
De verkiezingen op 18 maart zijn na’
tuurlijk in de eerste plaats Provinciale 
Statenverkiezingen. Maar er speelt veel 
meer, stelt Jan Nagel. 

“Boven alles geldt de vraag of het ka’
binet van VVD en PvdA, gesteund door 
de hulptroepen van D66, ChristenUnie 
en SGP, een meerderheid in de Eerste 

Kamer zal krijgen. Indien niet, dan is het 
afgelopen met het rampzalige kabinet 
Rutte en komen er nieuwe Tweede  
Kamerverkiezingen. Bij herhaling bleek 
in de Eerste Kamer dat het kan draaien 
om het verschil van maar één zetel.  
Als 50PLUS één of meer zetels wint, is 
dat de beste garantie dat er een eind 
komt aan de grote achteruitgang in 
koopkracht die de ouderen door de 
gevestigde partijen is aangesmeerd.” 
 
Leugens over rijke ouderen  
en hun koopkracht 
“Het kabinet heeft de afgelopen jaren 
steeds rondgebazuind dat de rijke  
ouderen best wat kunnen missen.  
Ouderen worden torenhoge vermogens 
toegeschreven. Men werkt dan met 
gemiddelden. Afgezien dat vele men’
sen hun bezit in een eigen huis hebben 
zitten waarmee ze niets kunnen doen, 
vertelt het kabinet er niet bij dat 10 
procent van de mensen in 2013 liefst 
66 procent van al het vermogen in zijn 
bezit had. De grote meerderheid van  
90 procent is helemaal niet rijk. 
 
Nog erger zijn de sprookjes over het 
behoud van koopkracht. Vooral de AOW 
wordt dan als voorbeeld genoemd. 
Maar wat zijn de feiten? 
Een gehuwde AOW’er kreeg er dit jaar 
zeven euro netto bij. Maar de belastin’
gen stegen, evenals de zorgpremie, de 

tandartsverzekering en ziektekostenver’
zekering. Alleen al hierdoor gaan AOW’
ers in koopkracht achteruit. De prijzen 
gaan omhoog, van de postzegel tot het 
treinkaartje en de laatste twee jaar zijn 
de huren met 9 procent gestegen. Wie 
overhoudt van de schamele verhoging 
van zeven euro mag zich melden en 
krijgt een lintje.” 
 
Pensioenen worden finaal gesloopt 
“De afgelopen jaren werden de pen’ 
sioenen niet geïndexeerd en zelfs in 
vele gevallen keihard gekort. Er zijn be’
rekeningen dat gepensioneerden op een 
achterstand tot 20 procent zijn gezet. 
 
Het kabinet maakt het onmogelijk dat 
de pensioenen de komende tien jaar 
worden geïndexeerd. Er dreigen zelfs 
nieuwe kortingen. Het pensioenvermo’
gen was in 2006 ongeveer 700 miljard. 
Ondanks de grote crisis was dit vermo’
gen in 2014 aangegroeid tot liefst 1240 
miljard. De pensioenpotten zijn overvol, 
maar dankzij een door het kabinet op’
gelegde absurde rekenrente mogen de 
pensioenen niet geïndexeerd worden.” 
 
50PLUS eist dat de pensioenen on- 
middellijk weer geïndexeerd worden. 
De vakbeweging steunt deze eis!

Kabinet Rutte in grote problem

STEM 18 MAART OP 50PLUS! • WWW.50PLUSDUS.NL

Het moet afgelopen zijn met het eenzijdig kaalplukken van de ouderen, vindt Jan Nagel, lijsttrekker van 50PLUS 
voor de Eerste Kamer. “Hun koopkracht is de laatste jaren onnodig en onredelijk gedaald. Als de kabinetsplannen 
uitgevoerd worden, zullen ook de komende tien jaar de pensioenen niet geïndexeerd worden en dreigen er  
opnieuw kortingen. 50PLUS wil dat de politiek met onmiddellijke ingang het indexeren van de pensioenen weer 
mogelijk maakt en de koopkracht van de ouderen herstelt.” 

50PLUS voert keiharde campagne 
voor behoud koopkracht ouderen

3Lees verder op 

Kies 50PLUS in Provinciale Staten! 
De lijsttrekkers van 50PLUS in alle twaalf provincies zetten zich in voor ùw be’
langen! Voor leefbare dorpen, laagdrempelig openbaar vervoer en behoud van 
voorzieningen, ook in de stadskernen. Voor goede zorg, liefst in de eigen ver’
trouwde omgeving. Voor werk: 50’plussers mogen niet met lege handen in de 
kou blijven staan. En voor koopkracht en pensioenen, want dat dit kabinet uitge’
rekend de ouderen de rekening presenteert voor de bezuinigingen is schandelijk! 
Uw stem op 50PLUS voor Provinciale Staten is meteen uw stem voor 50PLUS in 
de Eerste Kamer. Eén zetel extra voor 50PLUS in de Senaat kan het einde van het 
rampzalige kabinet Rutte zijn! Daarom: stem 50PLUS op 18 maart! 
Lees wat 50PLUS in de provincies wil op pagina 4/5 en maak kennis met de 
lijsttrekkers op pagina 6/7.

Speciale uitgave van de 50PLUS Krant 
voor de verkiezingen van Provinciale 
Staten en de Waterschappen.

Senioren       
   Doe er wat aan!

Wordt uw koopzorg 
een kopzorg? Nee!

Uw stem is 
de rem!

min 20%? 
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   Verkiezingen waterschappen
 

Oplopende rekening waterschap 
niet op bordje burger leggen 

“Het kabinet Rutte heeft openlijk be’
kend dat er geen groep in Nederland is 
die zo in koopkracht is achteruitgegaan 
als de ouderen. Toch heeft men nu al 
besloten om volgend jaar – in 2016 – 
de ouderen opnieuw extra te pakken. 
De ouderentoeslag wordt afgeschaft 
en de ouderenkorting wordt verlaagd. 
Ouderen kunnen er hierdoor enkele 
honderden euro’s in inkomen op ach’
teruitgaan. De werkenden daarentegen 
krijgen juist wel extra kortingen en 
loonsverhogingen. Dat gunnen we de 
werkenden van harte, want ook zij heb’

ben magere jaren achter de rug. Maar 
de inkomensverschillen met ouderen 
worden opnieuw pijnlijk vergroot en 
dat moet afgelopen zijn. 
 
50PLUS is een springlevende partij. 
Dat blijkt nog eens uit de toetreding 
tot 50PLUS van Martin van Rooijen die 
vroeger Tweede Kamerlid was voor het 
CDA en staatssecretaris van Financiën. 
Deze pensioenexpert staat op de twee’
de plaats van de 50PLUS’partij voor 
de Eerste Kamer. Martin van Rooijen is 
momenteel voorzitter van de overkoe’
pelende ouderenorganisatie KNVG die 
240.000 leden vertegenwoordigt. 
 
Als er één kans is om de zaak te keren 
dan is het op 18 maart!  

Een zetel meer kan de belangrijke door’
slag geven. Het komt er nu op aan. Blijf 
niet mismoedig thuis omdat ze in Den 
Haag toch maar doen waar ze zin in 
hebben. Help mee de sloop van onze 
pensioenen te stoppen. De koopkracht 
van de ouderen mag niet nog verder 
afgebroken worden. 
 
Vraag ook anderen nadrukkelijk te gaan 
stemmen. Zo’n kans als op 18 maart 
krijgen we niet snel meer. Het moet 
afgelopen zijn met het beleid waarbij 
ouderen als enige groep elk jaar op’
nieuw financieel gepakt worden.” 
 
Steun 50PLUS en stem 50PLUS. Het roer 
moet om en het roer kan om! Ga daar’
om vooral stemmen op 50PLUS!
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Vervolg van de voorpagina 

Stem 50PLUS en maak een eind aan  
het kaalplukken van ouderen 

Jan Nagel 

Kiki bernadina

martin van rooijen
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50plus… 

… wil dat het geldverslindende zorgsysteem wordt aangepakt, niet de zorg zelf.

… heeft een motie ingediend: tekorten bij gemeenten mogen geen onacceptabe’
le gevolgen hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen.

… vindt  dat bezuinigingen bij gemeenten niet mogen leiden tot grote verschillen 
in zorgniveau. 

…  zet zich in parlement en Provinciale Staten in voor toegankelijke zorg en voor’
zieningen dicht bij huis.

… wil onnodige sluiting van verzorgingshuizen voorkomen. We zijn voor creatieve 
oplossingen als ombouw tot servicegerichte huisvesting voor ouderen, verhuur 
of gecombineerde huisvesting met bijvoorbeeld studenten. Zo blijft kostbaar 
zorgvastgoed in stand!

… pleit voor goede faciliteiten voor mantelzorgers en een fiscale aftrekbaarheid 
van hun reiskosten.

… is tegen bezuinigingen op het voedingsbudget. Sommige instellingen  
proberen op voeding te besparen, maar voeding levert een cruciale bijdrage 
aan de gezondheid, zeker bij ouderen.

… vindt dat langer thuis wonen mogelijk gemaakt moet worden, zeker financieel.

… komt op voor mantelzorgers, familieleden en medewerkers in de zorgsector. 
Ook zij voelen de consequenties van alle bezuinigingen.

‘Onderbezetting is aan de 
orde van de dag’

“50PLUS is een springlevende partij”, zegt oprichter en senator Jan Nagel.  

“De toetreding van oud-staatssecretaris Martin van rooijen is daar een voorbeeld 

van.” 50PLUS is ook een strijdbare partij. “Het kaalplukken van ouderen gaat gewoon 

door. Geen groep in Nederland is zo in koopkracht gedaald als de ouderen. En toch 

heeft men nu al besloten om de ouderen opnieuw extra te pakken.”
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In Nederland hebben waterschappen 
een heel verantwoordelijke taak.  
Ze zorgen voor de aanvoer en afvoer 
van water, het zuiveren van rioolwater,  
het onderhoud van waterkeringen als 
dijken en duinen en ze bepalen het 
grondwaterpeil. Op 18 maart zijn er 
tegelijk met de verkiezingen voor Pro’

vinciale Staten ook verkiezingen voor 
het bestuur van de waterschappen. De 
rekening voor de waterschappen komt 
steeds meer op het bordje van de bur’
ger te liggen. Er is een verschuiving van 
de kosten voor de ingelanden (boeren) 
naar ingezetenen (burgers). 50PLUS 
verzet zich tegen deze verschuiving. 

50plus wil verder… 
 
… veilig drinkwater, vrij van bestrijdings’ en bemestingsresten en resten  

van geneesmiddelen. 

… schoon zwemwater, vrij van blauwalg, en 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 
worden gebruikt voor energieopwekking.

… betere riolering in dorpen en steden zodat kelders niet meer vollopen en 
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.

Lijsttrekkers  
Waterschappen
Aa en Maas : Adriana Hernández  
Amstel Gooi en Vecht : Peter Prins  
Brabantse Delta : Joep Taks 
De Dommel : Chris Spooren  
Delfland : Sjoerd Fekkes  
Fryslân : Theun Wiersma  
Hollands Noorderkwartier : Roy Ho Ten Soeng  
Hollandse Delta : Arnold Bruggeman 
Hunze en Aa : Jan Fonhof 
Noorderzijlvest : Geertje Karstens 
Peel en Maasvallei : Jos van den Borne 
Reest en Wieden : Frans Bergwerf 
Rijn en IJssel : Ernst te Velde 
Rijnland :  Roberto Schols  
Rivierenland :  Jan Opschoor 
Roer en Overmaas :  Jacques Arntz 
Scheldestromen :  Fred Kalwij 
Schieland Krimpenerwaard : Sjef Siemons  
Vallei en Veluwe :  Gerrit Sprik 
Zuiderzeeland :  Freek Appel

Elke dag mantelzorg, 
al zeven jaar lang
Kiki Bernadina uit Delft zorgt al ruim zeven jaar voor 

haar moeder die lijdt aan Alzheimer. Eerst thuis, maar 

toen de situatie onhoudbaar werd en moeder naar een 

verzorgingshuis moest, verplaatste Kiki haar mantel-

zorgtaken naar haar moeders nieuwe woonplek.

Het is het schrikbeeld van menig veer’
tiger en vijftiger: zijn of haar ouders 
dagelijks te moeten verzorgen omdat er 
geen adequate zorg meer voorhanden 
is. Natuurlijk, een paar keer per week 
de boodschapjes doen, een stofzuiger 
door het huis halen of de tuin aan’
harken, iedereen doet het met liefde 
voor vader of moeder. Maar als de zorg 
verder moet gaan, als er samen gege’
ten moet worden omdat anders on’

dervoeding of uitdroging dreigt, als er 
medische handelingen moeten worden 
verricht, als er persoonlijke en wellicht 
zelfs intieme verzorging vereist is, dan 
slaat de schrik om het hart. Hoe moet 
dat? Waar halen we de tijd vandaan, de 
energie en het doorzettingsvermogen?

In de nieuwe zorgplannen is een grote 
rol weggelegd voor mantelzorgers, voor 
kinderen, familieleden en buren. Die rol 
lijkt nog te overzien, maar wat brengt 

de toekomst? De situatie in de thuis’
zorg en verzorgings’ en verpleeghuizen 
wordt steeds nijpender, ervaart ook Kiki 
Bernadina. De 47’jarige Delftse verzorgt 
haar moeder al zeven jaar. Dagelijks: 
eerst thuis en na ruim vier jaar nu in 
een verzorgingshuis. “Onderbezetting is 
aan de orde van de dag”, vertelt Kiki. “Er 
komen steeds minder medewerkers op 
de afdelingen. In de afgelopen drie jaar 
heb ik meegemaakt dat er zes mensen 

ontslagen zijn en daar is welgeteld één 
verzorger voor teruggekomen. ’s Mid’
dags zijn er uren dat er slechts twee 
medewerkers zijn voor 32 bewoners. Ze 
willen wel goede zorg leveren, maar ze 
hebben er de tijd niet voor. ‘Alles moet 
snel’, is wat ik steeds weer hoor.”

De moeder van Kiki Bernadina wordt 
eenmaal per week gedoucht. “Op een 
gegeven moment kwam ik er achter dat 
ze al vijf weken helemaal niet onder de 

douche was geweest. En niemand kon 
me vertellen waarom. En dan zit ik er 
nog achteraan…” Telkens als Kiki een 
vinger op een zere plek legt, wordt ze 
naar de manager gestuurd. “Daar heb 
ik al meerdere keren gezeten. De per’
soneelsleden zijn bang voor hun baan 
en dirigeren me naar het management. 
Verpleegkundigen zitten echt in de 
tang. De manager haalt steeds de finan’
ciële situatie aan: ‘Dit is het geld dat ik 
heb, daar moet ik het mee doen’. En dus 
krijg je de absurde situatie dat iemand 
die te veel tijd aan een bewoner be’
steedt weg moet. Toen de verhalen over 
de moeder van staatssecretaris Martin 
van Rijn naar buiten kwamen, was ie’
dereen geschokt. Maar het gebéurt zo 
wel, iedere dag, ik zie het zelf.”

Het is niet alleen maar kommer en kwel 
in het huis waar de moeder van Kiki 
woont. “Op de enkeling die de kantjes 
er af loopt na, werken de medewerkers 
erg hard. Ze krijgen heel veel over zich 
heen en het demotiveert enorm dat ze 
met te weinig zijn. Binnenkort worden 
ook de managers wegbezuinigd. Dan 
zijn er twee ‘zelfaansturende’ teams. Ik 
moet nog zien of dat goed gaat, ik hou 

mijn hart vast. Er moeten juist mensen 
bij, want het personeel kan het simpel’
weg niet meer aan. Laatst was men een 
suikerpatiënt die aan bed gekluisterd 
was vergeten eten te geven. Afschuwe’
lijk, maar vind je het gek?”

Mensen zonder mantelzorgers hebben 
het altijd minder, stelt Kiki Bernadina 
vast. “Je zou alle bewoners persoonlijke 
begeleiding van een mantelzorger gun’
nen, maar ik snap heel goed dat dat 
niet iedere dag kan. Kinderen die één 
keer in de week komen, lopen de kans 
dat ze een verkeerd beeld krijgen. Dan 
zit pa of ma keurig gewassen en met 
gekamde haren klaar voor het bezoek. 
Hetzelfde als de inspectie komt: dan 
ziet alles er piccobello uit. De dag erop 
is het weer verre van brandschoon. Het 
is echt geen onwil, het heeft te maken 
met de capaciteit. In de zorg van tegen’
woordig gaat kwantiteit voor kwaliteit. 
Triest om te moeten constateren, maar 
het is zo.” 

Lees het hele verhaal van Kiki bernadina 
op www.50PLuSdus.nl onder ‘echte  
verhalen’.

lees meer op 
www.50plusdus.nl/zorg Zorg
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50PLUS staat in alle provincies voor:

 1.  Behoud van koopkracht! Geen afbraak van koopkracht door 
belastingverhogingen, premiestijging en bezuinigingen op zorg. 

 2.  Ouderen en zwakkeren moeten zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunnen 
blijven wonen. 50PLUS pleit voor toegankelijke zorg, voorzieningen dicht 
bij huis en extra faciliteiten voor mantelzorgers.

 3.  Versterking van de economie door het aantrekken van bedrijvigheid waarin 
opleiding en werk samengaan. In hun eigen personeelsbeleid stellen de 
provincies een minimumquotum in voor het aanstellen van ouderen.

 4.   Duurzaamheid is bepalend voor het provinciaal (milieu)beleid bij energie, 
klimaatbeheer, natuur, water’ en bodembeheer. 

 5.  Veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer maken de samenleving 
leefbaarder. De 50PLUS’fracties zetten zich in hun provincie 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 gegarandeerd zijn en 
aansluiten op het openbaar vervoer. 

 6.  Een goede ruimtelijke inrichting van een leefbaar platteland, vitale dorps’ 
en stadskernen. 

 7.  Recreatie, sport, cultuur en toerisme maken de provincie aantrekkelijk voor 
iedereen. Bevordering daarvan is goed voor de economische ontwikkeling 
en kan eenzaamheid en isolement tegengaan.

 8.  50PLUS wil de betrokkenheid van burgers bij het beleid bevorderen, onder 
meer door verplicht raadplegend overleg met organisaties van ouderen.

 9.   Belasting, pensioenen en subsidies zijn ook een ‘zorg’ voor de provincies. 
De provinciale wegenbelasting – de ‘opcenten’ – mag niet meer stijgen dan 
met de hoogte van de geldontwaarding, de inflatie. Andere provinciale 
belastingen moeten bevroren worden.

 10.   50PLUS wil meewerken aan financieel gezonde provincies en 
noodzakelijke bezuinigingen, maar alléén als ouderen, zwakkeren en 
uitkeringsgerechtigden niet onevenredig worden getroffen.

 11.  De provincies blijven voorlopig nog nodig. 50PLUS wil in álle Provinciale 
Staten de belangen van de kiezers behartigen.

NOOrd-HOllaNd 
Het belangrijkste speerpunt 

voor 50PLUS Noord’Holland is behoud 
van werkgelegenheid voor jong en 
oud. De werkloosheid onder ouderen is 
schrikbarend. Zij kunnen na ontslag erg 
moeilijk aan het werk komen. En na de 
WW vindt vijftig procent geen baan meer! 
Er moet meer gebruik worden gemaakt 
van scholingssubsidies voor ouderen,  
niet na ontslag, maar als herscholing  
om ouderen aan de slag te houden.  
Er is immers 28 miljoen gereserveerd. 
50PLUS vindt dat langer werken leidt  
tot een gezonder leven. Het bedrijfsleven 
en de overheid moeten in actie komen,  
denk ook aan het leertraject meester’
gezel. Oudere en jongere werknemers 
kunnen elkaar – door zowel hun schat 
aan werk’ en levenservaring als nieuwe 
inzichten – veel leren. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten! 
 
Meer op www.50PLUSnoordholland.nl

Zuid-HOllaNd 
50PLUS Zuid’Holland is heel 

duidelijk: de provinciale opcenten moeten 
omlaag! Om de mobiliteit van 65’plussers 
te waarborgen en te verbeteren pleit 
50PLUS voor gratis openbaar vervoer 
in bus, tram en metro voor senioren. 
De Rijnlandroute is belangrijk voor de 
bereikbaarheid van de regio, maar het 
is van groot belang dat er overal in 
deze wegverbinding een fatsoenlijke 
inpassing komt die geen aanslag pleegt 
op de leefbaarheid en gezondheid 
van de inwoners. Waar nodig wordt 
de weg dus verdiept aangelegd of in 
een tunnel. Het groene karakter van 
Zuid’Holland moet versterkt worden en 
recreatiemogelijkheden als wandel’ en 
fietspaden gecreëerd te worden. 
 
Meer op  
www.50PLUSzuidholland.nl

ZeelaNd 
De politieke ambitie van 

50PLUS Zeeland is de provincie leefbaar 
houden voor oud en jong. Daarvoor 
zijn goede medische voorzieningen 
nodig en niet – zoals nu – de afbraak van 
de gezondheidszorg. Goed openbaar 
vervoer is een vereiste om zorg en 
onderwijs binnen bereik te houden. 
Werkgelegenheid is essentieel om krimp 
tegengas te geven. Windenergie is 
duurzaam, maar tast wel het landschap 
aan en leeft op gespannen voet met 
het leefmilieu in Zeeland. Daar moeten 
oplossingen voor gevonden worden. Voor 
megastallen is geen ruimte. Het Zeeuwse 
cultureel erfgoed vertegenwoordigt 
een belangrijke maatschappelijke en 
economische waarde, evenals de polders. 
Die zijn bij 50PLUS in goede handen. 
50PLUS Zeeland wil stimuleren waar 
de Zeeuwen goed in zijn: de visserij, de 
landbouw, de havens en het toerisme!  
 
Meer op www.50PLUS-zeeland.nl

GrONiNGeN 
In Groningen is 

het belangrijkste thema de 
aardbevingsproblematiek. Actueel en 
ingrijpend voor iedereen en dus ook voor 
50PLUS Groningen. Het spreekt voor 
zich dat schade materieel of immaterieel 
volledig gecompenseerd moet worden. 
Bovendien moeten er maatregelen 
genomen worden die er voor zorgen dat 
de inwoners van het betrokken gebied 
zich weer veilig kunnen voelen. Ten 
eerste moet op korte termijn de winning 
van aardgas teruggebracht worden tot 
dertig miljard kubieke meter per jaar. 
In de tweede plaats wil 50PLUS dat er 
onderzoek komt naar mogelijkheden 
om preventieve maatregelen te nemen 
die bevingen in de toekomst kunnen 
voorkomen. Gedacht wordt hierbij 
bijvoorbeeld aan het vullen van ontstane 
ruimten met zuurstof, stikstof of zeewater.    
 
Meer op www.50PLUSgroningen.nl

 dreNTHe 
Ook in Drenthe moeten 

de mensen in de eerste plaats een 
fatsoenlijk inkomen hebben. Dat knelt 
in de provincie Drenthe des te meer 
omdat de afstanden groter zijn en de 
voorzieningen in vele dorpen minimaal. 
Mensen hebben dus meer vervoer’ 
en zorgkosten. Daarom pleit 50PLUS 
Drenthe voor goedkoop vervoer voor 
ouderen en meer (zorg)voorzieningen 
vlak bij huis. De participatiemaatschappij 
bestaat in Drenthe al eeuwen. Het 
heet ‘noaberschap’ en moet gesteund 
worden. Het besluit over de windmolens 
in Drenthe dient overgedaan te worden. 
Niet omdat 50PLUS tegen duurzame 
energie is. Wel omdat de mensen er niet 
vooraf bij betrokken zijn geweest en 
50PLUS het rechtvaardigheidsgevoel 
van de Drentse bevolking begrijpt en 
respecteert. 
 
Meer op www.50PLUSdrenthe.nl

uTrecHT 
Een bijdrage aan het behoud 

van koopkracht door de provinciale 
belastingen niet te verhogen is één 
van de belangrijkste punten uit het 
verkiezingsprogramma van 50PLUS 
Utrecht. Om het leefklimaat buiten 
de stad optimaal te houden is een 
kleinekernenbeleid noodzakelijk. Daar 
horen een dokterspost, bibliotheek, 
winkels om de hoek en goed openbaar 
vervoer bij. En in de treinen hoort 
natuurlijk een toilet! 50PLUS Utrecht 
pleit voor levensloopbestendig 
bouwen en bestaande woningen 
duurzaam aanpassen, waardoor men 
langer zelfstandig kan blijven wonen. 
Geen windmolens om de hoek en de 
leefomgeving moet schoon en veilig 
zijn en blijven. Om de werkgelegenheid 
voor 50’plussers te borgen moet 
bij aanbestedingen leeftijdsbewust 
personeelsbeleid gestimuleerd en waar 
nodig ondersteund worden.  
 
Meer op www.50PLUSutrecht.nl

NOOrd-BraBaNT 
De grote werkloosheid die 

veel 50’plussers treft, vraagt om een 
stevige aanpak. Brussels geld is nodig 
om onder meer in West’Brabant te 
investeren. 50PLUS Noord’Brabant kiest 
daarbij voor de aanpak van bestaande 
bedrijventerreinen. Wij willen geen 
reeks bedrijventerreinen die de havens 
van Rotterdam verbindt met de havens 
van Antwerpen. Het dorp Moerdijk 
blijft compleet, met voorzieningen 
die een woongemeenschap nodig 
heeft. Een groot probleem is de 
verkeersafwikkeling in Zuidoost’
Brabant. De ‘ruit’ rondom de regio 
Eindhoven/Helmond  is terecht 
gesneuveld op argumenten van 
duurzaamheid. 50PLUS wil dat het 
gereserveerde geld uitgegeven 
wordt voor het verbeteren van de 
bestaande wegen. De regio is geen 
generaliteitsland. Een groot deel van 
het Bruto Nationaal Product wordt 
in Brabant gerealiseerd, in Den Haag 
verdeeld en in de Randstad uitgegeven. 
Dat moet vanaf nu anders! 
 
Meer op www.50PLUSbrabant.nl

limBurG 
Werkgelegenheid voor iedereen die kan en wil werken. Leeftijd mag 

dan geen rol spelen. Er moet werkgelegenheid zijn voor jong en oud, tot 67 of zelfs 
daarna. 50PLUS Limburg steunt het provinciale programma Human Capital 45+ 
en wil ouderen inzetten bij het coachen van jongeren. 50PLUS  stimuleert goede 
opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt, ook de Duitse en Belgische. We 
willen het werken over de grenzen makkelijker maken. 50PLUS Limburg wil een 
goed vestigingsklimaat voor - en indien nodig financiële ondersteuning van - het 
MKB, want dat is de motor van de economie. Door minder bureaucratie willen we de 
menselijke maat terugkrijgen in de maatschappij, in de zorg, het onderwijs, de land’ 
en tuinbouw, bij financiële instellingen en de overheid. 50PLUS Limburg zal geen 
medewerking verlenen aan provinciale of gemeentelijke herindelingen. 
 
Meer op www.50PLUSlimburg.nl

FrieslaNd 
‘Boppe’ aan het verlanglijstje 

van Friesland staat veel stemmen 
krijgen: 50PLUS Friesland hoopt dat 
de kiezers er voor gaan zorgen dat 
andere politieke partijen in Fryslân 
niet om 50PLUS heen kunnen. 
Onderwerpen krijgen een andere kleur 
als we ze bekijken vanuit ouderen: zorg, 
wonen, werk, inkomen, leefbaarheid, 
openbaar vervoer, duurzaamheid… 
Een ‘gedeputeerde ouderenbeleid’ is 
daarom hard nodig. Naast ouderen met 
AOW en een klein pensioen die alsmaar 
blijven inleveren richt 50PLUS zich ook 
op jongere 50’plussers: degenen die 
misschien nog niet eens vijftig zijn, maar 
zich zorgen maken over hun ouders, 
buren, vrienden of hun kinderen. Over 
hoe het er uit gaat zien als zij op latere 
leeftijd zonder werk komen te zitten, 
met pensioen zijn, zorg nodig hebben en 
kunnen leven zoals zij dat dan het liefst 
willen. 
 
Meer op www.50PLUSfriesland.nl

Geef 
50PLUS

in uw 
provincie 
uw stem!

18 maart 

18 maart 

Meer informatie over de standpunten van 50PLUS,  
provinciale verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten  

vindt u op www.50plusdus.nl

FlevOlaNd 
Bezuinigingen níet 

afwentelen op de zwaksten van 
de samenleving! Wat hebben de 
regeringsbezuinigingen ons nu 
gebracht? Pensioenen zijn al jaren niet 
geïndexeerd, de werkeloosheid is nog 
nooit zo hoog geweest met name onder 
jongeren en 40’plussers, bijna vijftig 
procent van de huizen van eigenaren in 
Flevoland staan onder water, er is veertig 
procent bezuinigd op huishoudelijke 
hulp, er zijn tienduizenden bedrijven 
failliet, persoonsgebonden budgetten 
zijn gewijzigd, er is straks geen vrije 
artsenkeuze meer en ga zo maar door. 
Dat moet stoppen, genoeg is genoeg! 
Kijk en luister naar de commercials 
van 50PLUS Flevoland bij Omroep 
Flevoland, surf naar de Flevolandse 
campagnewebsite of volg de partij op 
Twitter: @50PLUSFlevo. 
 
Meer op  
www.flevolandbouwenwesamen.nl

GelderlaNd 
50PLUS Gelderland doet 

zijn uiterste best en maakt zich sterk 
om de koopkracht voor ouderen en 
uitkeringsgerechtigden te verbeteren. De 
(lokale) lasten mogen niet verder stijgen 
en de werkgelegenheid voor 50’plussers 
moet gestimuleerd worden. Denk daarbij 
aan duobanen, omscholing en het 
inzetten van de beschikbare Nuon’gelden. 
Ook belangrijk voor 50PLUS Gelderland is 
betaalbare zorg voor iedereen, controle 
op de besteding van de gelden voor 
ouderenzorg, beperking van grote 
verschillen tussen wmo’uitvoering tussen 
de  gemeenten en versoepeling van regels 
voor mantelzorgwoningen. Bovendien 
wil 50PLUS de toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer verbeteren en korting 
of zelfs gratis vervoer voor ouderen in de 
daluren. 
 
Meer op www.50PLUSgelderland.nl

    Nederland 
  kiest 50PLUS 

STEM 18 MAART OP 50PLUS! • WWW.50PLUSDUS.NL

Overijssel 
Overijssel is een prachtige 

provincie, door streekgebonden 
landschappelijke elementen. Dat moet zo 
blijven! 50PLUS staat voor een provincie 
waar je veilig moet kunnen wonen, 
werken en recreëren. Dat wil 50PLUS 
Overijssel bereiken door het bevorderen 
van meer veiligheid in en om het huis, 
maar ook door veiligere wegen, denk 
aan gescheiden rijbanen voor fiets’ en 
snelverkeer. Geen keuze tussen eigen of 
openbaar vervoer, maar beide, waarbij 
het openbaar vervoer veel meer naar 
maatwerk moet. 50PLUS is voor leefbare 
dorps’ en stadskernen, maar ook voor 
een leefbaar platteland. 50PLUS Overijssel 
vindt dat de overheid er voor de burger is 
en niet andersom! 
 
Meer op www.50PLUSoverijssel.nl
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Vlak voor de verkiezingen komen de mooie praatjes. VVD en PvdA willen u 
doen geloven dat u heel wat meer koopkracht heeft in 2015. Maar van een 
aanvullend pensioen van vijfhonderd euro blijft welgeteld 1,50 euro extra over. 
Nog niet genoeg voor een kopje koffie buiten de deur! 

PvdA en VVD en de gedoogpartners pakken ouderen, jaar in, jaar uit. Het 
netto besteedbaar inkomen van deze groep is in tien jaar sterk teruggelopen. 
Ik durf te stellen: in sommige gevallen wel met 20 procent! Daar wordt door 
de regeringspartijen lacherig over gedaan, maar in de Volkskrant noemde 
emeritus hoogleraar economie Bernard van Praag dat percentage ‘volstrekt 
realistisch’. Volgens de professor heeft sluipend een forse herverdeling 
plaatsgevonden tussen leeftijdsklassen, ten nadele van ouderen. En die trend 
zet zich dóór, met dank aan PvdA, VVD en D66! 

50PLUS biedt weerstand. Enkele weken geleden 
dienden we een motie in waarin we vroegen om 
een ándere, meer realistische berekening van de 
koopkracht van ouderen. Het kabinet vergelijkt 
een 85’jarige van nu met een 85’jarige van tien jaar 
geleden. Vindt u het gek dat dan blijkt dat die persoon er niet op achteruit 
is gegaan? Deze cijfers komen de regeringspartijen mooi uit, maar die 
vergelijking is niet eerlijk! Om de werkelijke koopkrachtdaling in beeld te 
brengen, moet je de 85’jarige van nu vergelijken met zichzelf. Met de 75’jarige 
van tien jaar geleden dus. 

Dat gaat nu gebeuren, want onze motie werd aangenomen! De mooidoenerij 
van VVD en PvdA zal dan als sneeuw voor de zon verdwijnen. Als de 
berekeningen correct worden uitgevoerd, zal komen vast te staan dat ouderen 
in verhouding veel méér hebben bijdragen aan de bezuinigingen dan anderen. 
Dat ouderen tot honderden euro’s per maand in koopkracht zijn gedaald. Dat 
door de stapeling van kosten 50’plussers extra worden benadeeld. Wij zijn de 
pineut! Al jarenlang! Dat pikken we toch niet langer? 50PLUS verzet zich met 
hand en tand tegen het financieel uitpersen van ouderen.  
Daarnaast wordt het tijd dat nu eindelijk werk wordt gemaakt van werk voor 
mensen boven de 45. Help ons in die strijd en stem 50PLUS!

Henk Krol, tweede Kamerlid voor 50PLuS

50plus… 
 
… vindt het niet uit te leggen dat pensioenen niet kunnen worden 

geïndexeerd. Er zit 1360 miljard euro in de pensioenpotten, meer 
dan ooit tevoren! 

… heeft een motie ingediend waarin het kabinet wordt gevraagd de 
ontwikkeling van de koopkracht van ouderen op een andere manier 
te onderzoeken.  De motie is aangenomen.

… constateert dat 50’plussers verhoudingsgewijs veel meer aan de bezuinigin’
gen hebben bijgedragen dan andere bevolkingsgroepen in Nederland. Dat is 
simpelweg onrechtvaardig!

… waarschuwt voor nóg een forse aderlating: de voorgenomen belasting van de 
AOW. Dat kan AOW’ers op termijn 4.500 euro netto per jaar gaan kosten!

… maakt een vuist tegen het streven van het kabinet om ouderen de financiers 
van Nederland te maken. 

… vindt dat gerealiseerde én verwachte rendementen van pensioenfondsen 
zwaarder moeten meewegen om zo een meer reële rekenrente voor pensioe’
nen te kunnen vaststellen. Staatssecretaris Klijnsma ging niet op deze motie 
van 50PLUS in.

… komt op voor ouderen die door een stapeling van kabinetsmaatregelen en 
steeds hogere zorgkosten onevenredig veel hebben ingeleverd. 

… roept op om op 50PLUS te stemmen. Als VVD en 
PvdA mogen doorregeren, kunnen ouderen er nog 
eens tot 400 euro per maand op achteruit gaan!

    Lees meer op www.50plusdus.nl/koopzorg

JAN WATERLANDER (64)

 “Ik ben tot 2010 werkzaam geweest in 
onderwijs, sociale zekerheid en pensioe’
nen. Ben sinds 1968 erg actief in sport, 
gezondheidszorg, plattelandsbeleid,  
vrijwilligerswerk, opleidingen en politiek. 
Ik ben een ervaren bestuurder, verande’
raar en vernieuwer, zowel lokaal, regio’
naal als landelijk. Sinds de oprichting van 
50PLUS ben ik voorzitter van afdeling 
Fryslân, campagneleider en lijsttrekker, 
en ook landelijk bij 50PLUS betrokken.  
Ik draag oplossingen aan voor woon’, 
werk’ en leefomstandigheden van  
huidige en toekomstige ouderen.  
Wil ouderen op de politieke agenda  
hebben en vraagstukken door de bril van 
ouderen benaderen omdat anderen dat 
achterwege laten. Ik wil me druk maken 
waar het écht om gaat! Ik heb gezien hoe 
het mijn ouders verging en hoe het nu 
alleen maar slechter wordt.  
Dat moat oars!”

FERRY BOOIJ (68)

“Als ondernemer heb ik mijn eigen  
provincie en wat daar speelt door en 
door leren kennen. Als gemeenteraadslid 
en wethouder van Stadskanaal ben ik 
vertrouwd geraakt met de ins en outs 
van het openbaar bestuur. De afgelo’
pen jaren heb ik me actief ingezet voor 
50PLUS Groningen. Dat heeft gezorgd 
voor het vertrouwen dat de partij nu  
in mij stelt. 

De combinatie van mijn activiteiten plus 
mijn open oog en oor voor mensen, 
organisaties en onderwerpen die  
actueel zijn in de samenleving maken  
mij de juiste lijsttrekker voor 50PLUS in 
de provincie Groningen.”  

FRANK DUUT (64)

“In het dagelijks leven ben ik  
communicatieadviseur en freelance  
journalist. Door mijn werk heb ik altijd 
direct contact met de gewone mensen. 
Die leren mij hoever de politiek van  
hen afstaat. Zodra het kon, heb ik mij  
dan ook aangemeld bij de lokale  
politiek. Dat was twaalf jaar geleden,  
bij een liberale partij. Die partij sloot  
niet altijd aan bij mijn ambities. 

Dat doet 50PLUS wel. 

Onze partij wil niet meer dan dat de 
ouderen krijgen waar ze récht op heb’
ben! En daarmee wordt de balans in de 
samenleving hersteld.”

FRED KERKHOF (61)

“Ik ben woonachtig in Tuk, in de ge’
meente Steenwijkerland. Ben beroeps’
officier met functioneel leeftijdsontslag 
en als specialiteit Civiel militaire samen’
werking/Veiligheid op nationaal niveau. 
Bij rampen en calamiteiten werkzaam als 
Algemeen Commandant Geneeskundige 
Zorg bij de Veiligheidsregio IJsselland 
als leidinggevende bij de operationele 
GHOR’organisatie. Ik ben voorzitter van 
het Rode Kruis afdeling Kop van Overijs’
sel. Bij mij staat de mens centraal. 

Door mijn militaire loopbaan beschik ik 
over uitstekende leidinggevende capa’
citeiten. Ik ben daadkrachtig, eerlijk en 
loyaal. Maatschappelijk ben ik zeer be’
trokken en ik beschik over verantwoor’
delijkheidsgevoel. Ik ben pragmatisch 
en werk oplossingsgericht. Ik wil mijn 
capaciteiten benutten om ouderen een 
stem te geven!”

WOUT JANSEN (63)

“Ik ben al ruim 25 jaar een vertrouwd 
gezicht in de Flevolandse politiek. Ik was 
zes keer lijsttrekker van een lokale partij, 
zestien jaar fractievoorzitter en acht jaar 
wethouder. 

Anderen zeggen over mij dat ik een  
natuurlijk leider ben, puur, oprecht,  
authentiek, integer, wars van onrecht 
en machtsmisbruik. Omdat ik van me’
ning ben dat de PvdA/VVD-regering en 
de gedoogpartijen D66, ChristenUnie 
en SGP de ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten onrecht hebben aange’
daan door de doorgevoerde bezuinigin’
gen af te wentelen op de zwaksten van 
de samenleving, heb ik mij verkiesbaar 
gesteld als lijsttrekker in Flevoland.”

MARCEL BRUINS (64)

“Ik ben geboren in Hengelo en  
verhuisde diverse malen omdat ik 
functies had als automonteur, opera’
tor, wachtchef, verkoper en account’
manager ICT. In die tijd heb ik twee  
hobbycomputerclubs opgericht. 

Ik woon nu al vanaf 1997 in het  
prachtige Gelderland. Als zelfstandig 
ondernemer runde ik samen met mijn 
vrouw tot 2011 een computerwinkel  
in Ede. Vanaf medio 2012 ben ik actief  
als bestuurslid Activiteiten bij  
De Zonnebloem Doorwerth en vrij’ 
williger voor de Hulpdienst voor Elkaar  
in Renkum. In 2012 werd ik lid van  
50PLUS, nam deel aan het verkiezings’
campagneteam en werd webmaster.  
Ik ben inmiddels herkozen als  
secretaris voor Gelderland.  
Mijn motto is: Ouderen kunnen niet  
staken, wél stemmen!”

JOHN STRUIJLAARD (66)

“Ik ben vanaf het allereerste begin ge’
motiveerd lid van 50PLUS. Ik heb ruim 
dertien jaar politieke ervaring, de kennis 
en de ambitie om 50PLUS te vertegen’
woordigen in elke politieke omgeving en 
daarbij het gedachtegoed van 50PLUS 
uit te dragen. Ik ben in staat om partijen 
en personen te binden en te verbinden. 
Opkomen voor ouderen vind ik bijzon’
der belangrijk. Zeker nu hun belangen 
– denk aan zorg, pensioenen, wonen, 
veiligheid en arbeidparticipatie – aan’
toonbaar verkwanseld worden. Mijn 
doelstellingen zijn om voor de ouderen 
te ‘knokken’ voor een rechtvaardige 
omgeving om te kunnen leven, te ont’
zorgen en voor hen de barricaden op te 
gaan. Drie belangrijke kernwoorden zijn: 
rechtvaardig, zorgzaam en medezeggen’
schap. Welzijn is daarbij leidend, ruimte 
volgend en (financiële) middelen onder’
steunend.”

WILLEM WILLEMSE (65)

“Ik ben een geboren en getogen Zeeuw 
en Vlissinger. Gepensioneerd scheep’
vaartman. Van origine scheepswerktuig’
kundige, later werkzaam als haven’ en 
vervoerstechnoloog, onder andere als 
ladingcontroleur, surveyor in de Zeeuwse 
havens waarvan de laatste jaren als direc’
teur Scheepvaartagentschap. In de jaren 
tachtig door maatschappelijk en sociale 
betrokkenheid in de lokale politiek in 
diverse bestuursfuncties werkzaam 
geweest. Sinds 2010 lid van 50PLUS en 
sinds 2011 voorzitter van de afdeling 
Zeeland. Verder ben ik parttime project’
leider bij Droom, een stichting die zich 
bezighoudt met sociale en maatschap’
pelijke problemen in onze samenleving, 
waaronder budgetbeheer, schuldsane’
ring, begeleiding van jongeren naar werk 
en taallessen voor allochtonen. Mijn 
sterke punten: ik ben sociaal, maatschap’
pelijk betrokken en vasthoudend. Dat is 
wat we in de Staten van Zeeland nodig 
hebben!”

FRANS CLAASSEN (66)

“Ik ben een geboren en getogen  
Eindhovenaar. Ik ben werkzaam  
geweest in de hoek van Personeel  en 
Organisatie. In 2011 ben ik met pensioen 
gegaan, na  44 jaar bij de overheid te 
hebben gewerkt. 

Anderen omschrijven mij als iemand 
die vertrouwen uitstraalt en vooral ook 
zijn woorden goed weet te kiezen. Ik 
ben toegankelijk en kan goed luisteren, 
waardoor ik  meningen en wensen van 
anderen snel  kan oppikken. Ik kom over’
tuigend, besluitvaardig en daadkrachtig 
over. In de politiek praat ik vanuit het 
hart met een ‘t’, maar ik kan hard zijn met 
een ‘d’.  Ik doe dat ook voor het Ouderen 
Appèl Eindhoven en ga dat doen in de 
Provinciale Staten van Noord Brabant.”

HENK VAN DER LINDEN (65)

“Ik ben in Eindhoven opgegroeid en na 
mijn diensttijd psychiatrisch verpleeg’
kundige geworden. Na diverse vervolg’
opleidingen de overstap gemaakt naar 
de zorg voor verstandelijk gehandicap’
ten. Daardoor moest ik verhuizen en 
in 1984 is ons gezin in Limburg komen 
wonen. Binnen de zorg uiteindelijk ge’
eindigd als één van die vaak beschimpte 
managers. Ik ben geïnteresseerd geraakt 
in de lokale politiek. Via raadslid en wet’
houder – bijna acht jaar – twintig jaar 
ervaring in de lokale politiek, waarbij 
twee gemeentelijke herindelingen.  
Om voeling te hebben met maatschap’
pelijke ontwikkelingen ben ik actief 
geweest in diverse besturen. In 2011 
ben ik lid geworden van 50PLUS. Dit jaar 
verkozen tot lijsttrekker na een periode 
waarnemend voorzitter te zijn geweest. 
Mijn sterke punt: mensen verbinden en 
binden. En dat wil ik doen met een  
stevige fractie in Provinciale Staten!”

MIEKE HOEK (67)

“Ik ben er trots op dat ik unaniem door 
de leden gekozen ben als lijsttrekker 
voor de Provinciale Statenverkiezin’
gen. Ik zit sinds 2011 voor 50PLUS in de 
Utrechtse Staten en ben daarnaast sinds 
2002 gemeenteraadslid met een eigen 
politieke partij in de gemeente Stichtse 
Vecht. In mijn huidige Statenperiode heb 
ik de belangen van 50PLUS met passie 
uitgedragen en was ik regelmatig in de 
besluitvorming de beslissende stem. 
Daardoor kon 50PLUS het verschil  
maken! Ik zie mezelf als verbinder.  
Ik wil ouderen een stem geven. Dat  
is hard nodig omdat de wereld van en 
voor ouderen steeds verder verschraalt  
door de besluiten van het huidige  
kabinet van VVD en PvdA, mede door  
de steunpartners D66, SGP en Christen’
Unie.”

OLGA DE MEIJ (58)

“Ik heb vijftien jaar bij de lokale overheid 
gewerkt als beleidsadviseur Ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting. Het afge’
lopen jaar heb ik een opleiding gevolgd 
als uitvaartondernemer. Sinds enkele 
maanden loop ik een paar dagen in de 
week mee bij de gemeente Amsterdam, 
op de afdeling (eenzame) uitvaarten. 

Hier ondervind ik aan den lijve dat er 
veel ouderen zijn die vereenzamen, ver’
vuilen en letterlijk niemand meer heb’
ben. Dat zal door de huidige bezuinigin’
gen in de zorg de komende jaren steeds 
erger worden, want niet iedereen is in 
staat alleen thuis te blijven wonen. Ik wil 
deze ouderen een stem geven en zorg’
dragen voor een – op zijn minst – jaar’
lijkse controle bij ouderen thuis vanaf de 
leeftijd van zeventig jaar, zodat bijsturing 
nog mogelijk is.”

STEM 18 MAART OP 50PLUS! • WWW.50PLUSDUS.NL

50PLUS  in Provinciale Staten
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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 292
2501 CG DEN HAAG

      Sturen aan: 

Word lid!

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

Werkgelegenheid
50plus… 

… vroeg 15 miljoen euro extra 
voor hulp aan werkloze 50’ 
plussers die heel veel moeite 
hebben een nieuwe baan te 
vinden. Geen enkele andere 
partij steunde het voorstel  
van 50PLUS.  

… wil tandembanen waarbij  
ervaren oudere werknemers  
gekoppeld worden aan  
jongeren die net beginnen. 

… is kritisch op de nieuwe  
WW’regeling – met een lagere 
ontslagvergoeding en verkorte 
WW’duur – die vooral mensen 
tussen de 50 en 67 jaar  
hard raakt.  

… eist van gemeenten dat zij een hoge prioriteit geven aan bijstands’ 
gerechtigde 55’plussers bij plaatsing op een werkplek met loonkosten’ 
subsidie. 50PLUS heeft hierover ook vragen gesteld aan de staatssecretaris. 

… vreest dat door de kabinetsmaatregelen WW en bijstand een voorportaal 
worden voor het pensioen. 

… is tegen een nieuwe wet die doorwerken na de pensioenleeftijd stimuleert. 
Dat maakt de kans op het vinden van werk voor oudere én jongere werk’
lozen nóg moeilijker. 

… wil dat provincies in hun eigen personeelsbeleid een minimum quotum  
vaststellen voor het aanstellen van ouderen. 

lees meer op www.50plusdus.nl/werk

Streep de woorden hiernaast af in deze woordzoeker. Zoek  
alle kanten op: van links naar rechts, van rechts naar links, van  
boven naar beneden en andersom, en diagonaal, ook teruguit!  
Veel succes en veel plezier!  

puzzel mee met 50plus 

 

 

 
50plus… 

… streeft naar behoud van gezondheidscentra, winkels, scholen en buurt- 
centra op het platteland.

… wil niet alleen dat het voorzieningenniveau van dorpen en wijken op peil 
blijft, maar ook dat van de grote stadskernen. Ook in de binnensteden  
moeten zorg- en gezondheidsvoorzieningen beschikbaar en bereikbaar zijn. 

… heeft de minister gevraagd om een gericht actieplan voor ouderenhuis- 
vesting. Er is een tekort van 84.000 geschikte woningen voor senioren!

… wil het platteland vitaal houden door de economie te stimuleren met  
eenvoudige regelgeving voor nieuwe initiatieven. 

… wil laagdrempelig en goed toegankelijk openbaar vervoer, ook financieel.

… pleit voor uitbreiding van de regiotaxi, toegankelijke bushaltes en toiletten 
in alle treinen.

… is voorstander van het geschikt maken van lang leegstaande scholen en 
kantoorgebouwen voor een woonfunctie. 

50PLUS
AOW
BELASTING
BELBUS
BETROKKEN
BUS
BUSHALTE
DORP
DUOBANEN
EURO
EUROPA
FRACTIE
INZET
KOFFIE
KOOPZORG
LEEFBAAR
NATUUR
MANTELZORG
MOBILITEIT
OUDERE
PLATTELAND
REGIOTAXI
SENIOR
STAD
STADSKERN
SUBSIDIE
THUISZORG
TREIN
WATER
WERK
WIJK
WONING
WW
ZELFSTANDIGHEID
ZORG
ZORGKOSTEN

Landelijk secretariaat:  
Postbus 292
2501 CG Den Haag 
Mail: info@50pluspartij.nl 
Tel. 0800 ’ 52 50 502 (gratis)

www.50pluspartij.nl
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Leefbaarheid
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