
“Uit de wekelijkse peilingen van  
Maurice de Hond blijkt dat 50PLUS in 
de afgelopen anderhalf jaar gedaald 
is van twintig zetels naar één à twee 
zetels. Maar onder de kiezers van 50 
jaar en ouder geeft nog steeds dertig 
procent aan eventueel in de toekomst 
50PLUS te zullen stemmen. Deze cij-
fers komen uit een groot onderzoek 
dat Maurice de Hond in opdracht van 
het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS 
heeft gehouden onder 2500 tot 4000 
ondervraagden. De Hond noemt deze 
potentie aanzienlijk, zeker voor een 
partij die in de peilingen één à twee 

zetels scoort. De oorzaak is dat kiezers 
boven de vijftig jaar over de belang-
rijkste onderwerpen die ouderen raken 
niet positiever zijn gaan denken. Een 
grote groep kiezers boven vijftig jaar 
zit financieel in de knel en vindt dat de 

ouderen door de politiek onrecht wordt 
aangedaan. Er worden steeds maatre-
gelen genomen die met name ouderen 
treffen en toezeggingen worden niet 
nagekomen. 
Bij een vorig onderzoek was liefst 62 
procent het eens met het feit dat er een 
speciale partij voor 50-plussers is. Dat 
percentage is gedaald naar 49. Bij de 
kiezers boven de vijftig jaar steeg het 
echter van 67 naar 70 procent!

Ouderen zijn de pineut en vooral de 
PvdA is schuldig 
Omdat de vragen in het nieuwe on-
derzoek vrijwel gelijk zijn aan die van 
de in 2012 gehouden enquête, maakte 
De Hond een aantal opmerkelijke ver-
gelijkingen. Opvallend is dat jongeren 
de situatie nu minder ernstig voor de 
50-plussers vinden en dat de ouderen 
dat juist wel vinden. Bij de groep bo-
ven de vijftig jaar steeg van 62 naar 64 
procent het oordeel dat de ouderen 
de hoogste prijs betalen voor de crisis. 
Bij de kiezers en aanhang van 50PLUS 
steeg dit zelfs naar tussen de 80 en 90 
procent. Ongewijzigd hoog blijft de 

meerderheid van alle kiezers die vindt 
dat de regering speciale maatregelen 
moet nemen om koopkrachtdaling bij 
ouderen te voorkomen: liefst 73 pro-
cent en bij de 50-plussers is dat zelfs 90 
procent! 
Hard is ook het oordeel als gevraagd 
wordt of het onnodig is dat de pensi-
oenfondsen hun uitkeringen verlagen. 
Bij alle kiezers steeg dat van 55 naar 65 
procent en bij de 50-plussers van 71 
naar 77 procent. Volgens 55 procent 
van de kiezers moet de pensioenleeftijd 
weer omlaag naar 65 jaar. Bij de kiezers 
boven de vijftig vindt 70 procent dit. 
In december 2012 vond 45 procent van 
de kiezers dat de PvdA de ouderen in 
de steek heeft gelaten. Dat is nu opge-
lopen naar 51 procent. Boven de vijftig 
steeg het zelfs van 63 naar 82 procent. 
De (potentiële) kiezers van 50PLUS ko-
men nu meer van de PvdA dan vanaf de 
VVD. Dat komt mede door het electo-
raal herstel van de VVD, die nu weer de 
grootste partij lijkt te worden. 
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Er zit duidelijk nog potentie in de partij 50PLUS
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Een grote meerderheid van de 50-plussers vindt dat de ouderen de  

hoogste prijs betalen voor de crisis. Dat blijkt uit een onderzoek dat  

Maurice de Hond heeft gehouden in opdracht van het Wetenschappelijk 

Bureau 50PLUS. “Onderzoeker De Hond trekt ook de conclusie dat er nog 

steeds een duidelijke electorale potentie zit in de partij 50PLUS”, aldus 

JAN NAGEL, fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer. 

50PLUS heeft nog steeds 
grote toekomstkansen

‘ Ouderen  
zijn de pineut’

2Lees verder 

Voorzitter  
John Struijlaard:  
‘ Samen staan we     
sterk!’

 

Willem Willemse: 
‘ Zeeland moet  
leefbaar blijven’

Martine Baay: 
‘ Vinger aan de pols  
bij ouderenzorg’

Groepswonen: 
De keus van steeds 
meer ouderen
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‘Voor 50-plussers van  
 nu en straks’ 
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Word actief voor 
50PLUS! 

2015: 
Een druk  
verkiezingsjaar
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50PLUS op 50PlusBeurs
Van 16 tot en met 20 september wordt in de 

Utrechtse Jaarbeurs de 50PlusBeurs gehouden. 

De naar verwachting 100.000 bezoekers kunnen genieten van zes hallen met 
informatie, amusement, stands, workshops en presentaties. Er zijn diverse  
podia met muziek en dans. Ook 50PLUS is aanwezig op de 50PlusBeurs. We 
staan met onze stand in hal 9, bij de doorloop van hal 8 naar hal 9. We kijken  
er naar uit om u in onze stand op de 50PlusBeurs te mogen begroeten. 

U bent van harte welkom!



88 50PLUS/partij

Jan Nagel: “De slotstelling die Maurice 
de Hond de kiezers voorlegde luidde: 
‘Ik kan me voorstellen dat ik in de  
toekomst 50PLUS ga stemmen’.  
In december 2012 deelde nog 29 pro-
cent die opvatting. Nu is dat gedaald 
naar 17 procent. Onder de 50-plussers 
daalde het percentage van 50 naar 30. 

Onderzoeker Maurice de Hond trekt 
hieruit de volgende conclusie: ‘Hoewel 
deze score niets zegt over de feitelijke 
aanhang nu of scores bij aanstaande 
verkiezingen, geeft het wel aan dat er 
een duidelijke electorale potentie zit in 
de partij 50PLUS’. 
De Hond wijst er op dat de sterke te-
rugval te wijten is aan twee feiten: het 
aftreden van Henk Krol en het later uit-

eenvallen van de Tweede Kamerfractie. 
In welke mate 50PLUS erin zal slagen 
om de bestaande electorale potentie te 
verzilveren hangt volgens hem volledig 
af of de partij het ‘gedoe’ rondom frac-
tievoorzitters/lijsttrekkers achter zich 
kan laten. En bij de volgende Tweede 
Kamerverkiezingen komt met een lijst-
trekker met grote electorale aantrek-
kingskracht. 
 
Komende Statenverkiezingen  
beslissend voor 50PLUS 
In maart 2015 – en dat is al over een 
half jaar – zijn de zeer belangrijke ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten. 
Of we het leuk vinden of niet, ook dit 
keer zal door het toedoen van de grote 
partijen en de media het voor het groot 

deel een landelijke verkiezingscampag-
ne worden. Inzet zal zijn of de huidige 
coalitie van VVD en PvdA met de steun 
van D66, CU en SGP een meerderheid 
zal behalen in de Eerste Kamer. Indien 
niet, dan worden er weer spoedig 
Tweede Kamerverkiezingen mogelijk. 
Ook voor 50PLUS staat er veel op het 
spel. Het niet terugkeren in de Se-
naat is waarschijnlijk dodelijk voor de 
toekomst omdat de kiezer nog meer 
vertrouwen kwijt zal raken. Een goede 

uitslag kan 50PLUS juist weer laten op-
leven. Er komen in januari een aantal 
grote strijdpunten voor 50-plussers aan 
de orde. Denk maar aan de rampzalige 
veranderingen in de zorg, de fiscalise-
ring en dus achteruitgang in de AOW, 
het opnieuw niet indexeren van de 
pensioenen waardoor de verschillen 
met de werkenden opnieuw vergroot 
worden en de koopkracht van de ou-
deren opnieuw onrechtvaardig wordt 
aangetast.  
 
Het is van het grootste belang dat 
50PLUS overal en in alle geledingen 
laat merken voor zijn potentiële kiezers 
op te komen. 
 
Beschikbaar als lijsttrekker  
Eerste Kamer 
De komende weken zal het partijbe-
stuur onder leiding van John Struijlaard 
een daverende verkiezingscampagne 
opzetten. Met man en macht zullen we 
knokken voor een goed resultaat. Als 
de Algemene Ledenvergadering daar-
mee instemt, ben ik bij de komende 
verkiezingen beschikbaar als lijsttrekker 
voor de Eerste Kamer. De partij mag op 
mijn grote inzet rekenen.” 
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Pensioenen worden niet geïndexeerd, 
de koopkracht van ouderen staat on-
der druk, de veranderingen in de zorg 
zijn zorgwekkend en door fiscalisering 
van de AOW dreigen senioren er nog 
verder op achteruit te gaan. Zomaar 
wat punten die elke 50-plusser treffen 
en waar 50PLUS voor opkomt. Alleen 
sámen kunnen we er voor zorgen dat 
50-plussers niet het kind van de reke-
ning worden van de economische crisis, 
de ingevoerde en de op hand zijnde 
maatregelen van het huidige kabinet. 
Dat goede zorg voor iedereen gewaar-
borgd blijft. Dat ouderen net zoveel 
kansen hebben op de arbeidsmarkt als 
ieder ander. En dat voorzieningen voor 
senioren op peil blijven. Alleen sámen 
lukt dat. Juist daarom vind ik het fijn 
dat u lid bent van onze partij! 

Op allerlei plekken en op diverse ma-
nieren informeren wij u hoe de jongste 
politieke partij van Nederland opkomt 
voor uw belangen. Natuurlijk met de 
ledenkrant die u nu in handen houdt, 
maar ook met spotjes en interviews 
op radio en televisie, op internet via 
www.50pluspartij.nl en 12 provinciale 
websites en met activiteiten in het land.  
 
Een uitgelezen mogelijkheid om 
50PLUS te ontmoeten is  op de 50Plus-
Beurs die van dinsdag 16 tot en met 
zaterdag 20 september a.s. in de Jaar-
beurs in Utrecht wordt gehouden. 
50PLUS heeft een eigen stand op dit 
grote evenement voor actieve 50-plus-
sers. In hal 9 kunt u zich laten infor-
meren over de standpunten van de 
partij en van gedachten wisselen met 

mensen die zich inzetten voor 
50PLUS. En natuurlijk – als u 
dat nog niet bent – lid wor-
den van 50PLUS! 
 
Op pagina 10 en 11 van deze 
50PLUS Krant informeert het 
hoofdbestuur u over allerlei 
zaken die actueel zijn binnen 
onze partij. We hopen u zeker te 
mogen begroeten op de Algeme-
ne Ledenvergadering van 50PLUS, 
die op zaterdag 8 november 
a.s. in Hilversum zal wor-
den gehouden. Meer 
daarover op de achter-
pagina van deze krant. 
Daar staat ook een bon 
om u aan te sluiten bij 
50PLUS.

‘ lukraak windmolens 
plaatsen verdraagt ons 
mooie landschap niet’

Vervolg van de voorpagina 

Kansen voor 50PLUS bij 
eensgezind optreden

Tekst Hans Gertsen 
 
Willem Willemse is er van overtuigd dat 
er in 2015 minimaal één Statenzetel 
veroverd wordt. “We hebben een heel 
goed conceptverkiezingsprogramma 
en een kleine maar enthousiaste kern 
van actieve leden. We weten wat er 
leeft onder de bevolking”, vertelt hij 
onder het genot van een uitsmijter op 
een Vlissings terras met uitzicht over 
de Westerschelde. Zoals de zorgen van 
veel Zeeuwen over de ziekenzorg.  
Vlissingen heeft al geen volwaardig 
ziekenhuis meer. “Het zou niet meer 

rendabel zijn. Wij betwijfelen dat. In 
Goes staat een groot ziekenhuis, maar 
we vinden dat er op Walcheren plaats  
is voor een tweede ziekenhuis.  
Landelijk geldt de norm dat er op  
iedere 80.000 tot 100.000 inwoners  
een ziekenhuis hoort te zijn. Zeeland 
heeft 320.000 inwoners, dus zouden 
er in Zeeland drie of vier volwaardige 

ziekenhuizen moeten zijn. Nu zijn die er 
alleen in Goes en Terneuzen.” 
 
Zeeland blijft Zeeland is de titel van het 
conceptverkiezingsprogramma van 
50PLUS in de provincie. In het pro-
gramma wordt veel aandacht besteed 
aan het op peil houden van de leefbaar-
heid in de provincie. Zeeland krimpt 
en vergrijst. En er is de afgelopen jaren 
veel werkgelegenheid verdwenen. “De 
balans tussen jongeren en ouderen 
moet wel enigszins in stand blijven. Dat 
kun je bevorderen door te zorgen voor 
meer studiefaciliteiten in Zeeland zelf. 

Nu verlaten heel veel 
jongeren de provin-
cie om elders te gaan 
studeren. En als ze 
eenmaal weg zijn, zie 
je ze niet meer terug”, 
constateert de voor-
zitter van 50PLUS. 

 
Veiligheid komt ook ruimschoots aan 
bod in het verkiezingsprogramma. En 
dan gaat het niet alleen om de vei-
ligheid op straat, maar ook over de 
dijken en waterkeringen. Daarop mag 
absoluut niet bezuinigd worden, vindt 
50PLUS Zeeland. De kerncentrale in 
Borssele is een ander gevoelig onder-

werp in de provincie. De levensduur van 
de centrale is al een paar keer opgerekt. 
50PLUS vindt dat de centrale alleen 
open kan blijven als de veiligheid gega-
randeerd wordt en als die geen gevaar 
oplevert voor mens en dier. “We zijn op 
zich niet voor kernenergie, maar we be-
seffen ook dat Borssele verschrikkelijk 
belangrijk is voor de werkgelegenheid 
in Zeeland”, zegt Willemse. 
 
Windenergie kan een goed alternatief 
zijn voor kernenergie, zeker in een pro-
vincie waar het zoveel waait. 50PLUS 
vindt dat er bij het plaatsen van wind-
molens wel meer rekening gehouden 
moet worden met landschappelijke 
aspecten. “We willen dat er parken ko-
men waar windmolens geconcentreerd 

worden. Ze moeten niet overal lukraak 
komen staan, dat verdraagt ons mooie 
landschap niet. En dat is weer van groot 
belang voor het toerisme, één van de 
belangrijkste economische sectoren in 
Zeeland.” 
 
Op het zonovergoten terras heeft de 
voorzitter eigenlijk maar één wens. Hij 
zou graag zien dat er zich nog wat kan-
didaat-Statenleden melden de komen-
de tijd. “We hebben nu een stuk of vijf, 
zes kandidaten. Dat is op zich genoeg 
voor het aantal zetels dat we kunnen 
halen, maar we zouden graag wat meer 
keuze hebben”. Wie ambities heeft, kan 
zich melden bij 50PLUS Zeeland. 

Zie ook www.50plus-zeeland.nl

Zeeland 

Zeeland moet leefbaar blijven 

Voorwoord voorzitter

Samen staan we sterk!

Willem Willemse is een man met een missie. De voorzitter van 50PLUS Zeeland gaat er alles aan doen  

om ervoor te zorgen dat 50PLUS bij de komende Statenverkiezingen minstens één zetel haalt. “Vorige keer  

hebben we de zetel op een haar na gemist, vooral doordat veel mensen hier in Zeeland traditionele  

stemmers zijn. Publiciteit hadden we genoeg.” 

50PLUS Krant 
nu ook digitaal

Senator Jan Nagel 

Het gebruik van digitale nieuws-
bronnen neemt toe. Uit onderzoek 
blijkt dat binnen 50PLUS de vraag 
naar een digitale uitgave van onze 
krant toeneemt. Het komt overeen 
met het landelijke beeld: meer dan 
30 procent van de Nederlandse be-
volking gebruikt de tablet meerdere 
keren per week voor nieuwscon-
sumptie. De cijfers ogen indrukwek-
kend: beschikten twee jaar geleden 
amper vier miljoen mensen over 
een tablet, op dit moment staat de 
teller op bijna zeven miljoen. Sinds 
de komst van de razend populaire 
tablet gaan ook 50-plussers voluit 
mobiel online. Een generatiekloof 
bestaat in dit opzicht niet.

Maar duidelijk is wel dat het nooit  
de papieren krant helemaal zal  
vervangen.  

Dat het uit milieuoogpunt veel winst 
oplevert, staat buiten kijf. Wist u 
dat er enorm bespaard wordt op 
productie en distributie? En wat te 
denken van die enorme hoeveelheid 
CO2-uitstoot? Door digitaal te gaan, 
wordt de uitstoot beperkt. Praktisch 
gezien betekent deze keuzemoge-
lijkheid ook dat u nooit meer hoeft 
te zeulen met een krant waar u ook 
nog eens zwarte vingers van krijgt. 
Voordeel is bovendien dat het lezen 
van de digitale krant andere opties 
heeft. Want door het toevoegen van 
bewegende beelden en geluid wordt 
het lezen een spannende ervaring.

Daarom heeft de redactie besloten 
de krant digitaal aan te bieden voor 
iedereen die dat wil. Maar de  
papieren 50PLUS Krant verdwijnt niet 
helemaal, verzekert de redactie. 

“Het is meer een prachtige toevoe-
ging”, zegt redactiecoördinator  
Adriana Hernández trots. “Digitaal 
lezen heeft ook andere voordelen: 
het is makkelijk en je kunt meer in-
formatie opvragen.”  

Het is mogelijk om de 50PLUS Krant in de toekomst 

voortaan digitaal te ontvangen in plaats van op papier.  
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Fijn dat u lid bent – of wordt – van 50PLUS! Want alleen sámen staan we sterk en kunnen we deze 
belangrijke klus aan! John Struijlaard, Partijvoorzitter 50PLUS

De Zeeuwse stranden zijn geliefd bij toeristen
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Landelijk secretariaat:  
Postbus 161, 5680 AD Best 
Mail: info@50pluspartij.nl 
Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis)

www.50pluspartij.nl

Redactie: 
Coördinatie: Adriana Hernández en VLG Asten 
Redactie: Adri van Esch, Hans Gertsen,  
 Paul Hofman, Wim van Overveld 
Lay-out: JANS Reclame 
Foto’s: Geert van Tol, Frits E. Colnot e.a.Colofon

De 50plus Krant is een uitgave van 50plus
Wie de krant voortaan digitaal in 

plaats van op papier wil ontvangen, 

kan dat doorgeven door een mail te 

sturen aan info@50pluspartij.nl

Deze plaats is gereserveerd 
voor uw reclame.

Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis) • sales@50pluspartij.nl



De vraag ‘Wat zoekt een 50-plusser nu in Provinciale Staten?’ 

moest ERIK BOSHUIJZEN vier jaar geleden herhaaldelijk beant-

woorden. “natuurlijk niet zo’n vreemde vraag”, zegt het lid van 

Provinciale Staten voor 50PLUS. “In 2011 werden leden van 50PLUS letterlijk uit het niets in acht van de twaalf  

provincies in het provinciebestuur gekozen. Het was het resultaat van een bliksemcampagne die na de lancering 

van de naam 50PLUS vier maanden duurde.”
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“50PLUS kwam er omdat de mensen die 
in maart 2011 gekozen werden hadden 
vastgesteld dat de positie van ouderen 
alleen maar slechter werd. En dat de ge-
vestigde partijen voornamelijk zwegen. 
Wij als gekozen volksvertegenwoordi-
gers hadden toen maar één enkel ant-
woord: opkomen voor ouderen die het 
alleen maar slechter krijgen. Als iemand 
mij nu dezelfde vraag stelt, is wat mij 
betreft het antwoord nog steeds het-
zelfde. 
 
Zelf werd ik het eerste 50PLUS-Statenlid 
in de provincie Flevoland, fractievoor-
zitter van een eenmansfractie, maar 

wel deskundig bijgestaan door twee 
‘burgerleden’. Tussen de 38 andere 
leden van de provinciale volksvertegen-
woordiging moesten we onze weg zien 
te vinden om de belangen van onze 
kiezers te behartigen. De keus was: 
zoeken we voor onze kiezers samenwer-
king met anderen of houden we het bij 
het afgeven van ‘statements’ waarin we 
roepen dat de ouderen het alleen maar 
slecht hebben. 
De Flevolandse fractie koos, net als de 
collega’s in de andere provincies, voor 
samenwerking met andere fracties. Dat 
werd ook in de hand gewerkt door de 
constatering dat al kort na onze binnen-

komst in de Staten opeens ook andere 
partijen de ouderen als belangrijke 
doelgroep hadden ontdekt. Ik heb dat 
altijd als een succesje na ons verkie-
zingsresultaat beschouwd, zeker ook 
omdat latere verkiezingen voor Eerste 
en Tweede Kamer ook succesvol waren. 
 
Als 50PLUS in de Staten van Flevoland 
werd het gewoon dat wij door andere 
fracties werden benaderd om samen 
voorstellen in te dienen en kregen wij 
omgekeerd ook steun als wij het initi-
atief namen om het provinciebestuur 
te beïnvloeden, zoals bij de overdracht 
van zorgtaken. Andere voorbeelden 

zijn: speciale scholing voor oudere 
werkzoekenden, verkeersmaatregelen 
ter bescherming van zwakkere ver-
keersdeelnemers, bereikbaar openbaar 
vervoer met korting voor wie het nodig 
heeft. Daarnaast waren er regelmatig 
stemmingen waarbij onze ene stem 
doorslaggevend voor de uitslag was. 
Waarschijnlijk kunnen alle 50PLUS colle-
ga-Statenleden deze ervaringen op hun 
eigen wijze bevestigen. Vandaar dat het 
antwoord op de vraag boven dit verhaal 
is: 50PLUS in alle Staten heeft zijn nut 
bewezen en smaakt naar meer!” 
 
Zie ook www.50plusflevoland.nl

“In deze periode zijn er grote veranderingen gaande in de ouderenzorg. Eerst was  
er de WMO, die uiteindelijk door de Tweede Kamer en later ook door de Eerste  
Kamer werd aangenomen. Overigens zonder steun van 50PLUS. Niet omdat we 
mordicus tegen elke verandering zijn, maar omdat we te veel losse eindjes zagen,  
er te veel vragen overbleven en – zeer belangrijk – de invoertermijn nijpend  
kort werd. Daarom ondertekende ik ook een amendement van GroenLinks om  
de invoer van de WMO een jaar uit te stellen. Dat amendement haalde het  
helaas niet.  
 
Op het moment dat ik dit schrijf – in het zomerreces – zijn we inmiddels druk bezig 
met de voorbereidingen van de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Die zal in het najaar 
in de Tweede Kamer behandeld worden. Een erg belangrijk punt van de Wet Lang-
durige Zorg is dat ernaar gestreefd wordt om het mogelijk te maken langer thuis te 
blijven wonen. Dat is belangrijk: veel ouderen geven aan dat ook te willen. Ook als 
hun zorgbehoefte toeneemt. Dan is het van belang dat alle randvoorwaarden goed 
geregeld zijn. Woningaanpassingen bijvoorbeeld. Aanvankelijk waren die niet op-
genomen in de WLZ. Gelukkig komt de staatssecretaris met een wijzigingsvoorstel 
op de oorspronkelijke wet, waarin de vergoeding voor woningaanpassingen vanaf 
2016 voor meerderjarigen wordt geregeld. 
 
50PLUS vindt het heel belangrijk dat de positie van de mantelzorger goed geborgd 
wordt. Het zal immers steeds vaker voorkomen dat bij thuiswonende oudere echt-
paren de ene partner een toenemende zorgbehoefte heeft. De gezonde partner, 
zoals dat heet, heeft steeds vaker ook zo zijn ongemakken en aandoeningen waar 
een stijgende leeftijd nu eenmaal mee gepaard kan gaan. Er is een groot gevaar 
dat uit liefde en loyaliteit deze partner zijn eigen grenzen ver overschrijdt, met alle 
mogelijke gevolgen van dien. Positief aan de WLZ is dat de aanwezigheid van een 
mantelzorger niet van invloed is op het recht op zorg. Er komen vastomlijnde crite-
ria en wie daaraan voldoet heeft per definitie dit recht. Onder deze criteria valt ook 
het grootste deel van de mensen die nu zorgbehoefte heeft op niveau ZZP 4. Dit 
zijn mensen met zware zorgvraag die echt niet altijd thuis kunnen blijven wonen. 
Het mooie is dat de cliënt met recht op zorg er voor kan kiezen zijn zorg ofwel in 
een instelling te ontvangen, ofwel thuis, met een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een 
Persoonsgebonden Budget (PGB). Met het VPT wordt het hele pakket aan zorg dat 
de cliënt nodig heeft thuis geleverd. Met een PGB koopt hij of zij zelf de zorg in. Zo 
kan de zorg beter op maat geleverd worden. Dat is goed voor de cliënt zelf én voor 
de mantelzorger. 

 
De laatste tijd is er veel te doen geweest over 
verzorgingshuizen die sluiten. Laat ik daar-
over helder zijn: elke gedwongen verhuizing 
is er goed beschouwd één te veel. Het is 
een drama als ouderen weg moeten uit hun 
vertrouwde omgeving, misschien zelfs uit 
het dorp waar zij hun hele leven al wonen. 
Maar in sommige situaties is het echt onver-

mijdelijk. Er bestaan veel sterk verouderde verzorgingshuizen waarin het niet meer 
verantwoord en veilig wonen is. Dan is nieuwbouw de enige optie. Maar als het niet 
persé nodig is, moet er gezocht worden naar andere oplossingen. Daarin moet cre-
atief denken ook beloond worden. Zo las ik laatst een bericht over studenten die in 
een verzorgingshuis wonen en in ruil daarvoor mantelzorg verlenen aan ouderen. 
Een prachtig initiatief! Zo helpen we elkaar. Is dat niet wat wordt beoogd met de 
participatiesamenleving?  
 
Het scheiden van echtparen bij opname in een verzorgingshuis is ook regelmatig in 
het nieuws geweest. Zowel in de huidige AWBZ als in de WLZ is opgenomen dat dit 
niet is toegestaan. De gezonde partner heeft en houdt het recht om mee te verhui-
zen naar een instelling. In de praktijk geeft dat nogal eens problemen, bijvoorbeeld 
omdat niet elke instelling op elk moment een echtparenkamer beschikbaar heeft. 
De staatssecretaris heeft wel enkele maatregelen genomen waaronder het aanspre-
ken van zorgkantoren op deze problemen, maar nog steeds komt dit voor. Op een 
vraag van 50PLUS is op KiesBeter, een keuzewebsite voor zorginstellingen, een link 
geplaatst naar een website waar terug te vinden is welke instelling de mogelijkheid 
tot partneropname biedt. We volgen het op de voet, want het persoonlijk leed is in 
deze situaties niet te overzien. 
 
Naast dit alles zijn veel gemeenten momenteel druk doende met de voorbereidin-
gen van de nieuwe WMO. Van diverse zijden komen signalen dat gemeenten  
op zeer uiteenlopende wijze omgaan met zorginkoop. Er wordt links en rechts  
flink gekort op de tarieven, bijvoorbeeld op begeleiding van mensen met dementie. 
Dat is een zeer kwalijke zaak. Ook zijn er verschillen in beschikbare voorzieningen 
en mogen gemeenten voor de algemene voorzieningen zelf de eigen bijdrage vast-
stellen. Juist hiervoor heeft 50PLUS al vaak gewaarschuwd: de beleidsvrijheid van 
gemeenten leidt tot een onacceptabele rechtsongelijkheid.  
 
Het is mij nog steeds een raadsel hoe te verdedigen valt dat je in gemeente A voor 
dezelfde voorziening veel meer moet betalen dan in gemeente B. Ik hou dit scherp 
in de gaten en zal niet aarzelen de staatssecretaris aan te spreken op zijn verant-
woordelijkheid bij ontoelaatbare situaties.

Al bij al gebeurt er genoeg in de ouderenzorg en het is meer dan noodzakelijk om 
de vinger aan de pols te houden. Dat blijf ik dan ook zeker doen. Ik hou u op de 
hoogte!”

“Er zijn in Brabant veel verzorgingshuizen en verpleegtehuizen 
met een goede reputatie. Een wijziging van overheidswege om 
thuisverzorging te stimuleren vereist een versterking van de 
buurtzorg. Daar is nog veel te winnen in samenwerking, inzet 
van professionele krachten en ondersteunende vrijwilligers-
activiteiten gestimuleerd door gemeenten op buurtniveau. 
Dat levert veel arbeidsplaatsen op die elders zullen wegvallen. 
Plannen om soepeler om te gaan met bewoning op het eigen 
erf van ouders of hulpbehoevende familieleden onder de noe-
mer ‘begeleid wonen’ moeten gestimuleerd worden. Op enkele 
plaatsen vinden al experimenten plaats, maar dat moeten er 
meer worden. 
 
De hightech markt is een steunpilaar in Noord-Brabant.  
Laten wij daar zuinig op zijn en kijken welke ondersteuning 
vanuit de provincie gerealiseerd kan worden. Denk aan on-
derzoeksposten aan universtiteiten. Een zich verder ontwik-
kelende industrie levert nieuwe arbeidsplaatsen op, waarbij 
de ervaring van de oudere werknemer goed inzetbaar is. We 
denken hierbij aan de automotive industrie in Helmond en de 
bio-ontwikkelingen in de regio Oss. Als 50PLUS Noord-Brabant 
hebben wij aan provincie en betrokken gemeenten onze be-
zorgdheid geuit over de sluiting van Philip Morris. Door deze 
instanties werd positief gereageerd op onze bezorgdheid, 
vooral in de richting van de oudere werknemers. Wij hopen 

door onze actie meer begrip opgeroepen te hebben voor hen. 
Een andere belangrijke bedrijfstak in Noord-Brabant is  
recreatie. Campings, pretparken en zwemgelegenheden in 
openbare wateren geven aan een groot aantal gebruikers 
gelegenheid tot ontspanning en tevens werkgelegenheid. 
Stimulering van het gebruik van de fiets over aanbevolen 
fietsroutes hebben al bijgedragen tot het ontwikkelen van 
betere fietspaden en -routes. Bij gemeenten, provincie en 
waterschappen ligt de opdracht om de waterrecreatie in 
goede banen te leiden door de aanleg van aanlegplaatsen 
en uitbreiding van de mogelijkheden om afvalwater op juiste 
wijze te lozen. Ook hier is werkgelegenheid aanwezig voor 
jongere en oudere werknemers.

De infrastructuur baart 50PLUS zorgen. Steeds dient in een 
vroeg stadium een goede afweging van belangen van weg-
gebruikers en aanwonenden gemaakt te worden. Er dient 
begrip te zijn voor elkaars standpunten en samen moet men 
proberen de optimale oplossing te vinden. Ons wegenstelsel 
is een wissel in de internationale autowegen. Dat vraagt of-
fers en biedt mogelijkheden. Daarnaast willen we verbetering 
van verbindingen met België op het treinen- en wegennet. 
Verder hebben we in de afgelopen maanden kunnen ervaren 
wat het betekent om geen droge voeten te houden. Er dient 
in de waterschappen meer proactief gereageerd te worden 
om op een betere wijze de waterstromen te geleiden, zowel 
in krappe aanvoer van water als in periodes dat het water 
in de rivieren, beken en sloten overdadig buiten de oevers 
treedt en de riolering de afvoer niet aan kan. Kennelijk die-
nen er andere inzichten te komen. 
 
Rest mij nog u op te roepen uw stem te laten horen bij de 
komende Provinciale Statenverkiezingen en voor de vier 
waterschappen: Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en 
Rivierenland. Zorg dat uw buren, vrienden en kennissen op 
de hoogte zijn dat 50PLUS zich sterk wil maken op de boven-
staande gebieden en roep hen op te gaan stemmen.”

Noord-Brabant

Flevoland

Wat willen, kunnen en doen wij?
De verkiezingen komen er aan, voor de Provinciale Staten en de 

waterschappen. “Wij kijken met onze eigen bril naar onze situatie”, 

zegt voorzitter van 50PLUS noord-Brabant HORST OOSTERVEER. 

“Onze belangen liggen bij de 50-plusser. Onze leden komen uit 

verschillende bedrijfssectoren en hebben daar veel ervaring en 

kennis van zaken.” 

Horst Oosterveer

Het Provinciehuis van Flevoland
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Wojtek Gurak / Flickr c.c.

Zie ook www.50plusbrabant.nl

‘Vinger aan 
de pols bij 

ouderenzorg’ 
 

In de ouderenzorg gebeurt momenteel heel veel. 

MARTINE BAAY, tweede Kamerlid voor 50PLUS, 

houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.  

En bekritiseert ze waar nodig. “Ik begrijp niet  

waarom je voor dezelfde algemene voorzieningen in 

gemeente a veel meer betaalt dan in gemeente B.”

‘ Veel ouderen 
willen langer 
thuis blijven 
wonen’
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Martine Baay in Tweede Kamer

Wat zoekt een 50-plusser in  Provinciale Staten?
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Tekst Hans Gertsen 
 

Elk van de 23 leden van de Haagse 
woongroep Akelei beschikt over een 
eigen appartement. Daarnaast delen 
ze een aantal gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals de gezamenlijke 
ruimte. Daar wordt elke week een kof-
fieochtend gehouden waar alle bewo-
ners en ook mensen die op de reser-
velijst staan welkom zijn. Eén keer per 
drie weken is er een happy hour-borrel 
waar ook leden van andere woongroe-
pen voor ouderen welkom zijn. Wie 
zijn verjaardag niet thuis wil vieren, 
kan de gemeenschappelijke ruimte 
afhuren tegen kostprijs. Beneden in de 
achtertuin liggen twee professioneel 
aangelegde jeu de boules-banen waar 
regelmatig op gespeeld wordt door de 
bewoners. En door gasten. 
 
Zo’n woongroep voor mensen van 
vijftig jaar en ouder is voor steeds 

meer mensen een aantrekkelijk alter-
natief voor de klassieke eigen woning 
of flat. Niet vreemd, want je deelt een 
aantal voorzieningen, maar je be-
houdt je eigen privacy. “We hebben 
sociaal voor elkaar gekozen. Je let een 
beetje op elkaar. We helpen elkaar als 
er iemand ziek is, bijvoorbeeld met 
boodschappen doen”, vertelt John van 
Leeuwen. Maar er zijn grenzen aan die 
hulp. “Mensen moeten wel in staat zijn 
om zelfstandig te wonen. Het is niet 
de bedoeling dat we mantelzorg gaan 
verlenen aan elkaar. Dat zou te zwaar 
zijn.” 
 
Groepswonen wint snel aan popula-
riteit onder ouderen. Alleen al in Den 
Haag zijn er zo’n dertig woongroepen 
voor ouderen in de huursector. Het 
zouden er volgens Van Leeuwen veel 
meer kunnen en moeten zijn. “Er zijn 
wachtlijsten. Vanwege de crisis wordt 
er vrijwel niets meer gebouwd. Dood-
zonde, want er is veel behoefte aan dit 
soort woonvormen. Tegelijkertijd zie je 
enorm veel leegstaande kantoren.” Zijn 
idee: bouw een deel van die lege kan-
toorpanden om in groepswoonprojec-
ten voor ouderen. “Het mes snijdt dan 
aan twee kanten: je werkt leegstand 

weg en je helpt mensen aan woon-
ruimte.” John van Leeuwen vindt dat 
50PLUS dit soort ideeën verder moet 
uitwerken en stimuleren. “In woon-
groepen voor ouderen kunnen senio-
ren langer zelfstandig blijven wonen. 

Ze kunnen actief oud worden in een 
rustige en prettige omgeving. Wie in 
een woongroep woont, loopt minder 
risico te vereenzamen. De voordelen 
zijn talrijk.” 
 
John van Leeuwen is er zeker van dat 
50PLUS dit thema de komende tijd 
stevig op de kaart gaat zetten. “Er is 
behoefte aan. En het staat trouwens 
in onze ‘Speerpunten voor de Tweede 
Kamer’. Daar staat letterlijk: ‘We heb-
ben behoefte aan nieuwe vormen van 
wonen voor ouderen’.”   
 
Zie ook www.50pluszuidholland.nl

   Utrecht
 

John van Leeuwen heeft nog geen dag spijt gehad. 

Sinds acht jaar maken het bestuurslid van 50PLUS 

Zuid-Holland en zijn vrouw deel uit van de woongroep 

akelei in de Haagse akeleistraat. 

De voorbereidingen zijn in volle gang en het nieuwe 

hoofdbestuur heeft een stevig stukje planning voor  

de benodigde procedures neergezet, constateert  

HERMAN TROOST, voorzitter van 50PLUS Utrecht.  

“Dat moet ons helpen om tijdig onze zaken te kunnen 

voorbereiden.”

76  50plus Krant

“Ondanks de herhaalde en niet altijd 
onterechte kritiek op onze partij is er 
een grote groep mensen die onverdro-
ten doorgaat: ‘Omdat de deelname van 
senioren aan de politieke ontwikkelin-
gen  in ons land van veel belang is. Om-
dat we met onze ervaring en dynamiek 
een zeer waardevolle partner kunnen 
zijn. Omdat we nog lang niet uitgeteld 
zijn.’ En zo zijn er nog vele andere cita-
ten mogelijk. Bovendien willen we, na 
die vergissingen uit het verleden, laten 
zien dat we een goed georganiseerde 

partij kunnen opzetten. 
De kritiek moeten we overigens niet 
te lichtvaardig nemen. Die heeft twee 
kanten. Enerzijds heeft dat te maken 
met personen en de perceptie over hun 
doen en laten in het verleden. Ook eer-
dere ouderenpartijen hebben daarvan  
last gehad. Daarbij wordt stelselmatig 
voorbij gegaan aan de rellen en de pro-
blemen die er in andere, al lang geves-
tigde partijen plaatsvonden en -vinden. 
Niets menselijks is de politiek vreemd. 
Anderzijds zijn de aanvallen op 50PLUS 

ook een teken dat we voor vele be-
staande partijen niet welkom zijn. Want 
senioren hebben al jaren meegekeken 
en herinneren zich de streken van diver-
se kabinetten heel goed. Dat gaat dan 
van het kwartje van Kok tot en met het 
AOW-spaarfonds dat opeens niet meer 
bleek te bestaan. Dat zijn twee bekende 
zaken uit een heel lange lijst. Die be-
wijst dat de overheid vaak niet voor de 
burgers opkomt en nooit toegeeft dat 
ze fout is geweest. 
 
Tijd dus om door te gaan en van ons te 
laten horen! Tijd om goed bewapend 
met informatie in de provincies op te 
treden en te zorgen dat we ook in de 
Eerste Kamer ons woordje mogen doen. 
Er wordt dan ook hard gewerkt aan een 
goed programma, het aanstellen van 
verstandige selectiecommissies en het 
vinden van ervaren kandidaten. Ons 
programma moet natuurlijk eenvoudig 
en doelgericht zijn.  

 

   Zuid-Holland
 Steeds meer ouderen kiezen  
voor groepswonen

   Groningen
 Er gaat niets  
boven 50PLUS  
in Groningen

   Limburg
 ‘ Limburg ervaart 
grote afstand tot  
Den Haag’

Senioren in de provincies

‘ De voordelen 
van een  
woongroep  
zijn talrijk’

Tekst Paul Hofman

Met een brede lach komt hij het be-
kende Groningse café De Beurs binnen-
lopen. Op de leestafel het Dagblad van 
het Noorden waarin de kop ‘Aardbe-
vingsproblematiek onderschat’ opvalt. 
Ferry Booij ziet onze blik en zegt: “Het is 
een niet te onderschatten probleem in 
Groningen. Mensen die leven in angst 
en onzekerheid en wachten op de grote 
klap. Dat is vreselijk. Denk ook aan de 
daling van de huizenprijzen. Wij vinden 
dat minister Kamp van Economische 
Zaken onzorgvuldig omgaat met de 
belangen van onze inwoners. Niet al-
leen hun veiligheid, maar ook hun bezit 

en leefomgeving. Sommige mensen 
durven hun schade niet eens te melden 
omdat ze bang zijn voor waardeda-
ling van hun huis. Bovendien heeft dat 
gevolgen voor hun hypotheek. 50PLUS 
maakt zich hier grote zorgen over. Ik 
ben ervoor dat de gaskraan met meer 

dan een kwart moet kunnen worden 
dichtgedraaid. We hebben nu geen 
Statenlid, maar dat zal zeker veranderen 
in maart 2015 als er Provinciale Staten-
verkiezingen zijn. En reken maar dat we 
dan ook onze stem zullen laten horen!” 

Bevlogen vertelt Booij over de plannen 
van 50PLUS Groningen. “Wij komen 
op voor onze provincie, maar streven 
ook naar samenwerking met Friesland 
en Drenthe. Want net als hier leven 
onderwerpen als zorg en leegloop van 
dorpen ook daar. Samen kom je verder.” 
Vooral de ontwikkelingen in de zorg 
gaan hem aan het hart. “De zieken-
huizen in Delfzijl en Winschoten gaan 
straks sluiten. Er is een nieuwe locatie in 
Scheemda gepland. Maar dat betekent 
wel dat veel inwoners bijna een uur van 
het ziekenhuis af wonen. Dat is onac-
ceptabel! Ik maak me ook grote zorgen 
dat de financiering nog steeds niet rond 
is. Bovendien is het heel vreemd dat 
het provinciaal college een lening van 
vijftig miljoen euro voor de nieuwbouw 
wil verstrekken. Het is risicovol en wij 
vinden dat zij zich niet als bank moet 
gedragen.”  
Als de krimp van de regio ter sprake 
komt, schieten de ogen van Ferry Booij 
vuur. “De Ommelanden kennen het pro-
bleem van leegloop goed. Ik woon zelf 

in Mussel en zie dat veel voorzieningen 
verdwijnen. Dat is een slechte zaak. Hier 
wordt de buurtbus door vrijwilligers 
gerund. Dat is prachtig. In sommige de-
len van de provincie wordt een beltaxi 
ingezet. Dat betekent wel dat mensen 
soms uren moeten wachten en voor 
een afstand van twintig kilometer een 
hele ochtend onderweg zijn.” 

Het verdwijnen van de voorzieningen is 
50PLUS Groningen een doorn in het oog. 
“Natuurlijk begrijpen wij dat sommige 
dingen slagvaardiger moeten worden 
uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het 
samenwerken van gemeenten. Maar we 

zetten wel vraagtekens bij de gemeente-
lijke herindeling waarbij we van 25 naar 
zes fusiegemeenten gaan. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat fusies geen financieel 
voordeel opleveren. Bovendien kun je 
vragen stellen over de afnemende klant-
vriendelijkheid voor de inwoners en het 
bedrijfsleven. Het is toch belachelijk dat 
iemand vijftig kilometer moet rijden 
voor het aanvragen van bijvoorbeeld 
een paspoort of rijbewijs? Zorg dat er 
in de gemeenten dicht bij de inwoners 
loketten voor dit soort dingen blijven. 
Leefbaarheid is en blijft mensenwerk. ” 
 
Zie ook www.50plusgroningen.nl

John van Leeuwen speelt een partijtje jeu de boules

Daarbij horen zaken als:

1. Nieuwe vormen van woonbeleid
2.  Meer aandacht voor mobiliteit voor 

ouderen, gaande van openbaar 
vervoer tot en met rolstoelvriende-
lijke straten en wijken en gratis reizen 
buiten de spits

3.  Aandacht voor luchtkwaliteit en  
veiligheid en de handhaving van 
milieuregels 

4.  Goede bereikbaarheid van huisartsen-
posten, zorgpunten en ziekenhuizen

5.  Aandacht voor kleine kernen en het 
serviceniveau dat ze leefbaar houdt. 
Dat betreft bankzaken, servicepunten, 
burgerzaken en omvat het plaatselijke 
winkeltje en de wijkverpleegster

6.  Het uitwerken van duidelijke doel-
stellingen en controleerbare richt- 
lijnen die onder het toezicht van de  
provincie door elke gemeente, ook in 
onderlinge samenwerking, tot goede 
plannen moet leiden 

U begrijpt dat deze lijst veel langer kan 
zijn, afhankelijk van de situatie binnen 
elke provincie. Waar het om gaat is dat 
er creatief gewerkt wordt met de mo-
gelijkheden die er zijn en dat er goede 
controlemiddelen ontwikkeld worden.”

Uitzicht over Utrecht • Mieke Hoek

Zie ook www.50plusutrecht.nl

Ferry Booij is voorzitter van de afdeling Groningen. 

Sinds 25 jaar woont hij in de provincie en hij voelt zich 

een echte ‘Grunninger’ bij wie politiek door de aderen 

stroomt. Een man die van aanpakken weet en door  

tegenstanders wordt gevreesd om zijn dossierkennis. 

Met zijn jarenlange politieke ervaring en onderne-

mingsgeest kan hij straks bij de Provinciale Staten- 

verkiezingen samen met zijn team het verschil maken. 

“Wij zijn de partij voor 50-plussers van nu en straks.”

Provinciale Staten is een zeer gewenste bestuurslaag, 

vindt 50PLUS Limburg. “Want Den Haag behandelt  

regionale belangen traag en koel.”

 “De Limburgse Provinciale Staten is 
een instituut dat niet elke dag volop 
aandacht krijgt. Provinciale Staten is 
een bestuurslaag die door de overheid 
als bestuurslaag ter discussie wordt 
gesteld. In Limburg is Provinciale Staten 
de bestuurslaag die de afstand tot de 
overheid verkort en waar belangrijke 
beslissingen worden genomen die ons 
dagelijkse leven beïnvloeden. In Lim-
burg wordt een grote afstand ervaren 
tot Den Haag. Hierdoor is een lokale 

overheid warm gewenst. Mensen zien 
de traagheid en koelheid waarmee Den 
Haag regionale belangen behandelt. 
Belangrijke infrastructurele werken 
worden tegengehouden door de stro-
perige afhandeling in Den Haag van 
belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Als 
voorbeeld mogen we zien hoe lang het 
heeft geduurd voordat de A2 bij Maas-
tricht werd aangepakt. Wederom is er 
uitstel van de verbreding van de A67, 
tussen Eindhoven en Venlo. De A67 is 

één van de meest bereden snelwegen 
van ons land en van essentieel belang 
voor vervoer van goederen naar ons 
grootste exportland, Duitsland. 
 
Denken we aan Europa, dan zijn de 
fijnmazige verbindingen met omlig-
gende steden Aken en Luik zeer nodig 
om Limburg te laten samensmelten met 
haar Europese omgeving. Limburg – en 
vooral Zuid-Limburg – moet gezien 
worden als een grootstedelijk gebied 
met economische en culturele banden 
met zeer hoogstaande gebieden als 
Aken en Luik. Een samensmelting waar 
we allemaal beter van worden. 

Limburg, met zijn aanliggend buiten-
lands potentieel, is een verrijking voor 
Nederland en de basis van nieuwe han-
del die door de natuurlijke ligging van 
Limburg mogelijk wordt. De natuurlijke 
voordelen van de talenkennis en het 
aanpassingsvermogen van de Limbur-
gers maken Limburg de vestigings-
plaats voor internationale bedrijven. 
Vestiging van nationale en internatio-
nale bedrijven in de grensstreek – van 
Mook tot Vaals – bevordert het terug-
dringen van de werkloosheid in onze 
provincie.” 
 
Zie ook www.50pluslimburg.nl  

Alle wegen in de stad Groningen leiden naar de Martinitoren

‘ Inwoners  
wonen straks 
een uur van het 
ziekenhuis af’
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De weg kwijt? 

Friesland

“Voor de komende ver-
kiezingen van Provinciale Staten stippelen we 
een duidelijke route uit voor zoveel mogelijk 
medereizigers en met een vast reisdoel”, zegt 
JAN WATERLANDER, voorzitter van de afde-
ling Fryslân. “Wij maken ons hard voor wat an-
dere partijen laten liggen.”

Jan Waterlander, foarsitter 50PLUS Friesland

Samsung Galaxy Tab 4 voor senioren
ISBN 978 90 5905 200 0
www.visualsteps.nl/tab4senioren
 
Een greep uit de onderwerpen: bediening van 
de Samsung Galaxy Tab 4 | verbinding maken 
met Wi-Fi en mobiele datanetwerk | surfen 
en e-mailen | apps voor allerlei toepassingen 
gebruiken | apps downloaden en installeren | 
foto’s, video en muziek
 
Geschikt voor: Samsung Galaxy Tab 4, Samsung 
Galaxy TabPro en Samsung Galaxy NotePro. 
Ook geschikt voor andere tablets van Samsung 
met Android 4.4.

Heeft u een ander type of merk tablet, kijk 
dan op www.visualsteps.nl/tablets naar een 
boek dat voor uw tablet geschikt is.

iPad voor senioren 
ISBN 978 90 5905 219 2 
www.visualsteps.nl/ipadvoorsenioren

Een greep uit de onderwerpen: 
bediening van de iPad | verbinding maken met 
Wi-Fi en het mobiele datanetwerk | surfen 
en e-mailen | apps voor allerlei toepassingen 
gebruiken | apps downloaden in de App Store 
| foto, video en muziek | Facebook, Twitter en 
Skype gebruiken

Geschikt voor: iPad 2, de nieuwe iPad (3e 
en 4e generatie), iPad Air en iPad mini met iOS 7.

Op www.visualsteps.nl vindt u van 
iedere titel de inhoudsopgave en een 

voorbeeldhoofdstuk zodat u kunt bekijken 
of een titel bij uw wensen aansluit.

Windows 8.1 voor senioren deel 1 
ISBN 978 90 5905 228 4 
www.visualsteps.nl/windows8deel1

Een greep uit de onderwerpen: 
stap voor stap kennismaken met Windows 8.1 
| werken met mappen en bestanden | e-mail 
versturen en surfen op internet | aan de slag met 
foto’s, video en muziek | handige instellingen 
maken op de pc of laptop | beveiliging van uw 
computer

Geschikt voor:  Windows 8.1 op een 
desktopcomputer of laptop.

De beste handleidingen voor senioren!
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Word, Excel en PowerPoint 2013 
en 2010 voor senioren 
ISBN 978 90 5905 299 4 
www.visualsteps.nl/officesenioren

Een greep uit de onderwerpen: tekstverwerken 
met Word | wenskaarten en boekjes maken 
| huishoudboekje bijhouden met Excel | 
etiketten afdrukken | fotoalbums maken met 
PowerPoint

Geschikt voor: Word, Excel en PowerPoint 
versie 2013 en 2010, Windows 8.1, 7 en Vista.

€ 22,95

€ 24,95

€ 22,95

€ 29,95

Op  www.visualsteps.nl 
vindt u een overzicht 
van alle boeken.

Visual Steps boeken zijn verkrijgbaar  
via www.visualsteps.nl, bij de 
boekhandel  en internetboekwinkels.

Word lid van de gratis 
Visual Steps-nieuwbrief: 
www.visualsteps.nl/nieuwsbrief

“Weer kwam ik goed aan op mijn va-
kantieadres, waar ik bij het schrijven 
van deze column nog steeds van de 
mooie zomer geniet. De kortste en 
snelste weg, files en opstoppingen om-
zeild, keurig op het geplande tijdstip. 
Ik herinner me goed het gepuzzel van 
vroeger met een kaart op de schoot 
van één van de reisgenoten. Onvoor-
ziene omstandigheden en ‘altijd maar 
zien of het goed kwam’ hoorden erbij. 
Dichtbij huis is geen probleem, daar 
kennen we de weg! Verder van huis is 
een apparaat in de auto dat je de weg 

wijst en je waarschuwt indien nodig 
absoluut handig. Een ‘meedenker’ voor 
onderweg. De weg raak ík niet meer 
kwijt. 
 
Anders is het in de politiek. Ik weet 
waar ik naar toe wil. Dichtbij huis vin-
den we de weg wel naar 50PLUS. Iets 
‘verder weg’ wordt het moeilijker. We 
hebben dit kort geleden gemerkt. Als 
op vroegere vakanties: de één wil links, 
de ander rechts of rechtdoor. Stoppen 
of doorrijden? Samen, achter elkaar aan 
of alleen rijden? Wie blijft onderweg 

wakker en wie ligt te slapen? Wie rijdt 
er en wie wijst de weg? 
 
Wij in Fryslân raken de weg niet kwijt. 
Sterker nog, wij maken er een mooie 
reis van, zonder tegengestelde belan-
gen. Voor de komende verkiezingen 
van Provinciale Staten stippelen we een 
duidelijke route uit voor zoveel mo-
gelijk medereizigers en met een vast 
reisdoel. Onze speerpunten zijn provin-
ciaal gericht en Frysk gekleurd en wij 
komen op voor huidige en toekomstige 
50-plussers. Mensen van buiten die 
onze provincie bezoeken, helpen we 
graag de weg te vinden! Wij maken ons 
hard voor wat andere partijen laten lig-
gen. Het gaat om het maken van goede 
verbindingen met mondiale, Europese 
en landelijke onderwerpen met provin-
ciale en gemeentelijke relevantie. 

 
We vinden dat je dichtbij huis dat moet 
regelen wat dichtbij huis beter gere-
geld kan worden. Dat gaat niet vanzelf. 
Initiatief, creativiteit en daadkracht zijn 
nodig om keuzes te maken en beslissin-
gen te nemen. De steun van veel leden 
en kiezers is hierbij onmisbaar. Dege-
nen waarmee je je doelen wilt bereiken 
zijn mogelijk nog belangrijker dan de 
doelen op zich. 
Wij gaan het verschil maken en vanuit 
de eigen omgeving de juiste wegen 
bewandelen. Dat is anders dan een 
nachtelijke dropping in een onbekend 
gebied met als opdracht te proberen 
op een afgesproken plaats terug te 
komen… Het is ook anders dan tijdens 
de reis het reisdoel veranderen. Hoe 
leuk en avontuurlijk dat ook kan zijn. 
Wij gaan voor een duidelijke weg naar 
ons doel op voor ons bekend terrein en 
zijn niet van plan de weg kwijt te raken. 
50PLUS Fryslân is op koers!”

Zie ook www.50plusfriesland.nl

“Vandaag sprak ik een vriend die on-
langs zijn vijftigste verjaardag vierde. 
Tijdens ons gesprek vertelde hij dat 
hij geïnteresseerd is in het gedachten-
goed van onze partij en overweegt lid 
te worden. Wellicht wil hij zelfs actief 
worden omdat het hem de kans geeft 
iets te doen aan de misstanden die hij 
om zich heen ziet. Voor hem en onze 
partij zou het goed zijn als hij zich zou 
inzetten. Hij vroeg zich af wat de doel-
groep is van 50PLUS.

Vaak wordt er gedacht dat wij ons al-
leen richten op ouderen. Dat moet 
echter breder worden gezien.
De groep gepensioneerde ouderen 
wordt getroffen door een opeenstape-
ling van bezuinigingen en ingrepen. 
Sommigen kunnen dit goed opvan-
gen, anderen hebben de grootste 
moeite om de touwtjes aan elkaar te 
knopen. Dit is voor ons een belangrijke 
groep waarvoor wij opkomen. 
50PLUS komt echter ook op voor 

veertig- tot vijftigjarigen die nog niet 
gepensioneerd zijn. Die groep wordt 
geconfronteerd met een snel veran-
derende maatschappij waarbij ontslag 
een reële dreiging vormt. En als je dan 
ontslagen wordt, is de kans groot dat 
je in de toekomst niet of onvoldoende 
aan het werk komt, wat de financiële 
positie ondermijnt. Daarbij teert men 
in op zijn spaargeld en eigen woning 
en – nog erger – verliest men het ver-
trouwen in de toekomst. Bovendien is 
het voor de samenleving slecht, omdat 
de kostbare kennis en ervaring van 
deze groep verloren gaat. Wij willen 
niet dat de (jongere) oudere het kind 
van de rekening wordt en zetten ons 
ook hiervoor in. Daarnaast kunnen de 
plannen met mantelzorg deze groep 
raken. 

De afgelopen periode is het – sinds 5 
april uitgebreide – afdelingsbestuur 
van Gelderland bijeen geweest. Taken 
zijn verdeeld, het afdelingsbestuur 

staat klaar voor de uitdaging van de 
Provinciale Statenverkiezingen in 
2015. In deze ledenkrant staat op pa-
gina 10 en 11 meer over de Provinciale 
Statenverkiezingen. Wij kunnen niet 
zonder uw ondersteuning. Daarom 
roep ik u op om u aan te melden als 
kandidaat voor de Provinciale Staten-
verkiezingen, om het campagneteam 
te ondersteunen of om u aan te mel-
den om onze Gelderse afdeling te on-
dersteunen. Vooral tijdens de verkie-

zingsperiode is uw hulp onmisbaar! 
Indien u vragen heeft of zich wilt 
aanmelden voor het campagneteam 
of op een andere manier actief wilt 
worden, dan kunt u dat doorgeven via 
secretaris@50plusgelderland.nl. U kunt 
ook telefonisch contact opnemen met 
secretaris Marcel Bruins, telefoon 06 – 
20003965, of voorzitter Henk van Elst, 
telefoon 06 – 25082401.”
 
Zie ook www.50plusgelderland.nl

   Gelderland
 

50PLUS Gelderland wil niet dat de (jongere) oudere 
het kind van de rekening wordt. “Voor hen zetten  
we ons in en uw hulp is daarbij onmisbaar”, zegt  
voorzitter HENK VAN ELST. 

50PLUS zet zich breed in

Gelderland is klaar voor de uitdaging van de Provinciale Statenverkiezingen

actief worden voor 50PLUS
Wilt u actief worden in de 50plus-campagne voor 50plus? lees hieronder wat u kunt doen. u kunt het verschil maken!

Meld u aan via campagne@50pluspartij.nl

Heeft u een paar minuten?
 
• Ontvang/lees de 50PLUS-nieuwsbrief 
• Bezoek de 50PLUS-website  
• Word vriend op Facebook of schrijf een reactie 
• Retweet berichten op Twitter 
• Steun de campagne met een donatie 
• Vertel vrienden en kennissen over 50PLUS 
• Roep mensen op om 50PLUS te stemmen

Heeft u een paar uur?
 
• Deel 50PLUS-kranten uit in uw buurt 
• Deel flyers uit op de markt, verzorgingshuizen, enz. 
• Woon 50PLUS-activiteiten bij in uw regio  
• Schrijf stukken voor 50PLUS 
• Kom helpen op het partijkantoor in Best 
• Doe mee aan het beltteam

Heeft u een dag of meer?
 
•  Ga samen met andere vrijwilligers mee uw  

provincie in
•  Neem deel in het regionale team voor de  

Provinciale Statenverkiezingen en bereid lokale 
activiteiten voor

(advertentie)

   Drenthe Het belang van Drenthe

“Het eerste speerpunt van 50PLUS 
Drenthe is werkgelegenheid! Want als 
we kijken naar de stijging van het aantal 
WW-uitkeringen – namelijk 12 procent 
ten opzichte van 2013 – dan lijkt het 
duidelijk waar we moeten beginnen. 
Eind maart kregen 14.800 mensen een 
WW-uitkering, vorig jaar waren dat er 
nog 13.200. 
 
Het meest voor de hand ligt het toe-
risme, een enorme bron van inkomsten 
voor Drenthe. Fietsers, bikers, motor-
liefhebbers en natuuraanbidders, zij 
weten allemaal de weg te vinden naar 

onze mooie provincie. Ook de prachtige 
dorpjes met hun brinken, markten en 
folklore, hunebedden en attracties zoals 
de mooiste dierentuin van Europa in 
Emmen trekken veel mensen. Ook het 
voormalig kamp Westerbork is voor 
veel mensen reden tot een bezoek aan 
Drenthe. Jaarlijks terugkerende grote 
evenementen als de TT in Assen, de 
Zuidlaardermarkt en de Drentse Fiets-
4-Daagse maken van Drenthe een brui-
sende provincie in de zomermaanden. 
Dit moet nóg aantrekkelijker worden 
gemaakt door – zonder landschappen 
geweld aan te doen – te kijken naar de 

veiligheid van de wegen. Dus betere 
verlichting (zonne-energie), ruimere 
fiets-wandelpaden en meer vangrails 
langs kanalen en vaarten. Dat zal echter 
niet voldoende zijn, omdat deze sector 
in de winter behoorlijk inzakt. Het bin-
nenhalen van hoogwaardige, schone in-
dustrie die het hele jaar door werk biedt 
zal daarom hoog op de prioriteitenlijst 
staan van 50PLUS Drenthe. 
 
Hoog op de wensenlijst van 50PLUS 
Drenthe staan ook onder meer onder-
wijs, veiligheid, huisvesting, natuur en 
cultuur en de provinciale opcenten. Ook 
hier hebben wij als 50PLUS onze aan-
dacht op gericht. 
Maar wij hebben de kiezers nodig – ú 
nodig – om onze doelen te bereiken! U, 
die hetzelfde belang voor ogen heeft als 
50PLUS Drenthe. Een mooie provincie 
met goede kansen voor jong en oud om 
daar te blijven waar je bent geboren en 

opgroeide. Waar iedereen alle kansen 
krijgt in het onderwijs en aansluitend 
op de arbeidsmarkt. Een provincie waar-
in zorg voor elkaar gewoon is en nog 
mogelijk. Een provincie waar je je veilig 
kunt voelen. Een provincie die boeit en 
groeit. Kortom, een provincie waar je 
trots op bent.” 
 
Zie ook www.50plusdrenthe.nl

Om de werkgelegenheid te bevorderen moet  
geïnvesteerd worden in het toerisme, stelt WILMA 
MONTANJE, secretaris van 50PLUS Drenthe. “Ook het 
binnenhalen van hoogwaardige, schone industrie staat 
hoog op onze prioriteitenlijst.”

Dierenpark Emmen
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Eerste Kamerverkiezingen 
 
Een afgeleide van de Provinciale Statenverkiezingen zijn de 
Eerste Kamerverkiezingen. In totaal zullen 570 Statenleden hun 
stem uitbrengen en daarmee bepalen of de regering met de 
gedoogpartijen ook een meerderheid heeft in de Senaat.
 
Bij 50PLUS is de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer – net als bij Tweede Kamer 
en Europees Parlement – gesplitst. Eerst wordt de lijsttrekker gekozen en in een 
later stadium de rest van de lijst samengesteld. 
Met deze ledenkrant wordt de kandidaatstelling voor de lijsttrekker geopend. Die 
lijsttrekker zal worden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 no-
vember 2014. Mocht de lijsttrekker na de verkiezing niet meer beschikbaar zijn, dan 
wordt op de volgende Algemene Ledenvergadering een complete lijst verkozen. 
In december volgt de opening van de kandidaatstelling voor de overige plaatsen. 
Die lijst wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2015.  
 
Profielschets lijsttrekker 
De lijsttrekker dient te voldoen aan de volgende eisen: 
-  Overtuigd 50PLUS-lid zijn; de beginselverklaring en het verkiezingsprogramma 

volledig onderschrijven
- Op het moment van kandidaatstelling minstens een jaar lid zijn van 50PLUS 
- De lijsttrekker geniet bekendheid binnen de partij, maar ook daarbuiten 
-  De lijsttrekker heeft een grote politieke ervaring in vertegenwoordigende orga-

nen, bij voorkeur ook in het parlement
- De lijsttrekker heeft een grote maatschappelijke staat van dienst 
-  De lijsttrekker moet als beoogd fractievoorzitter in de praktijk bewezen hebben 

leiding te kunnen geven aan een nieuwe en grotere fractie en die in eenheid te 
kunnen leiden

-  De lijsttrekker moet zich in debatten de gelijke kunnen tonen van andere ervaren 
lijsttrekkers in de Eerste Kamer, die vaak een grote politieke carrière hebben gehad

-  De lijsttrekker moet een duidelijke kennis van en visie op de rol van de Eerste Ka-
mer in het verleden en de toekomst hebben

-  Minimaal drie dagen per week voor deze functie beschikbaar te zijn (een vergader-
dag, een dag voorbereiding, een dag overleg met het hoofdbestuur, Tweede Ka-
merfractie, Adviesraad, spreekbeurten, werkbezoeken, dit alles met pieken en dalen)

50plus SEPTEMBER 201410

Mededelingen van het Hoofdbestuur
Op woensdag 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor provinciale staten en  
ook voor de waterschappen. Op dinsdag 26 mei 2015 kiezen 570 statenleden  
de Eerste Kamer. 50plus wil aan al deze verkiezingen kunnen meedoen! 

Aan de verkiezingen zitten drie aspecten: 
1. Verkiezingsprogramma 
  Voor de Eerste Kamer is het programma gelijk aan dat van de Tweede Kamer. 

Voor de Staten en waterschappen geldt: 
- Er komt een landelijk raamprogramma 
-  Er kan een aanvulling per provincie resp. waterschap worden toegevoegd

2. Kandidatenlijst 
  Met deze ledenkrant wordt de kandidaatstelling geopend voor de Provinciale 

Staten, de waterschappen en de lijsttrekker Eerste Kamer. De kandidaatstel-
ling voor de overige plaatsen op de Eerste Kamerlijst volgt in december.

3. Campagne 
  De campagneplannen voor de Staten- en waterschapsverkiezingen worden 

nog ontwikkeld. Het is zaak dat 50PLUS zo zichtbaar en hoorbaar mogelijk 
is. De campagne voor de Eerste Kamer is een heel andere. De Statenleden 
stemmen in principe op de eigen partij. Op dat principe zijn uitzonderingen 
denkbaar. 

Kandidaatstelling 
Leden kunnen hun kandidatuur kenbaar maken via een brief of een mail naar 
het secretariaat. De adressen zijn: 50PLUS, Postbus 161, 5680 AD Best o.v.v. 
Kandidaatstelling of secretaris@50pluspartij.nl. Bij die kandidatuur dient een 
ingevulde vragenlijst te worden gevoegd en een CV. De vragenlijst kan worden 
opgevraagd via de website www.50pluspartij.nl. 
De kandidaatstelling voor Provinciale Staten, waterschappen en  
lijsttrekker Eerste Kamer sluit op 1 oktober 2014. 
 

Provinciale Statenverkiezingen 
 
50plus doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen  
voor provinciale staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezig-
heid handhaven of vestigen. 
 
Verkiezingsprogramma 
Waarom is aanwezigheid in de provincies belangrijk? 50PLUS is toch vooral een 
landelijke partij? Dat klopt: 50PLUS beseft dat in het parlement – de Tweede en 
de Eerste Kamer – de beslissingen worden genomen die uiteindelijk iedereen in 
het hele land aangaan. Veel van die beslissingen hebben direct te maken met de 
leefomstandigheden van ouderen en zwakkeren in de samenleving. Gemeenten en 
provincies moeten die besluiten uitvoeren. 50PLUS vindt dat ouderen, mensen die 
zorg nodig hebben en uitkeringsgerechtigden daar te veel nadeel van ondervin-
den. Daarom zet 50PLUS zich in voor ouderen en jongeren die hierdoor getroffen 
worden. Hier ligt ook precies de noodzaak om 50PLUS in alle Provinciale Staten te 
brengen. Daaruit worden immers de leden van de Eerste Kamer gekozen. Net als 
in de Tweede Kamer is 50PLUS daar nodig om op te komen voor de belangen van 
haar kiezers. Dat geldt ook voor Statenleden van 50PLUS in de provincies. Zij staan 
in de periode 2015-2019 voor de programmaonderdelen die tot het werkterrein 
van de provincies horen. De manier waarop is te lezen in dit programma. Dat be-
staat uit twee delen: landelijk voor alle provincies en per provincie toegespitst op 
de onderwerpen die daar spelen. De besluitvorming over de aanvulling moet eind 
september zijn afgerond.
 
 
Waar staat 50PLUS voor in alle provincies? 
 
1.    Behoud koopkracht van ouderen en zwakkeren die zo lang mogelijk veilig zelfstan-

dig kunnen blijven wonen. 
Geen verdere afbraak van koopkracht door belastingverhogingen, premiestij-
ging en bezuinigingen op zorg. Binnen het takenpakket van provincies zetten 
Statenleden van 50PLUS zich in voor toegankelijke zorg, voorzieningen dichtbij 
huis, faciliteiten voor mantelzorgers, voorkomen van sluiting verzorgingshui-
zen door ombouw tot servicegerichte huisvesting voor ouderen. Zelfstandig 
wonende ouderen krijgen recht op goed werkende veiligheidssystemen. Tot de 
taken van de provincie hoort het financieel toezicht op de gemeenten die wet-
telijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg.

2.    Versterking van de economie door het aantrekken van bedrijvigheid waarin oplei-
ding en werk samengaan. 

De 50PLUS-fracties in de provincies bevorderen vooral kleinschalige 
bedrijvigheid in sectoren die aansluiten op de regionale arbeids-

markt en beschikbaarheid van deskundige medewerkers. 
De provincies bouwen hun startersbeleid uit en werken 

samen met opleidings- en trainingsinstellingen. 

worden gebruikt voor energieopwekking 
-  betere riolering in dorpen en steden zodat de kelders niet meer vollopen en het 

rioolwater niet in het oppervlaktewater komt
- vergroening van de verstening in de steden
-  meer toegang tot dijken, uiterwaarden en onderhoudspaden voor wandelaars, 

fietsers en paardrijders
 
Kandidaatstelling 
Met deze ledenkrant wordt de kandidaatstelling geopend voor 22 waterschappen. 
Na de recente fusie van Velt en Vecht met Regge en Dinkel tot Vechtstromen zijn 
daar geen verkiezingen. De provinciale afdelingen van 50PLUS besluiten uitein-
delijk tot deelname. De functie-eisen voor een Statenlid zijn in beginsel ook van 
toepassing voor een algemeen bestuurder van een waterschap. De werkbelas-
ting zal ongeveer 8 uur per week zijn. Tevens mag inzicht worden verwacht in de 
rolverdeling tussen provincie en waterschap. De selectie van de kandidaten wordt 
ondergebracht bij de provincie waar het grootste deel van het waterschap in valt. 
De kandidatenlijsten voor het waterschap worden dan ook vastgesteld door de be-
treffende provinciale vergadering. Het is toegestaan dat iemand kandidaat is voor 
zowel Provinciale Staten als het waterschap. Indien men gekozen is als Statenlid, 
kan men echter geen lid zijn van het algemeen bestuur van een waterschap. 
 
Op 1 oktober is bekend hoeveel kandidaten er per waterschap zijn. Op 1 november 
hebben de selectiecommissies ook een oordeel over de kwaliteit. Op grond daar-
van besluiten de afdelingen over deelname. Ook de campagnecapaciteit zal daarin 
meespelen. Op 8 november zal op de Algemene Ledenvergadering duidelijkheid 
worden verschaft. 
 
Campagne 
De waterschappen zullen veel aandacht geven aan deze nieuwe wijze van verkie-
zen. Op zich is dat al een reden om mee te doen. De deelnemende partijen komen 
ruim in beeld. 

Het wordt een druk verkiezingsjaar
Provincies versterken het subsidiebeleid voor startende innovatieve onderne-
mingen. In hun eigen personeelsbeleid stellen de provincies een minimumquo-
tum in voor het aanstellen van ouderen. 
50PLUS zal er bij de economische ontwikkeling nauwlettend op toezien dat het 
dierenwelzijn van groot belang is.

3.   Duurzaamheid is bepalend voor het provinciaal (milieu-)beleid bij energie, klimaat-
beheer, natuur, water- en bodembeheer. 
Volgens 50PLUS ligt hier de kern van beleid dat de leefbaarheid in de toekomst 
moet veiligstellen. Dat betekent projectmatige aanpak van de toepassing van 
wind- en zonne-energie. Tot het duurzaam milieubeleid behoort het handha-
ven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht, veilig natuur-, bodem- en 
waterbeheer. Toepassing van aardwarmte, mits veilig, is mogelijk. 50PLUS is zeer 
kritisch wat betreft het boren naar fossiele energiebronnen.

4.   Veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer maken de samenleving leefbaarder. 
Hoewel 50PLUS meer contact tussen mensen wil en daardoor meer ‘mobiliteit’, 
betekent dat voor zwakkere verkeersdeelnemers ook meer risico. Daarom wil 
50PLUS op provinciale wegen scheiding van fiets- en autoverkeer. De partij wil 
ook uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. Dit is niet 
alleen prettig voor inwoners van de provincie, maar ook voor het toerisme. 
Ook zetten 50PLUS-fracties zich in voor kortingen (of gratis in de daluren) op 
gemeentelijk en regionaal vervoer voor ouderen, mensen met een uitkering en 
scholieren. Voor de buitengebieden moet bereikbaarheid voor regiotaxi’s gega-
randeerd zijn en aansluiting op openbaar vervoer bieden.

5.   Een goede ruimtelijke inrichting van leefbaar platteland, vitale dorps- en  
stadskernen. 
De Statenfracties van 50PLUS bevorderen samen met de gemeenten bruikbare 
en toegankelijke ruimtelijke ordenings- en inrichtingsplannen. Waar de be-
voegdheid van de provincie van toepassing is, betekent dat aanpassing van de 
buitengebieden op de mogelijkheden die de gebruikers zien, bevorderen van 
detailhandel in de kernen en het mogelijk maken van stads-, land- en tuinbouw. 
Jong en oud profiteren hiervan.

6.    Recreatie, sport, cultuur en toerisme maken de provincie aantrekkelijk voor iedereen. 
50PLUS vindt dat de bezuinigingen bij sport, recreatie en cultuur de kwaliteit 
van het bestaan te sterk hebben aangetast. Opnieuw werden vooral ouderen 
en zwakkeren daarvan de dupe. Daarom bepleiten de Statenfracties extra 
inspanningen om opgelopen achterstanden in te lopen. Extra bevordering van 
toerisme is goed voor de economische ontwikkeling en kan eenzaamheid en 
isolement tegengaan.

7.    Betrokkenheid van burgers bij het beleid bevorderen. 
De overheid is er voor de burger en niet andersom, vindt 50PLUS. Dat betekent 
ook dat de overheid – in dit geval de provincie – het voor de burger mogelijk 
moet maken om mee te doen. Dat kan door in begrijpelijke taal met die burger 
om te gaan en met hem te communiceren. Dit betekent tevens inspraakrecht in 
alle openbare bijeenkomsten van de provincie. Daarnaast bepleit 50PLUS ver-
plicht raadplegend overleg met organisaties van ouderen. Er komt een klacht-
recht voor burgers via een provinciale ombudsman.

8.    Belasting, pensioenen en subsidies ook een ‘zorg’ voor de provincies.  
50PLUS beseft dat ook onze provincies met belastinggeld draaiend worden  
gehouden. Zo ontvangt de provincie een deel van de  wegenbelasting door een 
extra toeslag (opcenten). 50PLUS vindt echter de auto geen melkkoe. Daarom 
mogen de opcenten niet meer stijgen dan met de hoogte van de geldontwaar-
ding, de inflatie. Verder bedreigt belastingverhoging voor ouderen de waarde 
van de pensioenen nog meer dan door al jaren niet aanpassen aan de geldont-
waarding. Dat is officieel geen zaak van de provincies, maar 50PLUS vindt dat 
de samenwerkende provincies daar tegen moeten blijven protesteren. Gewoon 
omdat dat een verdere aantasting van de koopkracht van ouderen is.  
Op subsidies is de laatste jaren sterk bezuinigd. Daarmee is ook veel onnodige 
luxe teruggebracht en een einde gemaakt aan financiële wantoestanden. Toch 
is 50PLUS geen tegenstander van subsidies als zij bewijsbaar bijdragen aan het 
beter functioneren van de instellingen waaraan zij worden toegekend. 

9.    Financieel gezonde provincies.  
De fracties van 50PLUS steunen de provincies in het streven naar sluitende be-
grotingen. Zij beseffen dat daarvoor ook in de komende jaren bezuinigingen en 
aanpassingen in de dienstverlening nodig zijn. 50PLUS wil daaraan bijdragen, 
maar alleen onder de voorwaarde dat ouderen en uitkeringsgerechtigden niet 
onevenredig getroffen worden. 

10.  Provincies voorlopig nog nodig.  
In de afgelopen Statenperiode heeft het kabinet tevergeefs geprobeerd een 
vermindering van het aantal provincies op gang te brengen. Op zich jammer, 
vindt 50PLUS. Daarom vindt de partij zichzelf ook in de komende vier jaar nood-
zakelijk in alle Staten. Vooral omdat de Provinciale Staten in mei 2015 de nieuwe 
Eerste Kamer kiezen. Door aanwezigheid daarin en in de Tweede Kamer blijft 
50PLUS een volwaardige democratische behartiger van de kiezer van 50PLUS.  

Kandidatenlijst 
Sommige provincies bestaan uit meerdere kieskringen. Dat biedt de mogelijkheid 
in een provincie verschillende kandidatenlijsten in te dienen. In 2015 zal 50PLUS 
daarvan geen gebruik maken en per provincie één lijst indienen. 
 
In alle provincies bestaat een selectiecommissie die door de afdeling is samenge-
steld. In de noordelijke provincies bestaat een gezamenlijke selectiecommissie. 
Leden van de selectiecommissie mogen geen kandidaat zijn. HRM-deskundigen 
kunnen de selectiecommissies bijstaan in het ondervragen van kandidaten.  
De gesprekken met kandidaten zijn voorzien in de maand oktober.  
Op www.50pluspartij.nl staan de criteria waaraan kandidaten dienen te voldoen. 
 
In november vindt nog allerlei afstemming tussen de selectiecommissies en het 
hoofdbestuur plaats. Eind november worden de conceptlijsten gepubliceerd.  
Op zaterdag 13 december zijn in alle provincies ledenvergaderingen waarop de 
kandidatenlijsten worden vastgesteld. 
 
 
Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 18 maart 2015 worden ook de waterschapsverkiezingen gehou-
den. Het is dan voor het eerst dat de verkiezingen voor provinciale staten en 
waterschappen op dezelfde dag en in dezelfde stemlokalen worden gehouden. 
politieke partijen mogen ook deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. 
 
Er zijn in Nederland 23 waterschappen. De grenzen van waterschappen vallen niet 
samen met de provinciegrenzen. Er zijn zelfs gemeenten die onder verschillende 
waterschappen vallen. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provin-
ciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden. De waterschap-
pen aan zee worden ook wel Hoogheemraadschap genoemd.De waterschappen 
hebben een rol bij het houden van droge voeten, maar ook bij rioolwaterzuivering. 
Tevens bepalen ze het grondwaterpeil, wat weer van belang is voor de gebruiks-
mogelijkheden van het land. 
 
Verkiezingsprogramma 
Iedereen in Nederland betaalt elk jaar belasting voor de waterschappen. De 
rekening voor de waterschappen komt steeds meer op het bordje van de burger 
te liggen. Er is een verschuiving van de kosten voor de ingelanden (boeren) naar 
ingezetenen (burgers). 50PLUS verzet zich tegen deze verschuiving. 
 
50PLUS wil dat de waterschappen samenwerken met gemeenten, provincies, 
drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties teneinde samen zo 
goed mogelijk en daarmee ook goedkoper te werken aan: 
-  veilig drinkwater, vrij van bestrijdings- en bemestingsresten en resten van  

geneesmiddelen
- schoon zwemwater, vrij van blauwalg 
- een goede wateropvang als reserve bij lange droge periodes 
-  een goede en vooral natuurlijke wateropvang en -afvoer bij een omvangrijk  

aanbod van smelt- en regenwater
-  veilige dijken langs de kust en rivieren, waarbij eb-, vloed- en waterstromen  

 50plus Krant11

Gemaal De Waterwolf in het Groningse Oldehove, beheerd door waterschap Noorderzijlvest 
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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!

Tekst Hans Gertsen 
 
De Volkskrant meldde begin augustus 
haast triomfantelijk dat Nederland ster-
ker uit de crisis is gekomen. Volgens de 
studie ‘Minder zorg om vergrijzing’ van 
het Centraal Plan Bureau (CPB) is de 
verzorgingsstaat houdbaar geworden 
voor alle generaties dankzij de grondige 
verbouwing door het kabinet. 
Dat klinkt als een geweldige prestatie. 
Amper vier jaar geleden was het CPB 
nog uiterst pes-
simistisch over de 
toekomst van de 
verzorgingsstaat. 
Op langere termijn 
zou de overheid 
jaarlijks bijna dertig 
miljard euro extra moeten uitgeven 
door de vergrijzing. Dat was natuurlijk 
niet houdbaar. De twee grootste ‘begro-
tingstijdbommen’ waren de AOW en de 
ouderenzorg. Die zijn, zoals De Volks-
krant het omschrijft, inmiddels effectief 
gedemonteerd. De AOW-leeftijd gaat 
stapsgewijs van 65 naar 67 en wordt 
in de verdere toekomst gekoppeld 
aan de levensverwachting. Omdat die 
blijft stijgen, stijgt ook de AOW-leeftijd 
steeds verder. Het CPB verwacht dat de 
pensioenleeftijd rond 2060 al rond de 
71,5 jaar ligt.  
 
De andere begrotingstijdbom – de zorg 

voor hulpbehoevende thuiswonende 
ouderen – is onschadelijk gemaakt door 
die zorg in 2015 over te hevelen naar de 
gemeenten. Daarbij wordt wel een forse 
bezuiniging doorgevoerd: gemeenten 
krijgen veel minder geld voor de ou-
derenzorg. En tegelijkertijd wordt de 
drempel voor de toegang tot verpleeg- 
en verzorgingstehuizen fors verhoogd.  
Voor de overheidsbegroting zijn dit 
soort ingrepen zeer weldadig. Maar ze 
zijn een ramp voor gepensioneerden en 

mensen die de 50 
inmiddels gepas-
seerd zijn. Want de 
meeste pensioenen 
zijn al jaren niet 
meer aan de inflatie 
aangepast of zelfs 

gekort. Andere maatregelen van het ka-
binet zorgen ervoor dat de kans klein is 
dat pensioenen de komende vijf tot tien 
jaar wel worden aangevuld tot inflatie-
niveau. Uw pensioen wordt dus steeds 
minder waard. De eigen bijdrage bij de 
ziektekostenverzekering stijgt steeds 
verder en het wordt steeds moeilijker 
om nog fatsoenlijke zorg te krijgen voor 
wie dat nodig heeft. En dan volgt, als 
klap op de vuurpijl, binnenkort ook nog 
eens de fiscalisering van de AOW. 
 
Het is een heel ingewikkelde maatregel, 
maar het komt er op neer dat iedereen 
die naast de AOW ook nog een redelijk 

aanvullend pensioen heeft of heeft 
opgebouwd, straks veel meer belasting 
gaat betalen. Zij gaan de komende 18 
jaar elk jaar een procent meer belasting 
betalen over hun aanvullende pensi-
oen tot 25.000 euro. In het eerste jaar 
gaat dat iemand met een inkomen van 
34.000 euro (AOW en aanvullend pensi-
oen samen) maximaal 250 euro kosten. 
Na 18 jaar kan de schade oplopen tot 
4500 euro per jaar, zo hebben deskundi-
gen uitgerekend. 
De inkomsten van de overheid lopen 

door dit soort maatregelen na 2023 
fors op. Zo fors dat de stijgende inkom-
sten volgens het CPB ruimschoots het 
wegvallen van de aardgasopbrengsten 
compenseren. Slochteren raakt immers 
leeg. Gelukkig hebben we steeds meer 
ouderen en bejaarden om van te  
plukken.   
 
Er is maar één conclusie mogelijk:  
50PLUS blijft hard nodig om dit voor alle 
ouderen rampzalige beleid te stoppen en 
te corrigeren. 

Ouderen plukken 
levert meer op dan 

Slochteren 
 

 

Het goede nieuws: de verzorgingsstaat is ‘vergrijzings-
proof’ geworden. Het slechte nieuws: dat kan omdat u – 

iedereen in nederland die 50 jaar of ouder is – de  
rekening betaalt. Of beter gezegd: gaat betalen, want de 

ergste pijn moet nog komen.

uw pensioen 
wordt steeds 
minder waard! Algemene  

Ledenvergadering
Op zaterdag 8 november a.s. wordt in Theater Gooiland in Hilversum 

de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS gehouden. 

De vergadering begint om 10.30 uur. De zaal is open vanaf 9.30 uur. 

Aanmelden voor de vergadering kan via het e-mailadres  

alv@50pluspartij.nl of via telefoonnummer 0800 – 52 50 502 (gratis).

 

Op het programma van de ALV staat onder meer: 

Afrekening en decharge 2013

Mededeling over deelname aan waterschapsverkiezingen

Aanvullen Huishoudelijk Reglement met afdrachtregeling  

volksvertegenwoordigers

Verkiezing lijsttrekker Eerste Kamer

Plannen voor 2015
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Bellen kan ook! Telefoon 0800 – 52 50 502 (gratis) 


