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“Maak het voor alle ouderen beter: help mee aan 

de groei van 50PLUS. Schouder aan schouder. Eens-

gezind. Zodat we nóg krachtiger kunnen opkomen 

voor onze speerpunten”

Toen ik ti en jaar geleden bij 50PLUS 
begon, werd ons geen lang leven als 
parti j voorspeld. Onderwerpen als pen-
sioen, werkgelegenheid voor 45-plus-
sers, zorg en wonen waren in de toen-
malige verkiezingscampagnes taboe en 
werden als “non issues” afgedaan.
En kijk eens waar we nu staan! Met 
vier Tweede Kamerleden, twee Eerste 
Kamerleden, één lid in het Europar-
lement, Statenleden in 
alle provincies, be-
stuurders in alle 
Waterschappen, 
wethouders, ge-
meenteraads-
leden door 
het hele land 

en vele burgerraadsleden is 50PLUS 
inmiddels een parti j geworden die niet 
alleen meedoet maar ook steeds meer 
zeggenschap krijgt. 
We tellen niet alleen mee maar zijn 
van toenemend belang. We verzett en 
inmiddels geen kiezelsteentjes meer 
maar keien van formaat! Zowel qua 
professionaliteit als inhoud maken we 
goede vooruitgang. Uw stem heeft  dit 
mogelijk gemaakt.
In maart 2018 ben ik door u gekozen in 

de gemeenteraad. Ik wil u informe-
ren over wat 50PLUS tot nog toe 

gedaan heeft  en wat we bereikt 
hebben in ‘s-Hertogenbosch. 
In de gemeente ‘s-Hertogen-
bosch wordt, net als in de rest 
van het land verwacht van de 
ouderen dat ze steeds langer 

thuis blijven wonen. Dat gaat niet 
vanzelf en zeker niet gemak-

kelijk. Vaak is aanpassing 
aan de woonruimte 

noodzakelijk. Kosten 
die de bewoners niet 

alti jd zelf kunnen 
betalen. Bovendien 
komen daar de 
kosten voor ver-
duurzaming van 
de woning nog 
bovenop. Hoge 
kosten waar 
men niet op zit 
te wachten en 
die moeilijk te 

fi nancieren zijn.
De fracti e 50PLUS 

’s-Hertogenbosch 
wilde daar wat 
aan doen en 
heeft  daarom 
de Invoering 
van de Blij-
verslening 
voorgesteld.  
Dit zou het 
mogelijk ma-
ken dat via 

het Sti muleringsfonds Volkshuisvesti ng 
tegen zeer gunsti ge voorwaarden le-
ningen versterkt kunnen worden om 
woningen aan te passen. 
Deze en andere moti es die door 
50PLUS in het belang van de ouderen 
voorgesteld werden, zijn door de coa-
liti e parti jen niet gesteund en dus niet 
aangenomen. De coaliti e bestaande 
uit VVD, D66, CDA en Groen-Links en 
Rosmalens Belang ziet blijkbaar de 
noodzaak om ouderen te steunen bij 
het aanpassen van hun woning niet in. 
Volgens hen is ‘er geen interesse voor 
deze lening’ en ‘er is geen geld om le-
ningen vanuit de gemeente te verstrek-
ken’.  
Ook ons voorstel voor het in stand-
houden van bestaande ontmoeti ngs-
plekken zoals in De Slagen werd niet 
gesteund. Wij vinden het uitermate 
jammer dat het niet mogelijk blijkt 
om vrijwilligers met initi ati even in dit 
kader te ondersteunen. Een gemiste 
kans om als ’s-Hertogenbosch ouderen 
betrokken te houden. 

Met betrekking tot zorg hebben veel 
ouderen als het gaat om het verkrijgen 
van mantelzorgers een probleem. Als 
je geen familie of vriendenkring hebt 
waar je op terug kunt vallen sta je snel 
alleen. Vereenzaming en vervreem-
ding zijn de gevolgen als de contacten 
schraal worden. Soms durft  men uit 
schaamte geeneens meer naar buiten 
te komen. Wij willen hier echt iets aan 
gaan doen!

In dit kader pleit 50PLUS o.a. voor rea-
lisati e van Tiny Houses. Dat is belang-
rijk voor mensen die mantelzorg willen 
geven en voor mensen die mantelzorg 
nodig hebben. Ouders en kinderen 
kunnen zo dicht bij elkaar wonen. 
50PLUS staat voor een pragmati sche 
aanpak en ziet in die “kleine huisjes” 
een mogelijkheid om een knellend pro-
bleem m.b.t. mantelzorg op te lossen. 
Kortom: Zorg moet nog veel toegan-
kelijker worden en daar blijft  50PLUS 
alles aan doen.

De gemeenten hebben de afgelopen 
jaren extra taken gekregen op veel van 
deze terreinen. Maar dat gaat nog lang 
niet overal even goed. Jongeren- en 
ouderenzorg, armoedebestrijding, sta-

Schouder aan schouder 
staan we sterker!

‘

‘
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Kamerleden, één lid in het Europar-
lement, Statenleden in 
alle provincies, be-
stuurders in alle 
Waterschappen, 
wethouders, ge-
meenteraads-
leden door 
het hele land 

goede vooruitgang. Uw stem heeft  dit 
mogelijk gemaakt.
In maart 2018 ben ik door u gekozen in 

de gemeenteraad. Ik wil u informe-
ren over wat 50PLUS tot nog toe 

gedaan heeft  en wat we bereikt 
hebben in ‘s-Hertogenbosch. 
In de gemeente ‘s-Hertogen-
bosch wordt, net als in de rest 
van het land verwacht van de 
ouderen dat ze steeds langer 

thuis blijven wonen. Dat gaat niet 
vanzelf en zeker niet gemak-

kelijk. Vaak is aanpassing 
aan de woonruimte 

noodzakelijk. Kosten 
die de bewoners niet 

alti jd zelf kunnen 
betalen. Bovendien 
komen daar de 
kosten voor ver-
duurzaming van 
de woning nog 
bovenop. Hoge 
kosten waar 
men niet op zit 
te wachten en 
die moeilijk te 

fi nancieren zijn.
De fracti e 50PLUS 

’s-Hertogenbosch 
wilde daar wat 
aan doen en 
heeft  daarom 
de Invoering 
van de Blij-
verslening 
voorgesteld.  
Dit zou het 
mogelijk ma-
ken dat via 

Ook ons voorstel voor het in stand-
houden van bestaande ontmoeti ngs-
plekken zoals in De Slagen werd niet 
gesteund. Wij vinden het uitermate 
jammer dat het niet mogelijk blijkt 
om vrijwilligers met initi ati even in dit 
kader te ondersteunen. Een gemiste 
kans om als ’s-Hertogenbosch ouderen 
betrokken te houden. 

Met betrekking tot zorg hebben veel 
ouderen als het gaat om het verkrijgen 
van mantelzorgers een probleem. Als 
je geen familie of vriendenkring hebt 
waar je op terug kunt vallen sta je snel 
alleen. Vereenzaming en vervreem-
ding zijn de gevolgen als de contacten 
schraal worden. Soms durft  men uit 
schaamte geeneens meer naar buiten 
te komen. Wij willen hier echt iets aan 
gaan doen!

In dit kader pleit 50PLUS o.a. voor rea-
lisati e van Tiny Houses. Dat is belang-
rijk voor mensen die mantelzorg willen 
geven en voor mensen die mantelzorg 
nodig hebben. Ouders en kinderen 
kunnen zo dicht bij elkaar wonen. 
50PLUS staat voor een pragmati sche 
aanpak en ziet in die “kleine huisjes” 
een mogelijkheid om een knellend pro-
bleem m.b.t. mantelzorg op te lossen. 
Kortom: Zorg moet nog veel toegan-
kelijker worden en daar blijft  50PLUS 
alles aan doen.

De gemeenten hebben de afgelopen 
jaren extra taken gekregen op veel van 
deze terreinen. Maar dat gaat nog lang 
niet overal even goed. Jongeren- en 
ouderenzorg, armoedebestrijding, sta-

peling van lastenverzwaringen zijn pro-
bleemgebieden en hebben onze volle 
aandacht. Daarom zijn we heel blij dat 
onze moti es om de armoede te bestrij-
den en de ondervoeding te voorkomen 
unaniem aangenomen werden. Er is 
nog veel werk aan de winkel. Daarom 
is het zo belangrijk dat u 50PLUS een 
stem geeft . Samen schouder aan 
schouder staan we sterker! Op mij 
kunt u rekenen!

Adriana Hernández 
Fracti evoorzitt er 
50PLUS ‘s-Hertogenbosch
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Wat is 
betaalbaar 
wonen?
Binnen de politiek wordt heel veel gesproken over “betaalbaar 
wonen”. Maar je hoort nooit wat daarmee eigenlijk wordt bedoeld. 

Uit een publicatie van het Nibud 
(Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting) in september 2019 
blijkt het grootste gedeelte van de 
huurders in Nederland momenteel 
moeite te hebben om rond te ko-
men. Het is dus kennelijk zo dat het 
begrip “betaalbaar wonen” zoals dat 
in de afgelopen decennia is gehan-
teerd en uitgevoerd niet tot het juis-
te resultaat heeft geleid. In dezelfde 
publicatie constateert het Nibud dat 
de financiële problemen met name 
worden veroorzaakt doordat een 
groot deel van het inkomen maande-
lijks moet worden afgedragen aan de 
huurbaas en doet een beroep op de 
politiek om dit groeiende probleem 
op de agenda te zetten en een ma-
nier te bedenken om de huren sub-
stantieel naar beneden te brengen.
De 50PLUS partij in Den Bosch wil 
deze handschoen, zoals die door het 
Nibud wordt toegeworpen, graag 
opnemen. Wij willen deze problema-
tiek op de agenda zetten en moge-
lijkheden aandragen om tot een op-
lossing te komen. Belangrijk hierbij is 
natuurlijk om te weten wanneer er 
echt van betaalbaar wonen gespro-
ken kan worden. Wij willen daarbij 
uitgaan van het gegeven dat mensen 
in Nederland in een tijd met een 
bloeiende economie voldoende 
financiële middelen moeten over-
houden om niet alleen te kunnen 
overleven maar ook enigzins van het 
leven kunnen genieten en tegelijker-
tijd nog een buffer kunnen opbou-
wen om eventuele tegenslagen in 
de toekomst te kunnen opvangen.
Om dit doel te bereiken zijn on-
conventionele maatregelen onver-
mijdbaar. De 50PLUS partij ziet het 
hebben van goed onderdak als een 
primaire levensbehoefte, die niet 

aan de vrije markt kan worden over-
gelaten. De marktwerking (vraag te-
genover aanbod) is een te grote fac-
tor geworden in de prijsvorming van 
woningen, zowel voor huur als koop-
woningen. Een veel meer dominante 
rol van de overheid is noodzakelijk, 
met een actief grondbeleid kan de 
overheid meer eisen opleggen niet 
alleen in kwantitatieve en kwalita-
tieve zin maar ook met betrekking 
tot de uiteindelijke prijs. Ook dient 
in het grondbedrijf het principe te 
worden ingevoerd dat voor de plaat-
selijke woningbouw alleen de kosten 
gedekt moeten worden.
Rendementen van beleggers moeten 
aan een maximum worden gebon-
den en een relatie hebben met de 
boekwaarde van de panden.
De actieve overheid moet ook het 
monopolie van projectontwikkelaars 
en wooncorporaties doorbreken. 
Dit kan door meer kleine aannemers 
mogelijkheid te geven om bepaalde 
projecten te realiseren (veel kleintjes 
maken ook een grote). Zelfbouw, al 
dan niet in groepen, moet worden 
gestimuleerd en gefaciliteerd.
In de huursector kan de overheid 
een belang nemen in de plaatse-
lijk actieve wooncorporaties en 
daardoor van binnenuit het beleid 
beïnvloeden. Het oprichten van een 
gemeentelijk woningbouwbedrijf is 
ook een mogelijke weg om middels 
concurrentie het beleid van de cor-
poraties bij te sturen.
Daarnaast zijn er mogelijkheden bin-
nen de bouw zelf.  Door het conven-
tionele denken in bakstenen en dak-
pannen los te laten en het binnen 
bestemmingsplannen mogelijk te 
maken om de voordelen van 
prefab en systeembouw in al 
zijn vormen te benutten.

Even voorstellen ...
De 50PLUS fractie wil dichtbij en betrokken 
zijn.  De fractie wordt sinds het begin onder-
steund door een politiek ervaren 50PLUS’er. 

Ik ben Wim Plasmeijer, 69 jaar en sinds 
april 2018 ben ik voor 50PLUS ‘burger’ 
raadslid in de commissie “sociaal” van 
de gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch. 
Sinds 2008 woon ik in Rosmalen, 
daarvoor in Tilburg, waar ik 14 jaar 
gemeenteraadslid ben geweest. Voor 
mijn pensioen was ik financieel ma-
nager bij Natuurmuseum Brabant in 
diezelfde stad.
Ik heb graag ja gezegd toen mij gevraagd 
werd om kandidaat te zijn voor de 
raadsverkiezingen in 2018 voor 50PLUS, 
omdat ik het belangrijk vind om ook 
ouderen in onze gemeente een stem 
te geven. Dat doe ik door voortdurend 
aandacht te vragen voor zaken waar 
veel ouderen mee te maken krijgen. 
Bijvoorbeeld voor de woonsituatie van 
ouderen. Steeds vaker vallen zij tus-
sen de wal en het schip, ze zijn te goed 
voor het verpleeghuis, maar kunnen 
niet of nauwelijks meer zelfstandig 
wonen. Ze worden gedwongen om te 
verhuizen naar relatief dure aangepas-
te woningen of naar woon-zorg centra. 
Feitelijk leven zij tot hun dood onder 
de bijstandsgrens en dat is natuurlijk 
onaanvaardbaar. 

Een andere kwetsbare groep ouderen 
zijn diegenen, die rond moeten komen 
van alleen een AOW uitkering, on-
geveer een derde van hen komt elke 
maand fors geld tekort. In onze regio 
betreft dat ongeveer 20% van alle pen-
sioengerechtigden Een extra probleem 
hierbij is, dat ouderen die in diepe 
armoede leven vrijwel nooit met hun 
verhaal naar buiten komen, zij zwijgen 
over hun armoede. Dit betekent ook 

dat zij steeds meer vereenzamen, met 
alle gevolgen van dien.

50PLUS is van mening dat onze ge-
meente alles uit de kast moet halen 
om deze groep ouderen de helpende 
hand toe te steken, bijvoorbeeld door 
het actief opzoeken van deze groep en 
hen te helpen bij het aanvragen van 
bijzondere bijstand en het automatisch 
verlenen van kwijtschelding van ge-
meentelijke belastingen.
Tenslotte hebben wij regelmatig aan-
dacht gevraagd voor het toenemende 
probleem van de ouderenmishande-
ling. Landelijk zijn jaarlijks 170.000 
ouderen hier het slachtoffer van. Dat 
betekent dat in ’s-Hertogenbosch ten-
minste 1500 ouderen elk jaar hier mee 
te maken krijgt. Wij vinden dat er meer 
vrijwilligers getraind moeten worden 
om  signalen van mishandeling te 
herkennen en er vervolgens op te han-
delen.  50PLUS vindt dat de gemeente 
in samenwerking met “Veilig Thuis” er 
voor moet zorgen dat dit onderwerp 
hoog op de agenda blijft staan.

betaalbaar 
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(Mede)ingediende Moties en Amendementen 50PLUS

Bestrijding armoede Aangenomen
Aanpak ondervoeding Aangenomen
Verzilverlening voor aanpassingen aan ouderenwoningen Niet aangenomen
Voorkomen energiearmoede Aangenomen
Bijverdienen in de bijstand oppakken met onze thuiszorgorganisaties Aangenomen
Versnel sociale woningbouw Aangenomen
Invoering Blijverslening voor ouderenwoningen Niet aangenomen
Gemengd bouwen in het gasthuiskwartier Aangenomen
Inzicht en verdieping woonbeleid Aangenomen
Betaalbaar wonen Niet aangenomen
Ontmoetingsplek de Slagen moet blijven Niet aangenomen
Ondersteuning initiatief seniorenvereniging De Westhoek Aangenomen
Doorstroom 50plussers naar werk  Niet aangenomen
Houd middelduur ook middelduur Aangenomen
Proactief handelen inzake Sociaal Huurakkoord Aangenomen
permanente bewoning Vinkeloord Dierenbos en Nachtegaal Aangenomen
Nieuwbouw Watersportpaviljoen Engelen Aangenomen
Snelle bus Maaspoort Central station  Aangenomen
Blauwe zone is gratis parkeren Aangenomen
Herdenkingsactiviteiten 75 jarige bevrijding Aangenomen
Aanpassen piramide kernwaarden Aangenomen
Gemeentefinanciën Aangenomen
Behoud beeldbepalende bomen Boschveldweg Aangenomen
Vergroenen bestaand terrein Brabanthallen Aangenomen
Cultuurstad van het Zuiden - een helder beeld Aangenomen
Stimulering maatschappelijke doel met behulp van Cultuur Aangenomen
Permanente locatie ‘Urban scene’ Aangenomen
Hulp voor de Molukken Aangenomen
In gesprek over vuurwerk Aangenomen

Even voorstellen ...
De 50PLUS fractie wil dichtbij en betrokken 
zijn.  De fractie wordt sinds het begin onder-
steund door een politiek ervaren 50PLUS’er. 

Zou u belangstelling hebben om gebruik te maken van de Blijverslening 
om zo uw woning aan te passen om daar langer te kunnen blijven wonen?  
Laat ons dat weten. Stuur s.v.p. een email naar info@50plusdenbosch.nl 

‘


Wim Plasmeijer   
w.plasmeijer@s-hertogenbosch.nl
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Toine Manders tikt Europees 
Parlement op de vingers 
vanwege leeftijdsdiscriminatie
Regels van het Europees Parlement schrijven voor dat medewerkers niet 
ouder mogen zijn dan 65 jaar. Dat ondervond Toine Manders toen hij 
een 68-jarige had aangenomen. “Leeftijdsdiscriminatie”, stelt de Euro-
parlementariër van 50PLUS. “Stuitend! Ik zoek het hogerop!”

Europarlementariër Toine Manders van 
50PLUS wist niet wat hij meemaakte. 
Toen hij afgelopen september in Brus-
sel een nieuwe medewerker wilde aan-
nemen, stak het Europees Parlement 
daar een stokje voor. Reden: de nieu-
we medewerker, Marijke Leereveld, is 
68 jaar en volgens de regels van het 

Europees Parlement ben je dan te oud. 
Leeftijdsdiscriminatie, aldus een boze 
Toine Manders, die het er niet bij liet 
zitten. Hij kaartte de zaak aan bij Klaus 
Welle, secretaris-generaal van het Eu-
ropees Parlement en dat resulteerde in 
dispensatie voor Marijke Leereveld. Zij 
mag nu aan de slag totdat ze 70 jaar is. 

Toine Manders is daarmee nog niet 
tevreden. “Elke grens, ook 70 jaar als 
maximum, is leeftijdsdiscriminatie. Dat 
is in strijd met het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens. Boven-
dien, voor Europarlementariërs geldt 
géén leeftijdsgrens. De Griek Manolis 
Glezos was 92 jaar toen hij in 2015 
afscheid nam en de Italiaanse oud-
premier en huidig Europarlementariër 
Berlusconi loopt richting 83 jaar. Dat 
is nu die typisch Europese hypocrisie 
waar we allemaal van af willen”, aldus 
Toine Manders.

50PLUS maakt zich al jaren hard tegen 
elke vorm van leeftijdsdiscriminatie. 
Partijleider Henk Krol pleitte al diverse 
malen voor een strafrechtelijke aanpak 
van leeftijdsdiscriminatie en op dit 
moment werkt 50PLUS aan een initia-
tiefwetsvoorstel hierover. Tweede Ka-
merlid Gerrit Jan van Otterloo vroeg in 
een debat aan minister-president Rutte 
zich in Europa hard te maken om de 
aanpak van leeftijdsdiscriminatie op te 
nemen in de Strategische agenda voor 
de Europese Unie. 

Bezoek ons op de Senioren Expo: 50PLUS stand K17 Uitnodiging debat

De Senioren Expo is een complete huishoudbeurs 
voor de 50-plusser met ruim 100 stands. U vindt er 
alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezond-
heid en beweging, hobby en creativiteit. De Senioren 
Expo is alles voor de 50-plusser onder één dak. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt 
u in een sfeervolle ambiance genieten van optredens 
van diversen bands, orkesten, koren en artiesten.

De Senioren Expo is van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari 2020 geopend 
van 10.00 - 17.00 uur. 

Oudere werkloze staat in de kou
“Dalend aantal uitkeringen in ’s-Hertogenbosch” luidde een krantenkop 
eerder dit jaar. 

Helaas geldt dit goede nieuws niet 
voor iedereen, want het aantal oude-
ren in de bijstand neemt niet af, sterker 
nog, dat stijgt. 50 plussers komen maar 
moeilijk uit de bijstand, zij vormen nog 
steeds de grootste groep bijstandsge-
rechtigden. 36% van hen heeft langer 
van 3 jaar een bijstandsuitkering.
Voor de groep 55 tot 66 jarigen ziet 
heter nog minder rooskleurig uit. In 
die groep zit de meeste pijn. Het gaat 
hier om mensen die werkloos, arbeids-
ongeschikt of een combinatie daarvan 

zijn. Deze 55 plussers teren in op hun 
spaargeld of raken in de schulden en 
vaak nemen de zorgkosten ook nog 
toe naarmate de leeftijd vordert. In 
’s-Hertogenbosch stroomt maar liefst 
68% van de 55plussers na afloop van 
een WW uitkering niet door naar werk. 
Zij willen graag weer aan de slag, maar 
zelfs met de aantrekkende economie 
lukt het deze groep maar moeilijk om 
werk te vinden.
50PLUS vindt dat de gemeente 
’s-Hertogenbosch een grotere inspan-

ning moet leveren om deze groep te 
helpen. Dat kan bijvoorbeeld door het 
aanstellen van persoonlijke coaches 
speciaal gericht op de doelgroep, maar 
ook door in samenwerking met het 
UWV hen, met in acht neming van 
hun ervaring, tijdig om of bijscholing 
kansen aan te bieden. In de tussen-
tijd pleiten wij voor een (financieel) 
vangnet voor deze groeiende groep 
bijstandsontvangers.
Maar het probleem ligt niet alleen bij 
de werkloze oudere zelf. Ook werkge-
vers moeten echt veranderen, vaak 
willen ze hoogopgeleiden voor een 
MBO baan en hebben al moeite bij 

sollicitanten van 45 jaar. Nog te vaak 
denken zij dat ouderen ziekelijker zijn 
of de werkdruk niet aankunnen, terwijl 
vaak het tegendeel waar is. Daarnaast 
functioneren veel ouderen door hun 
jarenlange ervaring op HBO niveau 
maar hebben ze geen diploma; de 
focus op papiertjes zet dan potentieel 
goede mensen buitenspel.
50PLUS is van mening dat de gemeente 
ook voor deze categorie ouderen, in 
samenwerking met het bedrijfsleven, 
alles op alles moet zetten om deze 
mensen te helpen. Het mes snijdt 
immers aan twee kanten, vacatures 
kunnen worden ingevuld en ouderen 
krijgen weer een zinvol en financieel 
beter bestaan.

Wim Plasmeijer
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Bellen kan ook! Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis)

Of ga naar 
www.50PLUSpartij.nl/lid-worden

50PLUS
Antwoordnummer 91019
2509 VC  DEN HAAG

Dit aanmeldingsformulier invullen, 
ondertekenen, uitknippen en sturen aan:

JA! Ik word lid van 50PLUS 
en betaal slechts 12 euro tot 1 januari 2021

Een postzegel mag, maar hoeft niet.

Naam :               (M/V)

Adres :

Postcode :  Woonplaats :  

Telefoon :

Geboortedatum :

E-mailadres :

Ik wil digitaal informatie en nieuws van 50PLUS ontvangen    Ja / Nee 
Ik wil graag een uitnodiging ontvangen voor een bezoek aan de 50PLUS fractie in Brussel    Ja/Nee

Datum : Handtekening :

Voor 12 euro bent u lid tot 1 januari 2021. De normale contributie is 25 euro per jaar.

IBAN-rekeningnummer: 

Graag altijd invullen i.v.m. de � nanciële administratie:
❏  Ik verleen hierbij machtiging aan 50PLUS om de contributie 

jaarlijks van mijn rekening af te schrijven (i.v.m. de kosten 
gaat onze voorkeur uit naar een automatische afschrijving!).

❏  Ik maak de jaarlijkse contributie zelf over op 
rekeningnummer NL84 INGB 0004 6631 41 t.n.v. 50PLUS

Naam :               (M/V)

Postcode :  Woonplaats :  Postcode :  Woonplaats :  

IBAN-rekeningnummer: 

Graag altijd invullen i.v.m. de � nanciële administratie:

Datum : Handtekening :Datum : Handtekening :

Postcode :  Woonplaats :  

Doe mee!Word lid!Slechts €12,- tot 01-01-2021

Doe mee!
Doe mee en steun 50PLUS: word lid • doneer • word vrijwilliger
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Een nieuw bestuur,
een nieuw geluid
50PLUS Brabant bruist van acti viteiten. Het nieuwe elan werpt zijn vruchten af.

Uitbreiding van het aantal 
gemeenten waar 50PLUS in 
de gemeenteraad vertegen-
woordigd is een voorbereiding 
op de verkiezingen in 2021 
en 2022 zijn de speerpunten 
van het beleid dat het nieuwe 
bestuur van 50PLUS Brabant 
gaat voeren. Dat bestuur be-
staat nu uit het ideale aantal 
van zeven gemoti veerde men-
sen. En die zijn al hard aan het 
werk om die doelstellingen te 
realiseren. In een aantal ge-
meenten zijn op dit moment 
leden van 50PLUS bezig om 
een team te formeren om de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2022 nu al voor te bereiden. 
Dat gebeurt onder begeleiding 
van twee bestuursleden. Het 
gaat om Nuenen, Gilze Rijen, 
Veldhoven, Roosendaal en 
Bernheze. Ook in Bergen op 
Zoom zijn initi ati even.  In Bra-
bant is 50PLUS op dit moment 
met in totaal 10 gemeente-
raadsleden al vertegenwoor-
digd in vijf steden: ‘s-Herto-
genbosch, Eindhoven, Tilburg, 
Breda en Helmond. Van de 22 
gemeenteraadsleden waar-
over 50PLUS in Nederland be-
schikt komen er dus al 10 uit 
Brabant. Een mooi resultaat!   
We zijn ook met twee Staten-
leden vertegenwoordigd in de 
provinciale Staten van Brabant 
en met 6 leden in de besturen 

van de drie Waterschappen. 
En het is belangrijk dat onze 
parti j zo sterk mogelijk wordt. 
Denk alleen maar eens aan 
het onrecht dat de gepensio-
neerden in Nederland wordt 
aangedaan met betrekking 
tot de pensioenen. De mees-
ten onder ons zijn al ti en jaar 
niet geïndexeerd (je pensioen 
groeit mee met de loon-en 
kosten ontwikkeling). Dat be-
tekent in de meeste gevallen 
dat we zo’n 15 % achter lopen 
op de normale loonontwikke-
ling van de werkende Neder-
landers. Reken maar uit hoe-
veel dat jaarlijks al scheelt. In 
de meeste gevallen zo’n 1000 
tot 2000 euro per jaar. Zo ka-
chelen we hard achter uit. En 
dat is helemaal niet nodig. De 
pensioenfondsen beschikken 
over een giganti sch vermogen 
dat ze vanwege de belache-
lijke regelgeving in Nederland 
niet mogen gebruiken voor 
de gepensioneerden. Daar wil 
50PLUS een eind aan maken. 
Daarom gaan we in de nabije 
toekomst de straat op. En niet 

alleen daarom, ook voor meer 
veiligheid, betere woonvoor-
zieningen voor ouderen, een 
goed ouderenbeleid, goed en 
betaalbaar openbaar vervoer 
en lest best voor een goed 
sti kstof beleid niet zonder de 
boeren maar mét hen. 

Van 14 t/m 19 januari wordt 
in Veldhoven de Senioren 
expo gehouden. Jaarlijks zo’n 
30.000 bezoekers. 50PLUS is 
daar als enige politi ek parti j 
vertegenwoordigd. U wordt 
van harte uitgenodigd een 
bezoek te brengen aan onze 
stand. En als u het leuk vindt 
om een dagje te helpen? 
In gesprek te gaan met ge-
interesseerde bezoekers? 
We zijn nog op zoek naar 
stand bemensing. Neem 
dan contact op met ons via 
secretaris@50plusbrabant.nl 
Het bestuur van 50PLUS Bra-
bant wenst u en de uwen een 
heel gelukkig en gezond 2020!

Roelof Jan Mulder, voorzitt er 
50PLUS Brabant

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

Puzzel mee met 50PLUS
Streep de woorden hieronder 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!
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