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OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT 
 
50PLUS doet 21 maart mee met de gemeenteraadsverkiezingen in 
Rotterdam. Onder aanvoering van lijsttrekker Ellen Verkoelen staat er een 
zeer betrokken en gevarieerde groep van 22 kandidaten klaar om de 
belangen van de Rotterdammers te gaan verdedigen in de stad en op de 
Coolsingel. 
Individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten voor het 
verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Omdat het om Rotterdammers gaat’.  
De positie van vijftigplussers staat zoals verwacht voorop, maar het is een 
totaalprogramma met ook aandacht voor jongeren. ‘Want wat ouderen 
kwijt raken krijgen jongeren niet meer terug.’ 
 
50PLUS is onmisbaar 
Ellen Verkoelen is een ervaren politica en komt oorspronkelijk uit het CDA. 
Daarnaast heeft zij een brede maatschappelijke ervaring met name op het 
gebied van duurzaamheid. “De gevestigde partijen hebben geen echte 
aandacht voor vijftigplussers. In Rotterdam bestaat nu een derde van de 
bevolking uit mensen van 50 jaar en ouder. Alleen al daarom hoort 50PLUS 
in de gemeenteraad thuis. Wij kunnen de verbinding zijn tussen jong en 
oud.  Alle generaties hebben elkaar nodig. Op het werk en in het dagelijks 
leven. De levens- en werkervaring van vijftigplussers en de vitaliteit en het 
idealisme van de jeugd maken samen een goede stad en een goed leven.” 
 
Echte volksvertegenwoordigers 
Ellen Verkoelen is trots op haar kandidaten. “Het zijn heel verschillende 
mensen, met zeer diverse achtergronden. Er zitten mensen bij die in het 
verleden actief zijn geweest in andere politieke partijen als de VVD, PvdA, 
Leefbaar Rotterdam en de lokale ouderenpartijen die in 2014 meededen. 
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Maar er zijn er ook genoeg voor wie 50PLUS hun eerste politieke partij is 
maar wel veel maatschappelijke en zakelijke  ervaring hebben. Het is een lijst 
met mensen die met de ‘voeten in de samenleving’ staan. 
Het gaat dan maatschappelijk omdat ze echte volksvertegenwoordigers 
willen zijn. In Rotterdam naar de mensen luisteren en van daaruit  inzetten 
op goede plannen en echte oplossingen in de gemeenteraad.” 
 
Omdat het om Rotterdammers gaat 
Het beknopten aan bod komen. Van Zorg, waarop niet meer bezuinigd mag 
worden, tot Sociale Zekerheid, waarbij  wordt ingezet op het stoppen van 
zinloze sollicitaties schrijven. Van Armoede, waarin een toegankelijke 
schuldhulpverlening word geëist, tot Wonen, waarin een verdere 
uitbreiding van de Rotterdamwet wordt afgeraden, want dan hebben 
mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning nog minder keus. 
Van Verkeer, waarin wordt gepleit voor het scheiden van snel en langzaam 
verkeer op het fietspad, tot Veiligheid, waarin gepleit wordt voor meer 
wijkagenten en politiebureaus. 
 
AORW:  Algemene Ouderdoms Rotterdamwet 
50PLUS Rotterdam wil dat Rotterdam weer voorop gaat lopen in ons land. 
De landelijke overheid wil nog steeds de AOW leeftijd steeds verder omhoog 
brengen. Veel mensen halen die leeftijd niet. Ze worden al jaren eerder 
ontslagen en vinden dan geen werk meer. Met name voor de fysiek zware 
beroepen speelt dan nog mee, dat op een bepaald moment het lichaam 
gewoon versleten is. 
50PLUS Rotterdam zet in op een AORW: de Algemene Ouderdoms 
Rotterdam-Wet. Iedereen die 65 wordt en bijstand nodig heeft krijgt die 
uitkering als basisinkomen. zo herstelt Rotterdam iets van de fouten van 
het landelijke beleid inzake verhoging AOW-leeftijd. 
 


