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Van links naar rechts, negen van onze twaalf kandidaten op de kieslijst van 50PLUS Den Haag: Hans Gertsen, Theo Heere,
Annelies van der Bie, Rosa Molenaar, Arnold van der Ree, Rita Santoro van Halm Braam, Alexander Münninghoff, Geert
Tomlow, en lijsttrekker Frans Hoynck van Papendrecht (Foto: www.pietgispen.nl)

‘Over wat belangrijk voor ons is praten en beslissen we zelf wel mee’

50PLUS is de enige echte partij van
ouderen die meedoet in Den Haag
Den Haag, 21 maart - 50PLUS is de enige echte
ouderenpartij in Den Haag die ook daadwerkelijk kandidaten van die leeftijd op de kandidatenlijst heeft staan in Den Haag op 21 maart. Ze zijn
hun stem letterlijk nog niet verloren!
Ouderen willen in de gemeentepolitiek zélf meepraten en beslissen over wat belangrijk voor hen is, zoals
over veiligheid, openbare orde, voorzieningen in hun
eigen buurt, leefbaarheid, mobiliteit, gezondheidszorg
en hulp in de huishouding om langer thuis te kunnen
wonen. Ouderen hebben extra aandacht nodig maar
daar staat tegenover dat ze veel hebben te bieden.

Niet kortzichtig
Lijsttrekker Frans Hoynck
(58) benadrukt dat 50plussers niet kortzichtig zijn. “Ze
komen niet alleen op voor
zichzelf. Het welzijn en de
toekomst van hun kinderen
en kleinkinderen gaat hun
zeer ter harte.”
In de politiek van 50PLUS
betekent dat het kiezen voor
kwaliteit. “We schuiven geen
problemen door naar volgende generaties,” aldus Hoynck.
www.50plusdenhaag.nl

“Ook de rekening daarvan
niet.”
De Haagse lijsttrekker wijst
er op dat daarvoor ook goede
afspraken nodig zijn van de
gemeente met het Rijk, de
Provincie Zuid-Holland en
het waterschap Delfland.
“Op al die bestuursniveaus is
50PLUS vertegenwoordigd.
Grote problemen kunnen we
daardoor snel en breed op de
politieke agenda krijgen. Dat
is een voordeel ten opzichte
van puur lokale partijen.”
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Meer veiligheid
voor ouderen is
héél hard nodig

Woninginbraken
zijn aan de orde
van de dag

Kandidaat-raadslid Rosa Molenaar sprak met vertegenwoordigers van de Nederlandse Politiebond, die
zeggen te vrezen voor een flinke groei van het aantal
seniore slachtoffers. Een belangrijke reden daarvoor
is dat zij langer zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt
om extra maatregelen omdat zij kwetsbaar zijn.

Woninginbraak staat bekend als een zogenaamde
‘High Impact Crime’, een misdrijf met ernstige gevolgen. Jaarlijks lopen duizenden slachtoffers er in Den
Haag financiële en emotionele schade op. Bij gewelddadige woninginbraken, die ook voorkomen in onze
stad, is de schade uiteraard nog groter.

Soms merk je pas veel later
dat je beroofd bent. Maar als
familie vraagt waar moeders
diamantenring is gebleven,
wordt er pas een link gelegd
met de klusjesman die twee
weken geleden binnen was.

Babbeltrucs
Een bekende manier om
senioren te beroven zijn
babbeltrucs in het winkelcentrum en aan de deur. Juist
als je eenzaam bent, vind je
het leuk om eens een praatje
met iemand te maken. Maar
de misdadigers gaan tegenwoordig verder. Ze volgen de
wijkverpleegster en weten zo
waar de kwetsbare en vaak
eenzame ouderen wonen.

kan niet overal zijn. U moet
zelf ook weten hoe u zich kan
verdedigen. Daar zijn speciale
trucjes en handigheidjes voor.
50PLUS vindt dat kwetsbare
groepen gratis recht hebben
Slachtofferwijzer.nl
op een zelfverdedigingscursus.
Die kunnen aan huis gegeven
Op de website van het Fonds worden of op de sportschool.
Slachtofferhulp wordt geschat Ook jonge vrouwen hebben
dat 5 procent van alle 65-plus- recht op zo’n cursus.
sers in ons land jaarlijks door
‘ouderenmishandeling’ wordt Stank-armbanden
getroffen. Het gaat dan om
onder andere bedreiging en
Er zijn tegenwoordig troudiefstal, maar ook om verwens handige armbanden die
waarlozing. Voor Den Haag
aanvallers wegjagen. Als u
betekent dit dat er per jaar
aangevallen wordt, activeert
ongeveer 4.000 65-plussers
u de armband. De armband
slachtoffer worden. Dat zijn
verspreidt een verschrikkelijke
verschrikkelijke cijfers, en veel geur, waardoor de aanvaller
misdrijven komen nog niet
er vandoor gaat. Het is getest,
eens in de statistieken terecht. het werkt echt. Met zo’n simpele maatregel kunnen we het
aantal straatroven en aanran‘Haagse Nachtwacht’
dingen sterk verminderen.
50PLUS wil dat er huismeesters komen in flats waar veel
senioren wonen, zoals in
Loosduinen. Wij willen dat
de politie vaker zijn ronde
doet, én dat er speciale BOA’s
(Buitengewoon Opsporingsambtenaren) komen die bij
wijze van ‘Haagse Nachtwacht’ in een modern jasje na
zonsondergang waken over u
en uw spullen.
Tenslotte, het gaat ook om
zelfredzaamheid. De politie

Maatregelen
• In wooncomplexen
met veel senioren
wordt een huismeester weer normaal.
• Portiekflats worden uitgerust met
een extra voordeur
die het portiek afsluit.
• Wijkagenten doen
ook hun ronde als
het donker is; en
speciale BOA’s houden ’s nachts de
wacht over ons en
onze spullen.
• Stedelijk dekkend
netwerk van buurt
whats app-groepen,
ondersteund door de
politie.
• Verwarde personen worden door
de gemeente onder
toezicht genomen.
• Kwetsbare groepen maken aanspraak op een cursus zelfverdediging
om verkrachting en
straatroof tegen te
gaan; ze komen ook
in aanmerking voor
een gratis veiligheidsarmband.
• Slachtoffers van
misdrijven doen allemaal aangifte, pas
dan weten we hoeveel misdrijven er
echt plaatsvinden.
• Uitstekende
straatverlichting en
gevelverlichting voor
zogenaamde ‘zorgwoningen.’
• Heldere zichtlijnen in goed onderhouden parken en
buurtplantsoenen,
om de veiligheid te
vergroten, tippelen
en drugshandel tegen te gaan.
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Vanaf 2014 tellen we zo’n
10.000 inbraken in de stad
Den Haag. Per dag worden
er maar liefst 6 à 7 woninginbraken of pogingen daartoe
geregistreerd.
Met een gemiddelde woningbezetting van 2 personen per
woning, worden er dus elke
dag 12 tot 14 inwoners van
Den Haag het slachtoffer van
inbraak. Elke dag!

Slechtst 10% opgelost
Ook voor woninginbraak
geldt dat de meeste daders
vrijuit gaan. Slechts 10 procent van de woninginbraken
wordt opgelost. Uit een onderzoek van de politie weten
we dat het aantal gelegenheidsinbrekers afneemt en
dat het aantal inbraken door
georganiseerde dadergroepen
toeneemt.

ZSM-afdoening
Uit opsporingsonderzoeken blijkt dat internationale
dadergroepen Nederland een
aantrekkelijk land vinden om
woninginbraken te plegen.
Dat komt onder meer door
de zogenaamde ZSM (zo
spoedig mogelijk) afdoening
van het Openbaar Ministerie.
Inbrekers roemen die ZSMafdoening en de lage strafmaat, zo blijkt uit tapverslagen, omdat ze na aanhouding
veelal binnen een dag weer
buiten staan.

Hoog op de agenda
Bovendien zijn de opbrengsten in Nederland relatief

hoog. Woninginbraak moet
hoog op de politieke agenda
komen, juist vanwege de grote
emotionele gevolgen.
In de Tweede Kamer pleit
Henk Krol van 50PLUS voor
het afschaffen van die ZSM
afdoening voor inbrekers.
Op gemeentelijk niveau heeft
50PLUS een pakket maatregelen ontwikkeld waardoor
we de woninginbraak kunnen
terugdringen.

Sleutelkluisjes
Een nieuw gesignaleerde
werkwijze is het openbreken
van zogenaamde ‘sleutelkluisjes’ waar thuiszorgmedewerkers de huissleutels van
hulpbehoevenden uit kunnen halen. Een sleutelkluis
is bedoeld voor ouderen die
nog zelfstandig wonen, maar
moeite hebben om (snel)
de deur te kunnen openen
voor mantelzorgers of de
thuiszorg. In het kluisje ligt
de sleutel van de betreffende
woning. Na het intoetsen van
een code kan de hulpverlener
deze pakken en de woning betreden. Helaas zijn die sleutelkluisjes makkelijk te forceren.
Bovendien weet de inbreker
zeker dat de inwoner niet veel
tegenstand zal bieden. Ook
gecertificeerde sleutelkluisjes
volstaan niet, want die zijn
goedgekeurd voor ten minste
3 minuten inbraakwerendheid.
Dat is natuurlijk schijnveiligheid voor de zorgbehoevende
senioren in onze stad. Voor
50PLUS Den Haag is het tegengaan van inbraak daarom
een speerpunt.

Rosa Molenaar

50PLUS wil:
• Kwalitatief betere
thuiszorg, extra faciliteiten voor mantelzorg en dagbesteding in wijk- en
buurtcentra.

Hulpbehoevenden
komen zorg tekort
Woningnood en
grenzen aan de
stadsuitbreiding
De woningnood is groot
in Den Haag. Om de bevolkingsgroei van de stad
bij te benen, moet Den
Haag de komende twintig
jaar maar liefst 50.000
huizen extra bouwen. Pas
voor 19.000 woningen
liggen er nu plannen.

zitten, terwijl onze stad al de
dichtsbevolkte van Nederland
is (met circa 6.400 inwoners
per km2). Vanzelfsprekend
komt de leefbaarheid van
Den Haag zwaar onder druk
te staan door de verwachte
bevolkingsaanwas. Het heeft
bijvoorbeeld consequenties
voor de verkeersdrukte en
voor het milieu.

Om de verwachte bevolkingsgroei met 80.000 inwoners tot
2040 op te vangen moeten
er flinke initiatieven worden
genomen. Zonder hoogbouw
in bepaalde delen van de stad
kan dat niet.
50PLUS wil dat alle nieuwbouw in de stad voortaan
duurzaam, energiezuinig en
inbraakveilig wordt gebouwd.
Het aanbod moet gevarieerd
zijn, afgestemd op de vraag
naar starterswoningen, ouderenwoningen, groepswoningen voor ouderen en generatiewoningen. Ten minste
30% van de nieuwbouw moet
sociale huisvesting te zijn.

Samen met de regio

Ruimtegebrek
Stadsuitbreiding kent zijn
eigen dynamiek, die maar ten
dele door gemeentelijk beleid
is te beïnvloeden. Gezinnen
breiden uit en de stad trekt
door zijn aantrekkelijkheid
en werkgelegenheid mensen
van elders aan. Die ontwikkeling is niet typisch voor Den
Haag, maar vindt overal ter
wereld plaats.
Ingesloten door randgemeenten en de zee heeft Den Haag
te kampen met ruimtegebrek.
Dat betekent dat we nog
dichter op elkaar komen te

50PLUS vindt dat er grenzen
aan de stadsuitbreiding moeten worden gesteld. Gemeenten in de regio zullen ook
meer moeten bouwen in de
komende decennia, in goede
samenhang met de economische en verkeersplanning.

Onze wensen
• Geen verhogingen van de
onroerendezaakbelasting
(OZB).
• Afschaffing van het erfpachtstelsel.
• Stimulering van de bouw
van woningen in de sociale
huursector, maar óók van
betaalbare koopwoningen
voor starters en senioren op
de woningmarkt.
• Geen ongebreidelde woningsplitsing c.q. verdichting
in wijken met grote oude
huizen, wat wijkkarakters ontwricht en parkeerproblemen
oplevert.
• Meer groen en water in
woonwijken
• Meer speelruimte voor kinderen in woonwijken
• Voldoende parkeerruimte en
fietsenstallingen in de nabijheid van nieuwbouw

• Meer woningen
voor groepswonen,
woningen om met
drie generaties samen te wonen, én
woningen met specifieke voorzieningen
voor ouderen.

Veel hulpbehoevenden in Den Haag die zelfstandig
wonen krijgen te weinig hulp aan huis. Het gaat dan
om hun verzorging maar ook om het schoonhouden
van de woning en andere huishoudelijke hulp, als het
doen van boodschappen, de zorg voor gezond eten,
wassen en strijken, enzovoort.

• Geen bureaucratische rompslomp
voor mantelzorgers
en extra ondersteuning, praktisch en
financieel.

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor veel aspecten van de
zorg. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
biedt veel mogelijkheden om
zorg op maat te geven, maar
in de praktijk van de afgelopen drie jaar blijkt dat het
nog niet zo makkelijk is om
dat ook echt voor elkaar te
krijgen.

• Meer aandacht
voor preventie van
ziekten en ongevallen onder ouderen,
zoals ‘valtrainingen’
thuis of op locaties
in de wijk.

Hulp in de buurt
Ook wordt er nog onvoldoende gebruik gemaakt van
collectieve voorzieningen op
wijk- en buurtniveau. Omdat
mensen niet weten waar, wanneer en waarvoor ze terecht
kunnen; zoals in een buurthuis, bij een klussendienst
of iets dergelijks, dan wel
doordat ze slecht mobiel zijn
en er alleen met hulp kunnen
komen.
50PLUS wil dat de gemeente
betere afspraken maakt met
bestaande hulporganisaties in
onze stad om op buurtniveau
te signaleren of daar hulpbehoevenden wonen die extra
zorg nodig hebben. Wachten
tot zij allemaal zelf aan de bel
trekken werkt niet, terwijl de
nodige hulp soms werkelijk
van levensbelang is voor sommigen.
Zorg- en welzijnsaanbieders
moeten in Den Haag sowieso
beter met elkaar gaan samenwerken.

Onbekendheid
Hulpbehoevenden weten vaak
niet wat er allemaal mogelijk
is onder de WMO, wat zij in
het ene of het andere geval
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zelf moeten ondernemen
om zorg te regelen, en of
daar dan een eigen financiële
bijdrage voor nodig is of niet.
Soms zijn er familieleden of
mantelzorgers die hen op weg
kunnen helpen bij het aanvragen van zorg, maar lang niet
iedereen heeft zulke hulp.
Sinds de invoering van de
WMO, de terugdringing van
het aantal zorg- en verpleeghuizen (en de ‘hogere drempel’ om daar voor een plek
in aanmerking te komen) zijn
veel hulpbehoevenden meer
op het eigen netwerk aangewezen. En als zij dat niet
meer hebben wordt zelfstandig blijven wonen al gauw een
probleem.

Extra geld
50PLUS vindt dat wij het daar
als samenleving niet bij kunnen laten zitten. Lang thuis
wonen kan voor veel senioren
niet zonder goede mogelijkheden voor woningaanpassing of door verhuizing naar
aanleunwoningen of servicecomplexen.
Daar zal 50PLUS in de
Haagse gemeenteraad voor
strijden, met de bereidheid
hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Een bereidheid die zich wat ons betreft
trouwens ook uitstrekt naar
de jeugdzorg en de zorg voor
inwoners met een GGZ-probleem, zoals het toenemende
aantal ‘verwarde mensen’ op
straat, die een gevaar vormen
voor hun omgeving en zichzelf. De politie in Den Haag
heeft er de handen vol aan;
dat kan zo niet langer.

• Actiever signaleren
van hulpbehoevenden op buurtniveau
die zelf de weg naar
extra zorg niet weten te vinden.
• Het stimuleren
van goede voeding
en een gezonde
leefstijl, onder alle
leeftijden, niet in de
laatste plaats onder
jongeren, met aandacht daarvoor op
school.
• Nog meer aandacht van de gemeente om te
stimuleren dat ouderen en jongeren
langer en vaker
bewegen.

Iedereen hoort erbij
Als partij die extra aandacht
vraagt voor de brede participatie van 50plussers in de
samenleving, ondersteunt
50PLUS Den Haag de gedachte dat mensen het beste
tot hun recht komen als zij
zelf zoveel mogelijk sturing
kunnen geven aan hun leven.
Dat moet óók gelden voor
mensen die beperkingen
ondervinden vanwege hun
gezondheid, een handicap of
hun leeftijd!

Hongerjaren zijn
niet wat ouderen

Internet stemwijzers voor Den Haag
ProDemos
https://denhaag.stemwijzer.nl
AD HC
https://www.gemeentekieswijzer.nl/denhaag/
Haagse Stemhulp
https://www.haagsestemhulp.nl

verdienen
Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) over armoede in Nederland blijkt dat
vooral de groep ‘bijna-pensionado’s’ hard geraakt is
door de crisis van de afgelopen jaren.
“De ‘hongerjaren’ van Nederlanders zijn de jaren tussen
hun 63ste en 65ste levensjaar.
In geen enkele leeftijdsgroep
is het aantal lage inkomens
zo groot als onder bijnapensionado’s. Zij hebben de
crisis het slechtst verteerd
van iedereen, waardoor veel
55-plussers de tijd tot hun
pensioen moeten uitzitten
met een (bijstands)uitkering’’,
zo schreef De Volkskrant
naar aanleiding van de CBScijfers.

Vergeten groep
Voor 50PLUS was dat natuurlijk geen nieuws. Vorig
jaar, toen de kabinetsformatie nog in volle gang was,
vroeg 50PLUS al aandacht
voor deze vergeten groep.
Wij stelden toen dat de kans
op langdurige armoede het
grootst is voor de groep tussen 55 jaar en het begin van
de AOW-leeftijd.
Dat komt doordat heel veel
oudere werknemers tijdens de
crisis hun (vaste) baan kwijt
zijn geraakt. En ook nu de
economie alweer een aantal
jaren aantrekt, komen velen
van hen niet meer (volledig)
aan de bak. De werkloosheid daalt gelukkig, maar het
percentage ouderen onder
de langdurig werklozen blijft
schrikbarend hoog.

Leeftijdsdiscriminatie
Oudere werkzoekenden
hebben het moeilijk op de
arbeidsmarkt door een reeks
van factoren. Vooroordelen onder werkgevers, bijvoorbeeld. Veel werkgevers
denken ten onrechte dat
oudere werknemers duurder
zijn, minder productief of
vaker ziek. Leeftijdsdiscriminatie speelt ook een rol. Het
is moeilijk te bewijzen, maar
heel veel oudere werkzoekenden zeggen daar tegenaan te
lopen.
Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverze-

keringen) adviseert oudere
werkzoekenden zelfs om hun
leeftijd weg te moffelen op
hun CV (loopbaanbeschrijving).

Bijstand op de loer
De absurd snelle en onnodige verhoging van de AOWleeftijd in combinatie met de
verkorting van de WW-duur,
doet steeds meer oudere
werkzoekenden de das om.
Vroeger kon je als werkzoekende 60-plusser in het ergste
geval de AOW-leeftijd halen

vanuit een WW-uitkering.
Maar nu komen veel oudere
werklozen na twee of drie jaar
in de bijstand terecht, terwijl
de pensioendatum steeds
verder vooruit schuift. Of ze
krijgen helemaal geen cent
meer, als ze een werkende
partner, vermogen of een eigen huis hebben. En wie geen
recht op ww of bijstand heeft,
verdwijnt -en passant- ook uit
de werkloosheidsstatistieken.
Niet alleen ouderen die nog
een aantal jaren van hun
pensioendatum verwijderd
zijn hebben reden tot klagen,
maar ook heel veel gepensioneerden. Pensioenen worden
nu al 10 jaar niet geïndexeerd
of zelfs verlaagd. Veel gepensioneerden zijn daardoor al 15

procent in koopkracht achtergebleven.

Klachtenregen
50PLUS heeft de afgelopen
weken honderden mails, brieven en telefoontjes gekregen
van ouderen die er in januari
achter gekomen zijn dat ze
er dit jaar op achteruit gaan.
Een geringe verhoging van de
AOW-uitkering wordt geheel
teniet gedaan door hogere
premies en/of belastingen,
waardoor het netto pensioen
lager uitvalt dan in december
2017. Het gaat vaak meestal
‘maar’ om een paar euro per
maand, maar voor wie nu al
moeilijk rond kan komen, is
elke euro minder een pro-

bleem. Het staat bovendien
haaks op de belofte van het
kabinet dat iedereen er op
vooruit zal gaan. 50PLUS
wil de arbeidsmarktpositie
van oudere werkzoekenden
verbeteren. Vooroordelen en
discriminatie moeten krachtig
worden bestreden.

AOW terug naar 65
De AOW-leeftijd moet weer
terug naar 65. En pensioenen
moeten dringend weer geïndexeerd worden zodat ook
ouderen gaan merken dat de
crisis voorbij is voordat de
onvermijdelijke volgende economische dip zich aandient.

Hans Gertsen

50PLUS wil dat Den Haag aansluit bij de gemeenten die er al mee experimenteren

Basisinkomen kan soelaas gaan bieden
De economische crisis van het afgelopen decennium
heeft maatschappelijk verankerde waarden behoorlijk
omgewoeld. Waar de multinationals in de crisistijd
profiteren van door werkeloosheid ontstane goedkope
arbeidskrachten en het loslaten van vaste dienstverbanden, is er voor de werknemer steeds minder keuze.
Vroeger leek het leven wat
eenvoudiger. Tot je 18de jaar
op de middelbare school, en
sommigen kregen de kans om
nog te gaan studeren. Vervolgens werken tot je vijfenzestigste en de laatste vijftien jaar
genieten van je AOW. Lekker
overzichtelijk.
Tegenwoordig is de wedstrijd
van het bestaan vaak opgebouwd uit vier delen. Onderwijs; carrière; werkloosheid en
tenslotte AOW.
Vooral die derde periode of
zoals ik het benoem ‘De Derde Helft’ vraagt veel inventiviteit en doorzettingsvermogen
van de 50plusser. Het kan niet
zo zijn dat je aan de ene kant
geen kans hebt om na je 55ste
nog een baan te vinden terwijl
aan de andere kant je pensioenleeftijd sluipend naar een
latere leeftijd wordt verplaatst.
De samenleving en dus ook
de lokale politiek moeten voor
dit vraagstuk oplossingen
vinden. 50PLUS meent dat de

verlating van de AOW leeftijd
in strijd is met de realiteit.
Kun je tot je 67ste doorwerken, graag, wij juichen dat toe.
Maar voor velen is dit niet
haalbaar. Of nou iemand in
de schuldsanering, bijstand of
WIA terecht komt. Links of
rechts om betaalt de maatschappij voor de opvang van
deze burgers.

Omscholingssteun
50PLUS denkt bijvoorbeeld
aan het intensiveren van omscholingsprogramma’s voor
ouderen; het voorrang geven
van 45plussers bij vacatures
bij de overheid (een van onze
grootste werkgevers); en het
‘lokken’ van werknemers voor
het onderwijs en de zorg door
voorrang te verlenen bij het
krijgen van betaalbare woningen in de stad. Verder is
het ‘basisinkomen’ een groot
landelijk proeftraject waard.
50PLUS denkt ook mee in
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een andere richting voor het
voorzien van een reëel inkomen bij ontslag of arbeidsongeschiktheid. Het heet
‘Basisinkomen’. Iedereen die
na zijn vijfenvijftigste buiten
de boot valt, krijgt recht op
een basisinkomen. Dit vaste
inkomen is hoger dan een
bijstands- en lager dan een
WW uitkering. De essentie
is dat je geprikkeld blijft om
een nieuwe werkomgeving
te zoeken, maar dat je niet,
ook geestelijk, terugvalt in de
beladen groep van bijstandstrekkers. Iedereen kan zich
indenken dat je dan slachtoffer wordt van de armoedeval
en het leven simpelweg geen
zin meer kent.
Is er alleen slecht nieuws voor
ouderen in de arbeidsmarkt?
Nee!
‘De arbeidsdeelname van 55- tot
75-jarigen is in de periode 2003
tot en met 2016 fors toegenomen;
de netto-arbeidsparticipatie steeg
van 27,2 naar 39,7 procent. Het
aantal 55-plussers met betaald
werk verdubbelde in die periode
bijna, van 828 duizend tot 1 588
duizend. Deels komt dat doordat
de groep ouderen groter werd; hun
aantal groeide namelijk met een
derde.’
(Bron CBS 2017)

Dat zijn bemoedigende
getallen en betekent dat geen
volksstammen aanspraak
zullen maken op een basisinkomen. Maar het gaat ons om
die groep die buiten de boot
valt en economisch en geestelijk tot bittere armoede wordt
veroordeeld.

Op alle fronten
Deze groep moet ondersteund worden en 50PLUS
wil daar graag aan meewerken.
Niet alleen lokaal, maar ook
landelijk. Onze Tweede Kamerfractie werkt al intensief
om de AOW leeftijd structureel omlaag te krijgen. In
Provinciale Staten is 50PLUSactief om de mobiliteit van
ouderen (een essentieel middel tegen eenzaamheid) te bevorderen. En in Den Haag zal
50PLUS een pilot programma
opzetten om het principe
van een basisinkomen uit te
testen. Want het basisinkomen
helpt niet alleen burgers aan
een fatsoenlijk bestaan. Het
draagt ook bij aan stabielere
gezondheid en een structurele
vermindering van aanspraak
op geestelijke zorg. Kortom
alleen maar winnaars!

Geert Tomlow

‘Gemeenteraadsleden en wethouders zijn
er voor de inwoners van onze stad, maar
het lijkt wel eens andersom’
Lijsttrekker van 50PLUS Den Haag Frans Hoynck van Papendrecht (58)

‘Inwoners moeten meer invloed hebben op
de keuzes die de politiek maakt’
‘Ik vind het belangrijk om het vertrouwen van mensen in de politiek te herstellen,
zeker op het niveau dat het dichtste bij hen staat. Binnen de gemeente dus. Dat
betekent vooral beter luisteren naar wat zij willen en serieus ingaan op hun vragen
en oordelen. Ik geloof in lokale referenda over belangrijke onderwerpen.’
Overtuigd 50PLUS
‘Lang ben ik lid en aanhanger
geweest van D66, al vanaf
mijn middelbare schoolleeftijd
- die ik trouwens doorbracht
op de Dalton in de mooie
en groene wijk Waldeck. De
accenten die werden gelegd
op milieuzorg, innovatie en
democratische vernieuwing
spraken mij het meeste aan.’
‘Maar voor democratische
vernieuwing moet je tegenwoordig echt ergens anders
zijn. Bij 50PLUS wat mij betreft, een partij die ik ook heb
gekozen door de ervaringen
die ik opdeed in de vele jaren
dat ik als mantelzorger actief
ben geweest.’

‘Daarnaast leerde ik het wel
en wee van ouderen beter
kennen in de tijd dat ik de
redactie deed van de krant
voor 50plussers De OudHagenaar.’

Journalist
‘In Utrecht studeerde ik
journalistiek aan de SvdJ, de
enige opleiding die er in de
jaren ‘70 voor was. Ik begon
hier in Den Haag bij de krant
Het Vaderland. Na het faillissement daarvan bleef ik
vooral in Den Haag actief als
journalist, naast enig (Gouden
Kalf winnend) documentairewerk voor de Nederlandse
televisie.’

‘Ik was in Den Haag onder
meer een van de oprichters
van het Maandblad van Uitkeringsgerechtigden (MUG);
hoofdredacteur van de h-a-hbladen combinatie Nieuwsblad NU; en directeur van
de lokale radio en televisie
(Lokatel)’.
‘Voor de Gemeente Den
Haag werkte ik als communicatieadviseur bij de herinrichting van het Scheveningse
havengebied, de openbare
ruimte in de Haagse binnenstad en de bouw van de
stadhuis- en bibliotheekcombinatie’.
‘Voor 50PLUS ben ik bestuurder in Zuid-Holland en
commissielid bij Delfland.’

Plek 1 Frans Hoynck (Wateringse Veld)

Lokale referenda over belangrijke onderwerpen moeten
eenvoudig worden opgezet, met gebruik van internet
Televisiemaker en mediator Geert Tomlow (63)

‘We moeten onze stad leefbaar houden en
toekomstbestendig voor iedereen ’
‘Aan de ene kant vind ik het maatschappelijk onaanvaardbaar dat er zo weinig
wordt geregeld voor de specifieke noden en wensen van 50plussers. Aan de andere kant begrijp ik niet dat de samenleving geen beter gebruik maakt van hun
kennis, kracht en ervaring. Dat geven en nemen moet vanzelfsprekend zijn.’
Carrière-switch
‘Als regisseur en uitvoerend
producent ben ik meer dan
dertig jaar actief geweest voor
de Nederlandse televisie.’
‘Rond mijn 55ste jaar bleven
de opdrachten echter weg en
stond ik voor de uitdaging
om een nieuwe carrière op te
bouwen. Ik volgde een tweejarige opleiding tot master in
conflictbemiddeling en kon in
2012 aan de slag als mediator.
Eerst op het gebied van
arbeidsconflicten en de laatste
jaren vooral als scheidingsbemiddelaar.’
‘Net als veel mijn generatiegenoten heb ook ik aan den
lijve ondervonden hoe pittig

het is om op latere leeftijd een
nieuwe zinnige werkomgeving
op te bouwen. Het gevoel ‘er
niet meer bij te horen’ ervoer
ik als oneerlijk en pijnlijk. Mij
lukte het om er weer bovenop
te komen, maar dat geluk is
veel 55plussers niet gegeven.’

Leefbaarheid
‘Mijn betrokkenheid en liefde
voor de stad Den Haag zijn
groot. In de gemeenteraadsfractie van 50PLUS Den Haag
wil ik mij ervoor inzetten om
onze stad voor veel groepen
inwoners toekomstbestendig te houden. Nu het aantal
inwoners weer flink toeneemt
betekent dat extra aandacht

voor het leefbaar houden van
de stad: schoon, groen en veilig. We moeten de stad bovendien niet dicht bouwen, maar
ruimte houden. En het intact
houden van het historische
karakter is ook veel waard.’

Zelfredzaamheid
‘Van het economisch herstel
moeten ook 50plussers mee
profiteren. Ook zij moeten in
Den Haag betaalbaar kunnen blijven wonen en leven.
Een steun in de rug om dat
zelf op te kunnen brengen
is nodig, vooral op de arbeidsmarkt. Afhankelijk zijn
van een uitkering wil vrijwel
niemand die ik ken.’
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Plek 2 Geert Tomlow (Vruchtenbuurt)

Alleen de gemeente moet
tijdens de jaarwisseling
het vuurwerk verzorgen,
dan blijft het leuk
Huisdieren
voorstellen
• Afschaffing van de
hondenbelasting.

Onze huisdieren en hun
verborgen talenten

• Er komt een gemeentelijke toeslag
voor minima die een
dier uit een asiel in
huis nemen, waaronder senioren met
alleen AOW.

Huisdieren zijn de kleine helden van 50PLUS, die een
grote bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van
ouderen. Daarom verdienen ze binnen onze partij een
plek op de politieke agenda. Zelfs in de behandeling
van dementie leveren huisdieren hun bijdrage.

• Er komt een Haags
WMO-experiment
met huisdierentherapie (preventie,
minder medicatie,
minder zorg).

Het zijn helden van 50PLUS

Wist u dat bijna 60% van de
Nederlandse huishoudens een
huisdier heeft? De meeste
mensen kiezen voor een hond
of een kat. Een dier brengt
gezelligheid in huis. Maar dat
niet alleen. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat een
huisdier meer voor je doet dan
je op het eerste gezicht voor
mogelijk houdt. Mensen met
een huisdier zijn gelukkiger
en gezonder. Een kat kan een
verdrietig kind troosten, een
dagelijkse wandeling met de
hond is goed voor je gezondheid.

De voordelen
We hebben de voordelen voor
u op een rijtje gezet:
• Spelen met je huisdier maakt
je vrolijk. Door contact met je
huisdier wordt het hormoon
oxytocine verhoogd. Dat
hormoon zorgt ervoor dat je
gelukkig bent.
• Een huisdier vermindert
stress. Het uitvoeren van een
moeilijke taak verloopt met
minder stress als hond of kat
bij je zit. Dat werkt dus goed
als kinderen huiswerk moeten
maken – dan lukt het beter.
• Stressverlaging door huisdieren heeft nog een groot
voordeel: het niveau van
het hormoon cortisol wordt
verlaagd, en dat zorgt ervoor
dat je immuunsysteem beter

wordt. Je bent dus minder
vaak ziek.
• Kinderen en volwassenen
met autisme en ADHD hebben baat bij huisdieren. Het
aaien en verzorgen geeft rust.
• Door de dagelijkse wandeling met je hond, heb je
minder kans op overgewicht
en hart en vaatziekten.

• De bestrijding van
dierenleed hoort een
vaste plek in te nemen op de gemeentelijke agenda.
• Dierenmishandeling wordt stringent
aangepakt. Aan
meldingen van burgers wordt actief
gevolg gegeven.

• Een huisdier vermindert
eenzaamheid omdat je aanspraak hebt aan het diertje, én
omdat je tijdens de wandeling
met je hond of in de dierenwinkel sneller een praatje
maakt.

• Als zij er zelf nog
voor kunnen zorgen
moeten ouderen hun
huisdier mee naar
het verzorgingshuis
kunnen nemen.

• Er zijn ziekenhuizen waar
huisdierenbezoek onderdeel
is van pijnbestrijding. Mensen
die gebruik maken van huisdierentherapie hebben minder
medicatie nodig.

• Strengere handhaving op het ruimen
van hondenpoep bij
het uitlaten. Straatvervuiling is onhygiënisch en ergerlijk.

• Honden kunnen gezondheidsproblemen opsporen,
bijvoorbeeld suikerziekte en
kanker. De dieren vertonen
gedragsveranderingen als hun
baasje ziek wordt. Honden en
katten hebben geweldige zintuigen. Ze waarschuwen hun
baasje voor een epileptische
aanval of maken hun baasje
wakker bij een gaslek.

Meer dan gezellig
Een huisdier hebben is
daarom veel meer dan gezel-

ligheid. Senioren met huisdieren zijn minder eenzaam,
gelukkiger, en hun dier kan ze
helpen om gezond te blijven.
Bij 50PLUS zijn we grote
dierenvrienden, én we zien de
grote voordelen van huisdieren. Daarom gaan we straks in
de Haagse gemeenteraad het
bezit van huisdieren stimuleren, omdat niet alleen de eigenaar maar ook de samenleving
er als geheel baat bij heeft.

Rosa Molenaar
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50PLUS wil dat er in Den Haag een verbod komt
op het afsteken van vuurwerk door particulieren met
Oud en Nieuw. De toekomst is aan professionele
vuurwerkshows die de gemeente organiseert, zoals bij
de Hofvijver.
Steeds meer redenen zijn er
om een keer een besluit te
nemen, dat een eind maakt
aan alle fysieke en psychische
ellende, die vuurwerk veroorzaakt voor veel mensen en
dieren.

Letsel
Landelijk zijn er ieder jaar
met Oud en Nieuw honderden slachtoffers te betreuren.
Verloren vingers, geamputeerde handen, onherstelbaar
oogletsel, enzovoort. Soms
vallen er zelfs de doden, zoals
afgelopen oudejaarsavond in
Swifterbant.
Of, zoals bij de tandarts van
één van de kandidaat raadsleden van 50PLUS, die in
een bushokje stond waar een
zware vuurwerkbom werd
ingegooid. Gevolg: een fluittoon in zijn oren, die nooit
meer is weggegaan. Hij heeft
zijn praktijk moeten opheffen
en kan niet meer werken. De
fluittoon belast hem dag en
nacht.

Fijnstof
Er is nog een andere reden
om met vuurwerk op te
houden, de verspreiding van
fijnstof. Door het massaal
afsteken van vuurwerk neemt
de concentratie daarvan in de
buitenlucht explosief toe.

Volgens het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM), is de luchtkwaliteit in Den Haag na de
jaarwisseling het slechtst van
Nederland.
Terwijl 200 microgram fijnstof per kubieke meter als
maximum geldt was de situatie in Den Haag 1118 microgram per kubieke meter.

Risicogroepen
Blootstelling aan fijnstof, ook
voor een geringe periode, kan
zeer schadelijke gevolgen voor
de gezondheid hebben. Het
gaat vooral om ouderen en
mensen met hart-, vaat-, of
longaandoeningen.
Langdurige blootstelling kan
leiden tot blijvende gezondheidseffecten, zoals verminderde longfunctie, verergering
van luchtwegklachten en
vroegtijdige sterfte.
Kortom, we moeten er mee
stoppen. Laat Den Haag,
geboekstaafd als de ergste
fijnstofstad met de jaarwisseling het voorbeeld geven en
op zo kort mogelijke termijn
rigoureus stoppen met consumentenvuurwerk.
50PLUS gunt iedereen die dat
mooi vindt prachtig vuurwerk
met de jaarwisseling, maar
laat het veilig zijn en minder
vervuilend.

‘Economische groei voor de stad is geen
doel op zich, de leefbaarheid mag er niet
onder lijden’
Eerste vrouw op de lijst van 50PLUS Den Haag Rosa Molenaar (56)

‘Den Haag, veilige stad achter de duinen.
Het kán met onze maatregelen’
‘Ik woon in de wijk Bohemen, tegen Loosduinen aan. Als ik niet in de Tweede
Kamer aan het werk ben als medewerker van Henk Krol, vindt u mij in de duinen
of op het strand, voor een wandeling of een cafè latte. Wat een voorrecht om in
deze stad te werken en te wonen!’
Onverteerbaar
‘Helaas is Den Haag ook een
onveilige stad. De stad staat
in de top tien van gemeenten
met de meeste misdrijven per
inwoner. Driekwart van alle
daders hoort nooit iets van
politie of justitie. Zij gaan
vrijuit. En dat terwijl veel
slachtoffers en nabestaanden juist met een levenslang
trauma worstelen. Dat is voor
mij onverteerbaar. Ik kan nu
eenmaal niet tegen onrecht.’

verkeersveiligheid tot en met
het bestrijden van woninginbraak, van het handhaven van
de openbare orde tot en met
justitiële veiligheid. Ik zet mij
er al meer dan 25 jaar voor in,
met hart en ziel.’

Idealen waarmaken

Rode draad

‘Ik heb lang voor mr. Pieter
van Vollenhoven gewerkt. Hij
leerde mij om voor je idealen
op te komen. Bovendien is hij
een enorme doorzetter. Met
die combinatie krijg je echt
iets voor elkaar.

‘Veiligheid loopt als een rode
draad door mijn loopbaan.
Van het vergroten van de

Met uw stem zet ik straks dan
ook alles op alles in de Haagse gemeenteraad.’

Tweede Kamer
‘Ik werk in het hart van onze
democratie: in de Tweede
Kamer ondersteun ik Henk
Krol bij zijn debatten over
veiligheid en democratie.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was
ik kandidaat-Kamerlid voor
50PLUS.
Daarvoor werkte ik onder
andere bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en het
ministerie van Justitie en
Veiligheid. Daardoor ken ik
de werking van het openbaar
bestuur van binnen uit.
Ik ben moeder van drie volwassen kinderen en mantelzorger voor mijn moeder.’

Plek 3 Rosa Molenaar (Bohemen)

50PLUS sluit geen enkele andere partij uit van samenwerking;
álle inwoners van Den Haag hebben recht op hun inbreng
Arts, oud directeur van Nutricia en binnenstadsbestuurder Theo Heere (57)

‘Levendige binnenstad is belangrijk, maar
bescherm de bewoners tegen overlast ’
‘De binnenstad van Den Haag staat onder druk. Er is vanuit de huidige politiek
een roep om de binnenstad te verlevendigen met meer horeca, langere openingstijden enzovoort. Maar de bewoners worden vergeten, hun woongenot en de vele
investeringen die zij zelf hebben gedaan moeten beter worden beschermd.’
‘Ik ben opgeleid als arts maar
ben na mijn studie als snel in
de medische en voedingsindustrie gaan werken. Ik was
onder meer directeur bij het
alom bekende Nutricia, met
als verantwoordelijkheid o.m.
klinische- en babyvoeding,
vitaminen en huidverzorging.
Iedereen kent die producten
wel.’

Ondernemer met plus
‘Sinds vele jaren werk ik nu al
weer als zelfstandig ondernemer en bedrijfsadviseur. Dat
zit me in het bloed. Samen
met mijn partner, runnen hij
en ik een Bed & Breakfast in
Scheveningen en een mooi

rederijtje aan de Kaag. Het
mooie van dat zelfstandig
ondernemerschap is voor mij
de ruimte, die ik zelf bepaal,
om maatschappelijk actief te
zijn. En dat doe ik niet alleen
al jaren binnen 50PLUS, maar
ook als voorzitter van het
Buurtschap Centrum 2005
en de Stichting Atrium. En
zo nog wat mooie dingen,
als initiatieven om wijkbewoners meer te verbinden en
eenzaamheid onder ouderen
tegen te gaan.’

LHBT’ers
‘De acceptatie en emancipatie
van LHBT’ers zijn voor mij
trouwens heel belangrijk. Dat

is een belangrijk argument om
50PLUS te steunen, discriminatie op dat terrein is binnen
onze partij uitgesloten.
Bovendien is 50PLUS er heel
allert op, straks ook in Den
Haag, dat er geen enkele verordening passeert die daar iets
aan afdoet.’

Samenwerking
‘De werkloosheid in Den
Haag is onzinnig groot, er
moet meer worden geïnvesteerd in banen door kleine innovatieve bedrijven naar Den
Haag te trekken, dan door
nog meer overheidsbanen te
scheppen. Op de lange duur
is dat funest voor de stad.’
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Plek 4 Theo Heere (Scheveningen)

‘Conservatorium is
niet noodzakelijk
aan het Spui’
Aan het Spui in Den Haag, naast het Stadhuis, is de
bouw aan de gang van het Onderwijs Cultuur Centrum (OCC). Toch moeten er nog een hoop beslissingen door de gemeenteraad over worden genomen die
cruciaal zullen zijn voor de uiteindelijke kwaliteit en
de explotatie van het complex.
Te weinig budget
Het Onderwijs Cultuur Centrum (OCC) is zeer frequent
onderwerp van discussie. De
algemene verwachting is, dat
het beschikbare budget (181,1
miljoen) onvoldoende zal zijn
om het programma van eisen
tot uitvoering te brengen.
Een gevolg zal zijn, dat op
alles wat maar mogelijk is
bezuinigd zal worden. Zie de
discussie over de beweegbare
vloer, die mogelijk geschrapt
zal gaan worden.
Beter dan de zalen in kwaliteit te doen verminderen is
het nemen van de rigoureuze
maatregel om het Conservatorium geen onderdeel te
laten zijn van het OCC en
te laten waar het nu is. Dat
scheelt sowieso al twee verdiepingen.

Werkgelegenheid
Het verplaatsen van het
Conservatorium is bovendien
een weinig zinvolle operatie.
De werkgelegenheid in de
muziekwereld neemt af omdat overal wordt bezuinigd of
gefuseerd.
Ook het Residentieorkest
heeft aanzienlijk moeten
inleveren. Waarom dan de
faciliteiten van het muziekonderwijs aanzienlijk uitbreiden?
De afstand Conservatorium
naar OCC is 5 minuten
fietsen, de reeds bestaande
samenwerking Residentieorkest met het Conservatorium
hoeft door het niet opnemen
van het Conservatorium in
het OCC er niet minder om
te zijn.
Een andere mogelijkheid
om een aanzienlijke bezuiniging te verkrijgen is om het
productiehuis van het Nederlands Danstheater niet af
te breken. Dit productiehuis
bevat alle voorzieningen, die

nodig zijn om de dansvoorstellingen voor te bereiden,
zoals repetitieruimten, administratieve en technische
ruimten, publiciteitsvoorzieningen en ruimten ter voorbereiding van de tournees van
de dansgroep. Een compleet
complex met alle voorzieningen op hoog niveau.
Door beide bezuinigingen
door te voeren ontstaat een
ruim budget waardoor de
beide zalen op topniveau kunnen worden gerealiseerd.

Schoolzwemmen
weer verplichten
in het onderwijs
Meer dan 50% van de
Hagenaars is van nietwesterse afkomst. Het
zwemmen wordt door
hen en hun kinderen
vaak slecht of helemaal
niet beheerst.
In een stad aan zee met
veel grachten is dat een
slechte zaak.
Binnen het openbaar onderwijs is er in Den Haag
nu weer schoolzwemmen in de groepen 6 en
7, maar 50PLUS wil dat
schoolzwemmen in het
gehéle basisonderwijs
weer net als vroeger
wordt verplicht.
Overigens pleiten wij
ook voor fietsles aan
nieuwkomers, van alle
leeftijden trouwens.
Want ook dat typisch
Nederlandse vervoersmiddel levert vaak
problemen op, blijkt.
Met enige training kunnen ongelukken worden
voorkomen in het Haagse stadsverkeer.

Hardleerse gemeente
Nadenken, doen en kijken of je het goed hebt gedaan en zo niet: wat dan? Deze volgorde ontbreekt
er nog wel eens aan bij de gemeente.
Neem nu de duinen in het Westduinpark. Dat was een
prachtig stukje natuurgebied doch met een beroep op de
Europese regelgeving en verkregen subsidie zijn de zogenaamde exoten verwijderd. Daar kun je voor kiezen, dit
uitvoeren en wat zien we dan? Zandvlakten met verzakkende bunkers, zandverstuivingen die de verharde paden
ontoegankelijk maken, zandneerslag in de woonwijk.
Vooral de wat oudere personen die slecht ter been zijn,
maar ook mensen in een rolstoel, scootmobiel of met een
kinderwagen die hier vroeger ongehinderd konden recreëren kunnen nu niet meer van de meeste verharde paden
gebruik maken.

Grondwaterproblemen
Ook de grondwaterstand blijkt blijkt in de Vogelwijk
hierdoor hoger te worden met alle gevolgen van dien zoals
veel natte kelders. En wat doet de gemeente daaraan? In
antwoord op brieven hierover sinds begin 2013 wordt door
de gemeente met mooie ambtelijke volzinnen het probleem
weggeschreven zonder dat er sinds die tijd verbetering is
ontstaan in de toegankelijkheid van de duinen.
Evenmin is nog actie ondernomen op een uitgebracht rapport over de grondwaterstand.
50PLUS vindt dat Den Haag van iedereen is en dat de gemeente aan de Hagenaars dienstbaar moet zijn en negatieve
gevolgen van besluiten dient op te lossen en vooral om daar
lering uit te trekken. Zou het er nog van komen?

Sjoerd Fekkes
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‘Monumentenzorg
moet een bredere
grondslag krijgen’
De monumentenzorg in Den Haag moet zich ook
richten op gebouwen met een grote maatschappelijke
betekenis. Een schrijnend voorbeeld van hoe het niet
moet is de recente sloop van de uit 1820 daterende
Hoeve Ysendoorn op de begraafplaats Nieuw Eykenduinen.
Geschokt publiek
Op dit moment richt de monumentenzorg in Den Haag
zich op gebouwen en interieurs volgens de principes van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijksmonumenten), én op gemeentelijke
monumenten en beschermde
stadsgezichten.
Maar in praktijk blijkt dat te
kort te schieten
Dat bleek door de recente
vernieling van de historisch
en maatschappelijk gedragen
Hoeve Ysendoorn. Ontzettend veel mensen hebben
hier herinneringen aan, door
het afscheid van familie of
vrienden. Voor velen heeft
het aanzien van de sloop een
stressreactie opgewekt. Ook
de Vrienden van Den Haag
waren woedend, ook over
het lakse optreden van de
gemeentelijke afdeling Monumentenzorg.
Als Monumentenzorg in dergelijke gevallen blijkbaar met
lege handen staat moet de
gemeente Den Haag maar de

regelgeving aanpassen. Laat
de stad van de Haagse burgers
zijn en niet van een uitvaartonderneming als Yarden, die
de sloop van Hoeve Ysendoorn op zijn geweten heeft.

Slecht onderhoud
Een ander punt is onderhoud. Er wordt nog teveel
gerotzooid, bijvoorbeeld met
voegwerkherstel. Beunhazen
gaan oude panden te lijf met
de slijpschijf in plaats van het
voorzichtig uitbikken van de
oude voegen.
Overal zie je in Den Haag
voegwerk, waarvan de voegen
oorspronkelijk enige millimeters breed waren en die
middels slijpen zijn verbreed
naar meer dan een centimeter.
Het aanzien van de gevel is
dan verpest en dat kan nooit
meer goed komen. Ook komt,
tegen de adviezen in van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, hydrofoberen
nog voor en gebruik van een
voor oude panden veel te
hard cement. Hier moet meer
controle op komen.

Preventie van gokverslaving
50PLUS heeft zich geërgerd aan de gemeentelijke
toestemming om het casino aan het Spui 7 dagen
per week 24 uur open te
stellen.
In Nederland zijn 40.000
mensen, van pubers tot ouderen, chronisch gokverslaafd.
Met dramatische gevolgen,
van het huishoudboekje tot
het psychisch welzijn. In gezinnen leidt het vaak tot grote
spanningen.

De gemeente Den Haag moet
wat gokken betreft juist een
preventief beleid voeren i.p.v.
het faciliteren. Terughoudendheid bij vergunningverlening moet de maatstaf zijn.
Van bijstandsconsulenten ziet
50PLUS graag dat zij allert
zijn als er onverklaarbare
financiële problemen aan de
dag treden. Het vergt training
om daarmee om te gaan,
maar doorverwijzing naar de
gespecialiseerde hulpverlening
is dan de juiste aanpak.

‘Kunst en cultuur zijn van enorm belang
in Den Haag, daarin investeren is geen
luxe maar juist rendabel’
Arnold van der Ree, als 79-jarige werkzaam op tal van terreinen

‘Als gepensioneerde heb ik nog steeds een
volle werkweek, om te helpen waar ik kan’
‘Ik ben een in Delft afgestudeerde ingenieur, maar met elektrotechniek heb ik
nauwelijks iets gedaan. Wel met cultuurbeleid, als senior beleidsmedewerker in
Leiden, theaterdirecteur in Delft en producent, nog steeds. Ook ben ik actief in
besturen, als voor de opvang van daklozen en de zorg voor dieren.’
Culturele inslag
‘Nadat ik mij ook universitair in de dramaturgie had
bekwaamd, bleef ik ruim
twintig jaar bij de gemeente
Leiden werkzaam, als senior
beleidsmedewerker en chef
beleidszaken cultuur. Ik was
ook ambtelijk medewerker
van de jonge politicus Alexander Pechtold (1965) die in die
tijd wethouder van Sport en
Cultuur was in Leiden.’

Actualiteit OCC
‘In de actualiteit van de poli-

tieke discussie over de bouw
van het ‘cultuurpaleis (OCC)
aan het Spui in Den Haag heb

ik uitgesproken opvattingen,
die deels dwars staan op de
plannen van de gemeente.
Zo vind ik dat het Koninklijk
Conservatorium er geen deel
van uit moet maken straks.
Dat vindt 50PLUS Den Haag
met mij.’

Theaterliefde

Financieel op orde

‘Kunst en cultuur hebben
mijn hart. Ik produceer voorstellingen en evenementen,
zoals de theaterproducties
tijdens het Grondwetfestival
in 2014 dat werd gehouden in
het kader van 200 jaar koninkrijk.’

‘Goed financieel beheer voorkomt een hoop ellende, dat is
zo bij particulieren, verenigingen en stichtingen, enzovoort.
Daar steek ik professioneel en
als bestuurder op vrijwilligersbasis tijd in. Onder meer voor
de Stichting Noodopvang
Haaglanden en de Dierenambulance.’

‘Als producent blijf ik mij in
Den Haag vooral ook inzetten
voor kleinschalige voorstellingen en evenementen, die ik
soms net dat extra duwtje in
de rug kan geven dat nodig
is. Binnen het totale cultuuraanbod zijn bijzondere kleine
projecten vaak de krenten in
de pap.’

Plek 5 Arnold van der Ree (Centrum)

‘Lokaal regeerakkoord’ van B en W moet niet uitmonden
in het negeren van insprekers en de oppositie
Steunpilaar van 50PLUS Nancy Schade (56)

‘Eenzaamheid onder ouderen moeten we
met z’n allen te lijf gaan in Den Haag ’
‘Ik vind het belangrijk dat 50PLUS initiatieven ondersteunt om eenzaamheid van
ouderen tegen te gaan. Zeker als zij alleenstaand zijn en nog zelfstandig wonen
moeten we daar met z’n allen oog op houden, door hun praktische hulp en zorg
te bieden, maar ook gezelschap en deelname aan activiteiten in wijk en buurt.’
Armoede voorkomen
‘Behalve het tegen gaan van
eenzaamheid vind ik ook het
voorkomen van armoede een
punt dat hoog op de politieke
agenda moet staan. Omdat de
pensioenen al jaren niet meer
zijn geïndexeerd of zelfs zijn
verlaagd, staat het besteedbaar inkomen van ouderen
onder druk. Voor zes op de
tien gepensioneerden dreigt
er volgens De Nederlandse
Bank nog een verdergaande
achteruitgang’
‘Extra aandacht is nodig voor
de groep van 55 jaar en ouder.
Als zij nu hun baan verliezen

komen ze nauwelijks meer op
eigen kracht aan nieuw werk.
Om te voorkomen dat dit
uitmondt in armoede moeten
zij een extra steun in de rug
krijgen om weer aan de slag te
kunnen.’

Terug op het nest
‘Ik ben geboren en getogen in
Den Haag. Na dertien jaar in
de Flevopolder te hebben gewoond en gewerkt, met mijn
eigen bedrijf Best Choice,
ben ik weer terug in mijn
oude vertrouwde stad. Ik vervul ook hier opdrachten als
secretaris en ondersteuner van

projecten. Onze partij en de
politiek heb ik de afgelopen
jaren behoorlijk leren kennen,
onder meer als notulist van
leden- en bestuursvergaderingen. In september 2017
ben ik parttime bij 50PLUS in
dienst getreden, als medewerker op ons landelijk partijkantoor aan de Kneuterdijk.’

Zelf politiek actief
‘De vraag om ook zelf politiek actief te worden voor
50PLUS in mijn stad heb ik
enthousiast met ‘ja’ beantwoord. Ik ben er klaar voor
om mij voor u in te zetten!’
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Plek 6 Nancy Schade (Houtwijk)

Jonge generaties
een gezonde stad
nalaten, dat moet

In de binnenstad
zijn bewoners de
drijvende kracht
50PLUS verwerpt het idee om wonen in de (oude)
binnenstad van Den Haag ondergeschikt te maken
aan horeca, toerisme en andere typische grootstedelijke functies. Wonen hoort er daar gewoon bij.
De binnenstad van Den Haag
staat onder druk. Jarenlang
zijn er subsidies gegeven
om in de binnenstad te gaan
wonen en bewoners hebben
zeer veel geld in hun huizen
geïnvesteerd. De binnenstad
is er heel veel mooier door
geworden.
De Haagse binnenstad heeft
een hoogwaardig aanbod
nodig van winkels, horeca,
museale en andere culturele
voorzieningen.
Voor binnen- en buitenlandse
toeristen is de Haagse binnenstad absoluut top en hun
belangstelling legt onze lokale
economie geen windeieren.

Veel overlast
Weliswaar moet Den Haag
waken voor ‘Amsterdamse
toestanden’ waarbij bewoners
te veel last ondervinden van
het toerisme. Het woongenot
van bewoners in de Haagse
binnenstad staat al onder
druk, doordat zij dicht op
elkaar wonen, lijden onder
geluidsoverlast (tot diep in de
nacht), hitte, luchtvervuiling
en ziekmakende fijnstof.
Maar 50PLUS verwerpt het
idee om de (oude) binnenstad
van Den Haag dan maar vrij
te maken van bewoning. Dat
zou de binnenstad ‘dood’ maken, is slecht voor de uitstra-

ling ervan en het karakter van
Den Haag.
Bovendien drijft de reguliere
middenstand in de binnenstad
in hoge mate op de bewoners
uit de buurt. De groenteboer,
de slager en de bakker kunnen
niet zonder hen.

Flankerend beleid
Het gemeentebestuur van
Den Haag moet in de binnenstad ‘flankerend beleid’ (zoals
subsidie voor geluidsisolatie
van woningen) inzetten om
het goed leefbaar te houden
voor de bewoners.
Er is vanuit de huidige politiek een roep om de binnenstad te verlevendigen
met meer horeca en langere
openingstijden. Maar de bewoners worden vergeten!
50PLUS vindt dat de bewoners hiertegen moeten worden beschermd. Zij moeten
daarom ook beter en vooral
vroeger worden geïnformeerd
en geraadpleegd over nieuwe
plannen. Dat gebeurt nu vaak
veel te laat, met een hoop
onnodige irritatie en vertragingen.
Theo Heere, voorzitter van
Buurtschap Centrum 2005,
en op plaats 4 van de lijst van
50PLUS maakt zich al jaren
hard voor een goed evenwicht
tussen horeca, winkels en
bewoners.

COLOFON
Deze verkiezingskrant is een uitgave van het
bestuur 50PLUS Zuid-Holland, t.b.v. de campagne
voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag, op woensdag 21 maart 2018
Fotografie: de portretten van de eerste zes kandidaten en de foto op de voorpagina zijn gemaakt
door Piet Gispen
Redactie:

campagneteam o.l.v. Geert Tomlow

Internet: www.50plusdenhaag.nl
Twitter:
@PLUSDH
Facebook: www.facebook.com/50plusdenhaag/

Foto-impressie ‘De Gezonde Stad’ (www.degroenestad.nl)
50PLUS vindt het essentieel dat jongere generaties
niet worden opgezadeld met problemen die we vandaag de dag al zien opdoemen en die we kunnen
voorkomen met keuzes voor duurzaamheid, in allerlei
opzichten. Dat is een verantwoordelijkheid die we
collectief hebben voor onze kinderen en kleinkinderen om hen van een goede toekomst te verzekeren.
Circulaire economie

maar niet meer door de
energiecentrales die lopen op
De zorg voor jongere genera- kolen en gas of op kernsplitties en hun toekomst betekent sing.
onder meer een radicaal andere manier om te kijken naar Ambitie in Den Haag
de economie. 50PLUS vindt
dat de politiek zich niet langer 50PLUS wil dat de gemeente
moet blindstaren op traditio- Den Haag zich ervoor inzet
nele doelen als ‘economische om per 2020 reeds 10% cirgroei’ (bruto binnenlands
culair te zijn. Het is mooi als
product), winstmaximalisatie, de gemeente erin slaagt om al
zo volledig mogelijke werkdirect in 2018 voor minstens
gelegenheid, enzovoort. De
5% ‘circulair’ te besteden.
decorstukken van de traditio- De fractie van 50PLUS zal
nele economie (met regisseurs daar trouwens ook het goede
als Hayek, Keynes en Green- voorbeeld in geven, door z’n
span) staan er nog maar hun
werkkamer op het stadhuis in
toneelstukken zijn uitgespeeld te richten met tweedehands
en worden niet meer hervat.
huisraad en ‘refurbished’ kantoorapparatuur.

Minder afval
50PLUS schaart zich achter
de ambitie om in Nederland
per 2050 een volledig ‘circulaire economie’ te hebben
bereikt. Dat betekent kort
samengevat een praktijk
waarbinnen hergebruik van
producten en grondstoffen
de regel is, met een minimale
afvalrest. Ook de opwekking van energie (warmte
en stroom) moet alleen nog
via natuurlijke hernieuwbare
bronnen tot stand komen,
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Overigens vindt 50PLUS
Den Haag dat er een te groot
gat ligt tussen de ambitie van
het rijk om per 2020 circulair
10% te realiseren en per 2050
100%. Om de hoogstnodige
druk op de ketel te zetten
pleit 50PLUS voor 25% per
2030. Onze fractie zal daar
een motie voor inzetten eind
2018, om daar voor de stad
Den Haag naar te streven.
Al die percentages en jaartallen zijn volgens 50PLUS erg
realistisch, ook volgens het

Rijk trouwens. Door innovatie
zal er steeds meer en sneller
mogelijk zijn

Zelf meehelpen
Zelf kunnen we in onze eigen
huishouding, in de buurt en
op ons werk ook het goede
voorbeeld geven om de stad
schoner te houden. Als we dat
met z’n allen doen maakt dat
een hoop verschil.
Laten we eens beginnen met
het voorkomen van zwerfvuil op straat, want de helft
van het aantal klachten van
Hagenaars gaat daar over. Dat
is veel meer dan het landelijke
gemiddelde.

50PLUS vraagt
• Meer prullenbakken en
openbare toiletten in de
stad.
• ‘Zero tolerance’ voor
mensen die afval op straat
gooien.
• Een beroep op alle inwoners om minder afval
te produceren, door onder
meer:
- slim met spullen om te
gaan (recyclen, repareren,
delen en lenen);
- zuinig met verpakkingen
om te gaan (gebruik je
eigen beker/waterfles);
- geen plastic tasjes meer te
kopen;
- het voorkomen van voedselverspilling.

50PLUS Den Haag presenteert kandidaten
die ervaren zijn en die weten hoe ze echt
iets voor u kunnen verbeteren
“Wij lokken kiezers
niet met populaire
sporters, schoonheden en andere bekende Hagenezen.”
50PLUS houdt absoluut
niet van humbug en loze
toestanden. En al totaal
niet van lokale politici
die de inhoud van hun
campagne ondergeschikt
maken aan persoonlijke
ambities om op pluche te
zitten, liefst nog als wethouder - want dat verdient
zo prettig.

Plek 7
Hans Gertsen (61) Zeeheldenkwartier
Hans is afgestudeerd als neerlandicus en al een leven lang werkzaam binnen de journalistiek. Als correspondent van de Geassocieerde Pers Diensten berichtte hij uit een groot
aantal landen in Centraal- en Oost-Europa. Sinds april 2017 is hij publieksvoorlichter van
de Tweede Kamerfractie van 50PLUS.

Plek 8
Sjoerd Fekkes (73) Vogelwijk
Sjoerd is jurist, belastingadviseur en o.m. oud gemeenteraadslid voor de VVD in Den
Haag. Hij was o.m. rijksambtenaar en directeur van de Haagse taxibus. Namens 50PLUS is
hij algemeen bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast werkt hij
ook als reiki-, quantum touch- en allergiebehandelaar.

Excellent dozijn
Bij 50PLUS op de lijst dus
geen populaire Haagse
sporters, types uit de
showbizz enzovoort. En
ook geen opportunistische waslijst van 50 kandidaten van wie ruim 40 het
sowieso niet zullen halen.
Daarom presenteert
50PLUS in Den Haag
slechts 12 kandidaten op
de lijst. Maar dat is dan wel
een zeer uitgelezen gezelschap! De een na de ander
vitale 50plussers met een
enorme ervaring, in de
politiek, maatschappelijk
en op voor ons belangrijke
beleidsterreinen.

Plek 9
Rita Santoro - van Halm Braam (77) Regentessekwartier
Rita is fiscalist en gepensioneerd ambtenaar. Als medewerker van een parlementaire commissie leerde zij de politiek goed kennen. Zij voerde 10 jaar politiek en juridisch met anderen actie tégen de invoering van de Algemene Nabestaandenwet en vóór pensioen voor
vrouwen - die lang waren uitgesloten van de deelname in een pensioenfonds.

Plek 10
Alexander Münninghoff (73) Statenkwartier
Alexander is journalist en schrijver; slavist en een van de bekendste correspondenten de
afgelopen decennia vanuit Moskou. Zijn familiekroniek ‘De Stamhouder’ uit 2014 werd
in 2015 bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs. Samen met Maurice Koopman en Jan
Nagel was hij oprichter van de politieke partij 50PLUS.

Meer eigen stem
De helft van alle volwassen (kiesgerechtigde)
Hagenaars is inmiddels 50
jaar of ouder. Maar van
de 45 te kiezen Haagse
raadsleden dreigt er na 21
maart slechts een tiental
van die leeftijd te zijn.
Een zware ondervertegenwoordiging dus. Trek dat
recht door op een 50plusser te stemmen. Want
50PLUS is en blijft toch
de enige partij die ouderen werkelijk zelf stem
geeft in de politiek.

Lijsttrekker
Frans Hoynck

Plek 11
Annelies van der Bie (62) Wateringse Veld
Annelies is in Maastricht afgestudeerd als toneelactrice, met nu zo’n veertig jaar ervaring
aan het toneel, de film & rtv. Sinds een jaar of tien werkt ze ook vaak als trainingsactrice,
vooral in de opleidingen bij veiligheidsdiensten (defensie, politie, douane, marechaussee,
nctv/aivd).

Plek 12
Gerrit Jan Pieter van Otterloo (68) Bohemen
Onze lijstduwer heeft een brede ervaring als bestuurder, onder meer bij een grote zorginstelling met verpleeghuizen, verzorgingshuizen en aanleunwoningen. Van 1986 tot 1994
was hij als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder Volksgezondheid. Op het terrein van de zorg vervult hij nog steeds adviserende en toezichthoudende functies.
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