
geleverd. Hun vertegenwoordiger Dick 
Sluimers, die nota bene bij de VVD op 
de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer 
staat, zette het misdadige beleid via 
objectieve cijfers onbarmhartig neer: 
“Het pensioenvermogen in Nederland 
bedroeg in 2007, gebaseerd op cijfers 
van het CBS en DNB, 727 miljard. Eind 

2014 zal dit gestegen zijn tot 1361 mil-
jard.”
Geen hond begrijpt meer waarom 
kortingen nodig zijn en het indexeren 
verboden wordt. Het is alleen het eigen 
kabinetsbelang over de ruggen van de 
(toekomstige) gepensioneerden en ie-
dereen begint daar nu schoon genoeg 
van te krijgen.

Massaal verzet
Het brede massale verzet wordt ook 
aangevuurd door de ouderenbond 
ANBO, die in het verleden vaak een 
gematigde opstelling koos. Maar direc-
teur-bestuurder Liane den Haan is in de 
pensioenzaak zeer fel geworden. Ook 
het blad Pensioenbelangen wijst op de 
grote pijn die ouderen krijgen als ze 
ook zorg en ondersteuning nodig heb-
ben. Door de bezuinigingen in de zorg 
kan voor deze mensen de koopkracht-
achteruitgang oplopen tot 4,8 procent.
Maar vaak zijn individuele gevallen 
meer aansprekend. Zoals een 93-jarige 
man die op de protestbijeenkomst zei: 
“Er wordt nog eens tien jaar niet geïn-
dexeerd. Ik verheug me er nu al op dat 

dit weer zal gebeuren als ik 103 ben.”
Oud-staatssecretaris Martin van Rooij-
en, die sprak namens ouderen en ge-
pensioneerdenorganisaties, noemde de 
kabinetsplannen absurd. Velen vinden 
dat de gepensioneerden ronduit wor-
den bestolen.

Juist nu 50PLUS steunen!
Het feit dat de partij 50PLUS is opge-
richt, heeft grote gevolgen gehad. 
Zonder de nadrukkelijke aanwezigheid 

van 50PLUS waren de onderwerpen 
die voor ouderen belangrijk zijn niet zo 
hoog op de agenda gekomen. Andere 
partijen merken nu ook bij hun eigen 
achterban wat er echt leeft.
Maar niet alleen heeft 50PLUS die 
onderwerpen op de kaart gesteld, 
we gaan ook door met de strijd om 
veranderingen aan te brengen. Met 
grote inzet en indien nodig met een 
keiharde aanpak. Ik ben de dag na een 
Kamerdebat rechtstreeks opgebeld 
door een minister die vriendelijk vroeg 
of zo een harde toon nu nodig was en 
dat hem dit persoonlijk had geraakt. Ik 
heb de minister uitgelegd dat het ka-
binetsbeleid een aanpak met fluwelen 
handschoenen niet mogelijk maakt, 
hoe sympathiek ik de minister ook per-
soonlijk mag vinden. Het bewijst dat 
50PLUS zonder rem voor de belangen 
van de ouderen opkomt. Niet voor niets 
blijkt uit een onderzoek dat zeventig 
procent van de kiezers boven de vijftig 
jaar het goed vindt dat er een speciale 
ouderenpartij is. Dat verplicht ons hun 
vertrouwen en hun stem te winnen-
Daar gaan we werk van maken!”
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We zijn weer de enige politieke par-
tij 50PLUS. En dus ook de enig échte 
50PLUS. Te lang was er verwarring over 
onze naam: er was immers nog een 
volksvertegenwoordiger in de Tweede 
Kamer die zich van dezelfde naam be-
diende. Maar dat is nu gelukkig voorbij. 
Geen onduidelijkheid meer bij stem-
mingen in het parlement. En ook geen 
onduidelijkheid meer voor u: 50PLUS is 
de enige partij in Nederland die dag in 
dag uit opkomt voor de belangen van 
ouderen!
 
50PLUS is dé partij die zich hard maakt 
voor uw koopkracht. Ouderen hebben 
daar – méér dan de jongere inwoners 
van Nederland – fors op ingeleverd. En 
zij dreigen ook de komende jaren in 
koopkracht achteruit te gaan. Koopzorg 
wordt dan een kopzorg, en dat mag 
niet gebeuren! Net zoals er door de 
regering niet aan de pensioenen ge-
morreld mag worden. Pensioenen zijn 
uitgesteld loon. Dat is van ú, niet van de 
overheid!

We houden de komende maanden 
de ontwikkelingen in de zorg nauw-
gezet in de gaten. We vrezen dat alle 

aanstaande veranderingen in de zorg 
tot schrikbarende toestanden zullen 
leiden, iets waar we vaak voor gewaar-
schuwd hebben. Onder meer met 
meldpunten zullen we proberen in 
kaart te brengen waar en hoe het mis 
gaat. 50PLUS zal niet stoppen met het 
leggen van de vinger op de zere plek!

Een ander aandachtspunt – één van 
de vele – is de werkgelegenheid onder 
50-plussers. De kans dat 50-plussers, 
die in de WW of de bijstand zitten weer 
aan werk komen is nog steeds heel 
klein. We vroegen daarom in de Tweede 
Kamer om vijftien miljoen euro extra 
voor een intensievere bestrijding van 
de ouderenwerkloosheid. Geen enkele 
partij steunde ons voorstel! Dat zegt 
toch genoeg?!

Het hoofdbestuur is het afgelopen jaar 
intensief bezig geweest met de provin-
cies. ‘Een rondje Nederland’ noemden 
we dat. We bezochten alle provincies, 
luisterden naar hen en maakten afspra-
ken hoe we de provincies meer zouden 
kunnen betrekken bij de diverse ac-
tiviteiten. Die bezoeken zijn door alle 
regiobestuurders zeer positief gewaar-

deerd; ze werden als plezierig en nuttig 
ervaren. Het ‘Rondje Nederland’ blijft 
op ons programma staan!

Naast gesprekken in de provin-
cies maakten we ook kennis 
met diverse lokale partijen in 
onder meer Noord-Brabant, 
Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Groningen. De band met 
bestaande partijen in gemeen-
ten door het hele land wordt 
de komende tijd nog verder 
verstevigd en uitgebreid. 

50PLUS ligt op koers. We varen 
standvastig en met vertrouwen 
door de stormen heen die een 
opstomend schip nu eenmaal 
soms teisteren. Wij gaan uit 
van onze eigen kracht en 
expertise. Wij hebben 
vitaliteit en stabiliteit 
getoond. En we zijn weer 
de enig echte 50PLUS, de 
enige partij die opkomt 
voor uw belangen!

John Struijlaard, 
voorzitter 50PLUS  

‘ Met “ons” bedoel ik niet alleen 
de 50-plusser van nu, maar 
tevens die van de toekomst’

Vervolg van de voorpagina

Onnodige en zeer 
onrechtvaardige kortingen 
op pensioenen

Tekst cees Phielix 

“De huidige ontwikkelingen in Gro-
ningen baren ons veel zorgen. Daarbij 
denk ik aan bijvoorbeeld de werkloos-
heid onder ouderen, de veranderingen 
in de zorg, maar ook het openbaar 
vervoer. Daarvan zijn veel ouderen 
afhankelijk, vooral op het platteland. 
Daarnaast hebben we hier nog de aard-
bevingsproblematiek. De Groningers 
zijn er klaar mee. Het wordt dan ook tijd 
dat 50PLUS Groningen deel gaat uitma-
ken van de Provinciale Staten”, vertelt 
Booij gedreven. 

“De afgelopen jaren hebben we er hard 
aan gewerkt om een stevige basis neer 
te zetten, zodat we beslagen ten ijs ko-
men”, gaat Booij verder. “Dat is zonder 

meer gelukt. Binnen diverse gemeenten 
in onze provincie hebben we vertegen-
woordigers die onze standpunten uit-
dragen. We hebben ook veel contacten 
met lokale partijen. Zij zijn de ogen en 
oren van 50PLUS Groningen als het gaat 
om wat er speelt binnen hun gemeen-
ten. Tegelijkertijd bieden we ze straks 
een platform waar ze zaken kunnen 
neerleggen die provinciale aandacht 
vragen.” 

Ferry Booij vervolgt enthousiast: “De 
structuur binnen onze afdeling is nu 
ook veel sterker. We hebben een daad-

krachtig bestuur, 
een stevig cam-
pagneteam én de 
zo broodnodige 
vrijwilligers. Mede 
daardoor kunnen 
we zeggen dat ons 

ledental is gestegen. Je kunt dus rustig 
stellen dat we op alle fronten in de lift 
zitten. Dat is ook nodig, want het oude-
renbeleid is in ons land een onderge-

schoven kindje. 50PLUS Groningen doet 
er net als alle andere 50PLUS-afdelingen 
in het land alles aan om daar verande-
ring in aan te brengen.” 

Dan maakt het enthousiasme bij Booij 
plaats voor strijdvaardigheid: “Vergeten 
worden bijvoorbeeld die honderddui-
zenden die moeten rondkomen van 
alleen maar hun AOW, terwijl hun koop-
kracht met de dag slinkt. Het is aan ons 
om daartegen te strijden. Met ‘ons’ be-

doel ik niet alleen de 50-plusser van nu, 
maar tevens die van de toekomst. Ook 
zíj gaan ooit de gevolgen ondervinden 
van het huidige beleid. Het indexeren 
van de pensioenen is daar een voor-
beeld van. Een tegengeluid is daarom 
heel hard nodig. Kortom, reden genoeg 
om bij elke verkiezing op 50PLUS te 
stemmen. Ook in Groningen. Wij zijn er 
klaar voor!” 

Zie ook www.50plusgroningen.nl

Groningen

50PLUS Groningen zit in de lift

Voorwoord

De enige en echte 50PLUS

Geduld mag dan een schone zaak zijn, wat FERRY 

BOOIJ betreft kunnen de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten niet snel genoeg komen. De voor-

zitter van 50PLUS Groningen legt graag uit waarom.

Jan Nagel
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deerd; ze werden als plezierig en nuttig 
ervaren. Het ‘Rondje Nederland’ blijft 

Naast gesprekken in de provin-
cies maakten we ook kennis 
met diverse lokale partijen in 
onder meer Noord-Brabant, 
Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Groningen. De band met 
bestaande partijen in gemeen-
ten door het hele land wordt 
de komende tijd nog verder 

50PLUS ligt op koers. We varen 
standvastig en met vertrouwen 
door de stormen heen die een 
opstomend schip nu eenmaal 
soms teisteren. Wij gaan uit 
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Landelijk secretariaat: 
Postbus 161, 5680 AD Best
Mail: info@50pluspartij.nl
Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis)

www.50pluspartij.nl
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“50PLUS staat een vitale provincie voor waar het goed 

leven en toeven is voor oud en jong”, zegt WILLEM 

WILLEMSE, voorzitter van 50PLUS Zeeland.  

“Een provincie waar je kunt werken, naar school kunt 

gaan of studeren en waar je na een werkzaam leven  

van je pensioen kunt genieten.”
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“In 2011 haalden we net geen zetel in 
Provinciale Staten. Met de verkiezingen in 
2015 hebben wij er alle vertrouwen in dat 
dit wel zal gaan lukken. Het bestuur, de 
kandidatencommissie en het campagne-
team liggen op stoom en op koers. On-
danks de soms negatieve berichtgeving in 
de landelijke pers heeft 50PLUS Zeeland 
een solide koers gevaren en is het leden-
tal in 2014 gegroeid. 50PLUS Zeeland kijkt 
vol vertrouwen uit naar 2015.  
 
Pensioenen zijn de laatste tien jaar niet 
meer geïndexeerd. Hierdoor zijn ouderen 
sterk in koopkracht achteruit gegaan en 
het einde is nog niet in zicht. De koop-
kracht van senioren blijft dalen. De pre-
mies van de ziektekostenverzekering zijn 
voor het komende jaar weer met drie tot 
vier procent omhoog gegaan. De zorg 
wordt van de AWBZ overgeheveld naar de 

WMO met inlevering van twintig procent 
van het zorgbudget. De gemeenten zijn 
dan verantwoordelijk voor de zorg en de 
vooruitzichten zijn niet positief. Het is al 
gebleken dat hierdoor veel ouderen geen 
toekenning krijgen voor onder andere 
huishoudelijke hulp. Zij zullen een beroep 
moeten doen op familie of vrienden.  
Ouderen zijn het kind van de rekening. 

Zeeland heeft te maken met vergrijzing 
en krimp. Medische voorzieningen en 
zorg staan zwaar onder druk. Ziekenhui-
zen worden gesloten of verworden tot 
veredelde EHBO-posten. Door de eilan-
denstructuur van Zeeland is het van be-
lang dat medische zorg berijdbaar is; geen 
onnodig lange ritten met de ambulance 
om in noodgevallen de eerste medische 
hulp te krijgen. Tijd redt immers levens 
en voorkomt schade. Niet alleen voor de 

inwoners van Zeeland is dat van belang, 
maar ook voor de honderdduizenden toe-
risten die jaarlijks onze provincie bezoe-
ken.Het openbaar vervoer, nu in private 
handen, lijdt onder bezuinigingen; buslij-
nen worden opgeheven, minder diensten 
worden gereden of worden gedegradeerd 
tot belbus. Hoe kunnen ouderen nog bij-
voorbeeld een treinstation of ziekenhuis 
bereiken? Hoe komen kinderen vanuit 
de dorpskernen nog op school? Om 
krimp tegen te gaan is goed openbaar 
vervoer van essentieel belang. Het veer 
Vlissingen-Breskens werd toevertrouwd 
aan particulier initiatief. Tien jaar later – als 
onderhoud van de veerboten een rol gaat 
spelen – trekt het vervoersbedrijf zich te-
rug en wil het contract niet verlengen. De 
veerdienst zou niet rendabel zijn. Dit alles 
zonder oog voor de Zeeuwen die gebruik 
maken van dit veer om naar het werk, 

school of familie te gaan. Gelukkig heeft 
Provinciale Staten voor vier jaar de exploi-
tatie weer in beheer genomen, maar wat 
na die vier jaar? 50PLUS praat daar in 2015 
graag over mee.

50PLUS Zeeland heeft oog voor de da-
lende koopkracht van ouderen terwijl 
andere partijen ons neerzetten als rijke 
pensionado’s. 

50PLUS staat een vitale provincie voor 
waar het goed leven en toeven is voor 
oud en jong. Een provincie waar je kunt 
werken, waar je naar school kunt gaan of 
studeren, waar je na een lang werkzaam 
leven op je oude dag van je pensioen 
kunt genieten. Waar je je geen zorgen 
hoeft te maken over de zorg of bang hoeft 
te zijn eenzaam achter te blijven zonder 
dat iemand zich om je bekommert.” 

“In een eerdere krant heb ik al 
aangegeven dat wij trots mogen zijn 
op onze provincie. De economische 

structuur wordt gekenmerkt door een 
sterke industriële sector. Daarnaast 
is de regio ook beroemd om zijn 

natuurlijke schoonheid zoals te 
vinden in de Biesbosch en de Wouwse 
Plantage. De recreatieve mogelijkheden 
zijn groot, zoals de vele vennen 
en natuurgebieden en natuurlijk 
attractiepark de Efteling. Het is één 
van de grootste familiepretparken 
in Europa en goed voor een ruime 
werkgelegenheid. 
Ieder zichzelf respecterende gemeente 
heeft wel een theater, waarbij de 
grote steden duidelijk het voortouw 
nemen. De instandhouding vraagt 
wel om creatieve oplossingen en 
prioriteiten binnen de gemeentelijke 
uitgavenpatronen en spelen hierbij 
nadrukkelijk een rol. 
Onze provincie staat niet voor niets 
bekend als de provincie die het 
meest besteedt aan Research en 
Development. Herkenbaar door 
de vele patenten die vanuit onze 
provincie worden aangevraagd en 
toegekend. Een duidelijke reden om 
in te zetten op het behouden van 
kenniswerkers en de samenwerking van 
universiteiten in Eindhoven en Tilburg 
en hogescholen met ministeries en 
andere overheidsorganen. Zij immers 
leveren de hoogopgeleide mensen voor 
de arbeidsmarkt. 
Onze provincie heeft een sterke 
positie door de strategische ligging 
tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat 

resulteert in snelle ontwikkelingen in 
de transportsector en distributiewereld. 
Het is van groot belang dat de 
infrastructuur – zowel de wegen als 
waterwegen – gelijke tred houdt 
met deze ontwikkelingen zodat 
geen verstoppingen optreden en de 
doorstroming gewaarborgd blijft en 
waar mogelijk nog verder verbetert. 
Met circa 600 industrieterreinen zal 
bezien moeten worden of de aanleg 
van nieuwe terreinen noodzakelijk 
is, of dat oude industrieterreinen een 
renovatie dienen te ondergaan.  
In onze mooie provincie zijn vanuit 
de historie op veel plaatsen goede 
voorzieningen beschikbaar voor de 
verzorging van de oudere medemens. 
De aandacht voor de daar aanwezige 
personen met voldoende handen aan 
het bed dragen bij aan een goede, 
verzorgde oude dag. De noodzaak 
is aanwezig en onze partij zal zich 
inzetten dat de kwaliteit gewaarborgd 
wordt. We worden allemaal oud en 
zullen allen op een bepaald moment 
hulp en verzorging nodig hebben. 
Zorgen hebben wij dat de 
bereikbaarheid in dorpen verder gaat 
afnemen. Het openbaar vervoer met 
ondersteunende bus/taxiverbindingen 
hebben wij hoog in het vaandel staan. 
Laten wij ons als 50-plussers inzetten 
voor onze provincie!”

Noord-Brabant

Zeeland

noord-Brabant heeft de toekomst 
noord-Brabant is strategisch gelegen, tussen de  

havens van rotterdam en antwerpen in. “Het is daarom 

van groot belang dat de infrastructuur gelijke tred 

houdt met de snelle ontwikkelingen in de transportsec-

tor en distributiewereld”, stelt HORST OOSTERVEER, 

voorzitter van 50PLUS in noord-Brabant. 

Zie ook www.50plusbrabant.nl

Zie ook www.50plus-zeeland.nl

50PLUS: een factor van belang in Zeeland
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Vrijwilligers zijn binnen 50PLUS 
onmisbaar. Zonder de inzet van 
vrijwilligers zou de afdeling niet 
kunnen functioneren. Wij zijn blij dat 
alle deze bereidwillige leden zich 
steeds weer inzetten door allerlei taken 
te verrichten en bedanken hen voor 
hun inzet.  
 
Die is bijvoorbeeld zeker nodig tijdens 
verkiezingsperioden, zoals in 2015.

2015 lijkt namelijk een gewoon jaar, 
maar in 2015 zijn er verkiezingen voor 
Provinciale Staten en –voor 50PLUS 
voor het eerst – voor de diverse 
Waterschappen. Wij in Gelderland 
vallen onder Waterschap Rivierenland, 
Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. 
 
In 2015 verandert er ook voor ouderen 
heel veel. De WMO is overgeheveld 
naar gemeenten, de partnertoeslag 

in de AOW vervalt voor toekomstige 
AOW’ers, het is maar de vraag of 
het pensioen wordt geïndexeerd 
– waarschijnlijk niet – en hoe de 
economie zich zal ontwikkelen. 
Het bestuur van 50PLUS Gelderland, 
de kandidaten voor verkiezingen en de 
vele vrijwilligers zijn gemotiveerd en 
staan klaar om van onze partij 50PLUS 
een succes te maken. We gaan ervoor!  
Indien u vragen heeft, zich wilt 

aanmelden voor vergaderingen, het 
campagneteam of op een andere 
manier actief wilt worden, geef dit dan 
door aan secretaris@50plusgelderland.
nl. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met secretaris Marcel Bruins, 
telefoon 06 – 20 00 39 65, of met 
voorzitter Henk van Elst, telefoon  
06 – 25 08 24 01.

Zie ook www.50plusgelderland.nl

   Overijssel
 Vooruitstrevend,  
maar met behoud  
van het goede

“De provincie Overijssel is een van de 
mooiste provincies van Nederland 
en mede daardoor een kwetsbare 
provincie. Het heeft mooie oude 
historische steden als Zwolle, Deventer 
en Oldenzaal. Prachtige riviertjes als 
de Regge, de Vecht en de Dinkel. Het 
heeft het unieke coulisselandschap in 
Twente, de heuvelrug van Salland en 
de schoonheid van het Wiedengebied 
en de Weerribben rond Giethoorn. 
Het heeft in Enschede één van de 

meest vooraanstaande universiteiten 
van Nederland. Het heeft zijn 
onvergelijkbare Noaburschap, dat wil 
niets meer en niets minder zeggen dat 
je er gewoon altijd voor elkaar bent, in 
goede en slechte tijden. 

Die kwetsbaarheid zit hem 
voornamelijk in twee belangrijke zaken; 
de natuur en de vergrijzing. Juist dit 

laatste aspect kan funest zijn voor de 
leefbaarheid en de ontwikkeling van 
een provincie als Overijssel. Kleinere 
dorpen – en daar zijn er veel van – 
lopen door het vertrekken van burgers 
de kans spookdorpen te worden, omdat 
ze belangrijke nutsvoorzieningen, 
scholen en winkels dreigen te verliezen 
waardoor nog meer mensen vertrekken. 
De politie is al helemaal van het 
platteland verdwenen en bestaat alleen 
nog in de grote steden. De bekende 

visueuze cirkel.  
 
Ook de jeugd 
kan de trek naar 
de grote steden 
in het westen 

niet weerstaan. De werkgelegenheid 
en vertier daar bieden hen op dit 
moment veel meer kansen. Deze 
negatieve ontwikkeling moet worden 
gestopt door het voor bedrijven 
aantrekkelijker te maken om zich in 
Overijssel te vestigen. Dit alles vergt 
van bestuurders van zowel de provincie 
als gemeenten niet alleen dat zij 
gekwalificeerd en betrokken moeten 

zijn, maar verlangt ook slimheid en een 
bijzondere en specifieke zorg. Besturen 
met hart, gevoel en verstand. Zij 
moeten kunnen laveren tussen behoud 
van de natuur, leefbaar houden van 
dorpen, ontwikkelen van voor die regio 
hoog gekwalificeerde bedrijvigheid 
van bij voorkeur niet vervuilende 
industrie – en daarmee aansprekende 
werkgelegenheid. Gemeenten mogen 
niet zonder meer mooie natuur 
opofferen ten bate van bedrijven terwijl 
er nog plaats genoeg is op de reguliere 
bedrijventerreinen. En last but not least: 
zorg voor de ouder wordende burger, 
en in het bijzonder de kwetsbaren en 
hulpbehoevenden. 

Twee fenomenen waar heel Nederland 
het laatste jaar mee te maken heeft 
gekregen is de wet WMO en het 
onwelvoeglijke gehakketak over de 
pensioenen. Het grote gevaar bij de 
WMO – en dat tekent zich nu al af – is 
dat er per gemeente op een andere 
manier zorg wordt aangeboden. 
Dat werkt ongelijkheid in de hand. 
Wanneer je toevallig woont in een 

‘arme’ gemeente zou dit significante 
verschillen kunnen opleveren ten 
opzichte van een ‘rijke’ gemeente. 
Dat is op zijn zachtst gezegd zeer 
onwenselijk. Dat allemaal is niet niks. 
Het is een hele uitdaging en het móet! 
50PLUS zal hier, samen met andere 
belangenbehartigers, tegen blijven 
knokken. 
 
50PLUS is er in al zijn facetten de partij 
voor die daar – met gemotiveerde 
en kundige mensen die hun sporen 
in de maatschappij al ruimschoots 
hebben verdiend – een belangrijke rol 
in kan vervullen. Met mensen die zich 
niet meer hoeven te bewijzen en die 
niet zo nodig nog een carrière voor 
zichzelf moeten najagen. Zij kennen de 
valkuilen van het leven en weten waar 
de kansen liggen. Vooruitstrevend met 
behoud van het goede en verbetering 
van de leefbaarheid. Dat is precies  
wat Overijssel nodig heeft en wij 
hebben daarbij uw steun en stem  
hard nodig.” 
 
Zie ook www.50plusoverijssel.nl

Het platteland loopt leeg: burgers vertrekken uit  

dorpen en nutsvoorzieningen gaan verloren. “Deze  

negatieve ontwikkeling moet worden gestopt door  

het voor bedrijven aantrekkelijker te maken zich in  

Overijssel te vestigen”, vindt LEENDERT LODDER,  

vicevoorzitter van 50PLUS Overijssel.

‘ Je bent er voor elkaar, in 
goede en slechte tijden’
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Uw actieve inzet in de afdeling Gelderland is nodig en 
tevens de manier om iets te veranderen.

Gelderland en 
50PLUS

   Gelderland
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“Het is voor de hand liggend dat het 
in verkiezingstijd gaat over werk, in-
komen, wonen, zorg en leefbaarheid. 
Dat het gaat over beleid, over gemid-
delden en problemen van de overheid. 
Maar ook over stemmen, zetels en het 
innemen van posities. “Mensen wor-
den ouder en het moet wel betaalbaar 
blijven…” , hoor je dan.

Ook tussen ouderen bestaan soms gro-
te verschillen, maar iedereen kent wel:
-  Een oudere die zorg nodig heeft, maar 

die niet weet te vinden of vast loopt in 
regels, voorschriften en procedures.

-  Iemand van boven de 50 die zonder 
werk komt te zitten en geen uitzicht 
heeft op een baan.

-  Iemand die mantelzorg nodig heeft, 
maar dat niet weet te regelen.

-  Een bejaarde die al jaren merkt dat de 
koopkracht achteruit gaat en van de 

AOW en het pensioen steeds minder 
overhoudt.

-  Een oudere die eigenlijk naar een 
verzorgingshuis moet, maar daarvoor 
niet in aanmerking komt.

-  Iemand die zich zorgen maakt over 
het wegvallen van huishoudelijke 
hulp.

-  Iemand die zich onveilig en eenzaam 
voelt en nauwelijks nog de deur uit 
komt.

-   Mensen die dachten dat het wel mee 
zou vallen, terwijl dat niet zo blijkt te 
zijn.

-  Ouderen met veel kennis en ervaring 
die daarmee te weinig kunnen doen 
omdat ze te oud worden gevonden.

Het gaat zeker niet altijd over de eigen 
situatie, maar ook over die van buren, 
vrienden, kinderen, ouders of grootou-
ders. Want hoe gaat het straks met de 

pensioenopbouw van 
jongeren? Het besef 
neemt toe dat het er 
ook voor de jongeren van 
nu – de toekomstige 50-plus-
sers – niet goed uitziet als er nú 
niets verandert. Geen wonder dat 
steeds meer mensen zich in de steek 
gelaten voelen door de politieke partij 
waarop altijd trouw is gestemd.

Veel mensen die ik ken of die mij aan-
spreken herkennen zich niet in alge-
mene politieke uitspraken. Ze schieten 
daarmee niets op of kennen altijd wel 
mensen die daarmee niets opschieten. 
De menselijke maat is zoek.

Neem nu de situatie met de sluiting 
van Ziekenhuis De Sionsberg in 
Dokkum: een triest voorbeeld van 
gevolgen van algemeen beleid voor 
de zorg van mensen in een regio waar 
de leefomstandigheden toch al in ver-
schillende opzichten onder druk staan. 
50PLUS zal zich er hard voor maken 
dat er bereikbare zorg blijft bestaan. 
In algemene zin, maar in het bijzon-
der wat betreft de ouderenzorg. Maar 
ook dat er oplossingen komen voor 
mensen die door de veranderingen 
hun werk verliezen. De persoonlijke 
gevolgen voor mensen in de omgeving 
van Dokkum gaan veel verder dan ‘het 

sluiten van een ziekenhuis’. En dat nog 
eens bovenop alle achteruitgang die er 
al is en er nog aan zit te komen.

50PLUS Fryslan wil het verschil ma-
ken door vooral ook de menselijke 
maat tot inzet maken. We willen 
resultaten afmeten aan de effecten 
voor onze kiezers, voor de huidige en 
toekomstige 50-plussers. Niet alleen 

voor de schrijnende gevallen van nu, 
maar ook voor degenen die vinden dat 
het nú tijd wordt om ons druk te maken 
over ‘waar het echt om gaat’. Wij doen 
dat bij de verkiezingen van Provinciale 
Staten en van het bestuur van Wetter-
skip Fryslan. Kies dus 50PLUS en reken 
ons af op waar het echt om gaat !”

Zie ook www.50plusfriesland.nl

Het besef neemt toe dat het er ook voor de jongeren 

van nu niet goed uitziet als er niets verandert, consta-

teert JAN WATERLANDER, voorzitter van de afdeling 

Fryslan. “Geen wonder dat steeds meer mensen zich 

in de steek gelaten voelen door de politieke partij 

waarop altijd trouw is gestemd.”

76  50plus krant

   Friesland

   Utrecht

   drenthe

Uit 
Utrecht 

geen 
nieuws?

Ondemocratisch besluit 
van de windmolens moet over

‘ De menselijke 
maat is zoek’

De kandidaten van 50PLUS zijn meestal gepensioneerd, 

hebben veel ervaring op allerlei gebieden en de tijd 

om zich voor te bereiden op de problemen die ze op 

hun werktafel krijgen. “Voeg daar een stuk levenswijs-

heid aan toe en je hebt de beste kandidaten die je je 

maar wensen kunt”, analyseert HERMAN TROOST, 

interim-voor zitter van 50PLUS Utrecht.

“Ja, die verkiezingen en die kandida-
tenlijst en het selectiecomité en de 
interviews en al die zaken waar grote 
partijen al decennia ervaring mee heb-
ben en waar kleine partijen ellebogen-
stoom voor nodig hebben. Leuke tijd 
overigens, vooral als het dan lukt om 
een redelijke lijst samen te stellen. 

Voor 50 PLUS is het de tweede keer 
dat we meedoen aan de provinciale 
verkiezingen. Best spannend. Theo-
retisch gaan we gezien de prognoses 
onze kandidaat in het Utrechtse wel 
handhaven. En het mogen er ook twee 
worden. Als 50PLUS Utrecht doen we op 
een goede manier mee met het politiek 
spel in onze provincie. Daarbij brengt 
onze Mieke Hoek mede door haar raads-
lidmaatschap in de gemeente Stichtse 
Vecht behoorlijk wat ervaring mee. Dat 
is voor het ‘provinciale’ werk vaak be-
langrijker dan men denkt.
Want waar gaat het nu eigenlijk over 
in de provincie? Dat is toch die club 
met dure auto’s die hoog boven het 

gepeupel beslissingen neemt over een 
aantal zaken waar we als gemiddelde 
burger geen weet van hebben? Ja en 
nee. Regeren in Nederland is een zeer 
complexe zaak omdat op allerlei ni-
veaus verantwoordelijkheden liggen en 
beslissingen genomen moeten worden. 
Zo controleert bijvoorbeeld de provin-
cie de begrotingen en de jaarrekenin-
gen van de gemeenten in hun gebied. 
Zo zijn ze daar verantwoordelijk voor 
ruimtelijke ordening en infrastructuur. 
Gezien de veranderingen die er in die 
WRO aankomen overigens een zeer be-
langrijke taak. En soms is men ook bezig 
gewoon kleine problemen in kleine 
gemeentes te behandelen, omdat bin-
nen de regelgeving die problemen ook 
‘van de provincie’ zijn. En zo hoort het 
dan ook. En die auto’s. Ach die worden 
tegenwoordig in deeltijd gebruikt. Ook 
binnen de provincie spelen vele leer-
processen!

Voor onze vertegenwoordiger/ster in de 
provincie is het dus belangrijk om zowel 

Speciaal voor E-bikes gemaakt. Het hoogwaardige Compound heeft 

een geringe rolweerstand en bovendien een zeer goede grip; dat zorgt 

voor veiligheid, ook bij hoge snelheden in bochten. Alle Energizers 

dragen het speciale ECE-R75 keurmerk!

ENERGIZER
THE

Best for E-Bikes

PLUS PRO ORIGINAL

ENERGIZER

PLUS TOUR

- Advertentie -
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Druk maken over waar 
het echt om gaat

“Vrijwel niemand in Drenthe is tegen 
windenergie. Evenals de rest van 
Nederland willen we allemaal graag 
duurzame energie. Daarom besloot 
de regering in 2013 met instemming 
van het parlement om in een aantal 
provincies grote windmolens neer te 
zetten. Met de provincies werd afge-
sproken dat die de verdere procedure 
zouden doen, inclusief ‘het creëren 
van draagvlak’. Tot zover niets aan de 
hand. Immers, als we windenergie wil-
len, zoek je plekken met veel ruimte. 

Zoals in de oostelijke helft van Dren-
the. Waar de bevolking al generaties 
lang woont en werkt in die prachtige 
open landschappen met hun karak-
teristieke einders. En daarmee innig 
vergroeid is. Maar diezelfde bevolking 
had geen idee wat er boven hun hoofd 
hing toen ‘Den Haag’ het besluit nam. 
Ze hadden geen agenda gekregen. 
Ze waren niet vooraf geïnformeerd. 
Ze wisten er dus niets van. Laat staan 
dat er door het parlement naar hun 
mening was gevraagd. De provinciale 

bestuurders en statenleden protes-
teerden ook niet en dus gingen de 
gedeputeerden braaf op pad om de 
bevolking mee te delen wat ze voor 
hun ongevraagde neus kregen. 

Als iemand vroeg of dat nou wel zo’n 
goed idee was om het open landschap 
vol te zetten met die grote molens, 
trok de gedeputeerde een onschuldig 
gezicht en zei: “Het besluit is genomen 
en goedgekeurd door de Tweede Ka-
mer”. Nu zijn Drenten gezagsgetrouw 
en democraat. Daarom wezen ze eerst 
nog op de verstoring van hun uitzicht, 
op de vernieling van een eeuwenoud 
landschap, op de geluidoverlast, op de 
waardevermindering van hun woning, 
etcetera. Dat haalde uiteraard niets uit. 
Daarom is de verbazing inmiddels van 
verontwaardiging omgeslagen in woe-
de en bij sommigen zelfs in wanhoop. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart jl. stelde één lokale partij in Em-
men dat er met hen geen windmolens 
zouden komen. De partij haalde een 
monsterzege van vijftien zetels. De 
huidige wethouder van die partij moet 
nu erkennen dat hij geen molen kan 
tegenhouden, want ‘Het gaat om een 
democratisch genomen besluit’. Maar 
is dat wel zo? Is het echt democratisch 
als een Haags parlement iets beslist 
zonder de betrokken bevolking vooraf 
te consulteren? Nee, natuurlijk is dat 
niet democratisch. Het is een vorm 
van Stalinistische machtspolitiek die 
slappe provinciale bestuurders mogen 
uitvoeren. Daarom wil 50PLUS in Dren-
the dat het besluit overgedaan wordt. 
Niet omdat 50PLUS tegen duurzame 
energie is. Wel omdat 50PLUS het 
rechtvaardigheidsgevoel van haar be-
volking begrijpt en respecteert.”

Zie ook www.50plusdrenthe.nl

op hoofdlijnen als in de details goed op 
de hoogte te zijn van wat er in de pro-
vincie en in verschillende steden zoal 
speelt. Dat moet ook, omdat je anders 
door de ambtelijke deskundigen met 
hun complexe nota’s zomaar in een po-
sitie terecht kunt komen waarin je niet 
precies weet wat je nu moet stemmen.

En daar heeft 50PLUS nu gewoon een 
voordeel. Onze kandidaten zijn meestal 
gepensioneerd, hebben veel ervaring 
op allerlei gebieden en ook de tijd om 

zich in te lezen en voor te bereiden op 
de discussies en de problemen die ze 
op hun werktafel krijgen. 
Voeg daar een stuk levenswijsheid aan 
toe en het ontbreken van de pertinente 
wens om ooit nog eens minister-presi-
dent te worden en je hebt eigenlijk de 
beste kandidaten die je je maar wensen 
kunt. Het is ook niet voor niets dat in 
allerlei steden ouderenpartijen het 
uitstekend doen.”

Zie ook www.50plusutrecht.nl

In Den Haag werd besloten in een aantal provincies 

grote windmolens neer te zetten, zonder de betrok-

ken bevolking vooraf te consulteren. “Dat is een vorm 

van Stalinistische machtspolitiek die slappe provin-

ciale bestuurders mogen uitvoeren”, vindt FRANK 

DUUT van 50PLUS Drenthe.
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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:

50PLUS laat uw stem krachtig horen in Den Haag en de provincies! 

Voor 25 euro word ik lid van 50PLUS!

Ik wil actief zijn binnen de partij: Ja / Nee

Ik wil in de toekomst digitale informatie 
ontvangen: Ja / Nee

Handtekening:

50PLUS
POSTBUS 161
5680 AD BEST

      Sturen aan: 

Word lid!

“Een jaar of zes geleden had ik een kort 
en prettig gesprek met een vertegen-
woordiger van het pensioenfonds waar 
ik via mijn werkgever bij aangesloten 
was. Na een korte blik op een recente 
uitdraai van mijn Uniform Pensioen 
Overzicht besloot hij de sessie met de 
opmerking dat ik me nergens zorgen 
over hoefde te maken. “Meneer, u heeft 
een prima pensioen opgebouwd. Daar 
kunt u straks heel aardig van leven”, zo 
luidde de geruststellende conclusie. 
De financiële crisis was op dat moment 

nog maar net begonnen en de gevol-
gen voor de pensioenfondsen en de 
individuele pensioenen waren nog on-
duidelijk. 
Hoe anders is het beeld nu. Ondertus-
sen is de eindstreep voor mij als 58-ja-
rige twee jaar opgeschoven. Ik moet 
doorwerken tot mijn 67e. Dat zou op 
zich geen ramp hoeven te zijn, ware het 
niet dat het bedrijf waar ik altijd voor 
gewerkt heb – een persbureau – ten 
onder is gegaan. Ik wil best langer door-
werken, maar zonder (vaste) baan is dat 
knap lastig. In de kaartenbakken van 
het UWV staan zo’n 3500 journalisten. 

Van mijn ooit prima lijkende pensioen 
blijft ondertussen steeds minder over. 
Nog even afgezien van het feit dat ik 
zonder baan de laatste tien jaar van 
mijn loopbaan vrijwel geen pensioen 
meer op kan bouwen, heeft mijn pensi-
oenfonds al sinds 2008 niet meer geïn-
dexeerd. Mijn pensioen  is dus niet aan 
de inflatie aangepast. Daardoor is het in 
zes jaar tijd al ruim tien procent in koop-
kracht verminderd. Daarbovenop heeft 
mijn pensioenfonds nog een keer een 
korting van vier procent doorgevoerd 

omdat het in onderdekking was.
Ik besef dat ik bepaald niet de enige 
ben die in de hoek zit waar de klappen 
vallen. Honderdduizenden andere vijf-
tigplussers kunnen helaas een vergelijk-
baar verhaal vertellen. We moeten met 
zijn allen langer doorwerken van dit ka-
binet, maar er zijn niet genoeg banen. 
Alsof de situatie niet al moeilijk genoeg 
is, komt het kabinet nu met plannen om 
meer mensen na hun AOW-gerechtigde 
leeftijd door te laten werken. Tot woede 
van de vakbonden, want die stellen 
terecht dat dit tot een verdringing van 
banen leidt. Als het voor werkgevers 

nog aantrekkelijker wordt om goedko-
pere 65-plussers aan te trekken of aan 
het werk te houden, is dat desastreus 
voor werkloze 50-plussers en werkloze 
jongeren.

CNV-voorzitter Maurice Limmen stelde 
onlangs terecht dat het kabinet werk-
loze ouderen met dit soort plannen een 
klap in het gezicht geeft, in plaats van 
het steuntje in de rug dat ze verdienen. 
Ook de Raad van State uitte serieuze 
kritiek op de plannen van staatssecre-
taris Klijnsma, maar die zet gewoon 
door. Zoals ze ook gewoon doorgaat 
met plannen om de pensioenfondsen 

te verplichten nog grotere buffers aan 
te leggen. Als dat doorgaat, is de kans 
dat pensioenen de komende tien jaar 
worden aangepast aan de inflatie vrij-
wel nul. Van mijn ooit prima pensioen 
is tegen die tijd minstens een derde 
verdampt. Met dank aan dit kabinet en 
PvdA-bewindslieden als Klijnsma smelt 
uw en mijn pensioen weg als sneeuw 
voor de zon.  

Een reden te meer om te zorgen dat 
50PLUS bij de komende verkiezingen 
goed scoort. 50PLUS is en blijft de 
enige partij die echt opkomt voor 
de belangen van ouderen.”

Pensioen smelt 
weg als sneeuw 

voor de zon
“Met dank aan dit kabinet en Pvda-bewindslieden 

als klijnsma smelt uw en mijn pensioen weg als 
sneeuw voor de zon”, is de wrange conclusie van 

HANS GERTSEN. 

‘ 50plus is en blijft de enige 
 partij die echt opkomt voor de
 belangen van ouderen’ De 50PLUS Huiskamer

Interesseert alles wat in Nederland en in onze 

vaderlandse politiek gebeurt u? 

Dan is ons nieuwe 50PLUS Huiskamer-project iets voor u! 

50PLUS start een project waarbij leden en belangstellenden met 

elkaar discussiëren over een actueel politiek thema. Leden en 

belangstellenden stellen daarbij hun eigen huiskamer open. 

Meer informatie en aanmelden voor het project (voor deelname aan 

de discussie in uw regio en/of het aanbieden van uw huiskamer voor 

een goed gesprek) kan bij Adriana Hernández via het mailadres 

huiskamergesprek@50pluspartij.nl

Bellen kan ook! Telefoon 0800 – 52 50 502 (gratis) 
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