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Geachte leden, 

Met de verkiezingen voor de deur is het weer druk voor alle 

campagnetrekkers en politici, vooral natuurlijk diegenen die kans willen 

maken op een plek in de Provinciale Statenfractie, als gedeputeerde of 

als statenlid. Of zitting willen nemen in een Waterschap. Voor het 

Thematisch Netwerk Senioren een kans om de punten die voor ons 

belangrijk zijn onder de aandacht te brengen van de politiek. Want ook 

wij hebben er belang bij dat er in de diverse Provincies met onze 

belangen rekening wordt gehouden. Denk aan het openbaar vervoer, 

een goede bereikbaarheid zowel in het buitengebied als in de stad of 

dorp is belangrijk want het bevorderd de zelfredzaamheid. De Provincie 

gaat ook over ruimtelijke ordening en milieu. Met de nieuwe 

Omgevingswet in aantocht is de Omgevingsvisie die de Provincie 

opmaakt van invloed op uw eigen gemeente. Waar kan gebouwd 

worden, binnen of buiten de rode contouren? Wat gaan we doen aan 

de eigen opwekking van duurzame energie? Waar komen 

bedrijventerreinen, hoe behouden we het groen? In hoeverre kunnen 

inwoners nog invloed hebben op wat er door de Provincie wordt 

besloten? Belangrijk dus om ook onze belangen blijvend te behartigen, 

ook bij de diverse Provinciale besturen.  

En de Waterschappen, vaak staan ze niet in de limelight van de media, 

maar hoe belangrijk zijn ze niet? Zeker bij een te verwachten 

zeespiegelstijging. Hoe gaan we verzilting tegen? Hoe zorgen we voor 

een goede waterhuishouding, en voor schoon drinkwater? Hoe 

leefbaar voor plant en dier zijn onze sloten en kanalen? Veel vragen 

waar de Waterschappen de handen aan vol hebben.  

In deze nieuwsflits een korte samenvatting van hetgeen is besproken 

tijdens de vergadering van onze vertegenwoordigers uit de Provincie. 

We hebben een Save de Date voor onze jaarvergadering. 

En we praten u kort bij over pensioenen. 

We blijven het aangeven, schrijf ons gerust over wat u bezig houdt. Wij 

zijn er voor u! 

Veel leesplezier! 

Hartelijke groet,  

Minie Walma-Schreur (voorzitter) en Franca Kerstens (secretaris)  

 

Agenda 

✓ 5 april 2019 ‘places at work’. 

Carriere maken in de 21e 

eeuw.  

Informatie en aanmelding bij 

René van der Avoort en 

Jacques Raadschelders 

https://lelystad.vvd.nl/info/13

65/voor-senioren-

seniorennetwerk 

 

 

‘SAVE THE DATE’ 

VOOR UW AGENDA, 13 SEPTEMBER 

2019 ORGANISEREN WIJ ONS 

JAARCONGRES, LOCATIE 

PROVINCIEHUIS LELYSTAD. 

 

 

Uw bijeenkomst ook in de 

Nieuwsflits? Stuur tijdig een bericht 

aan de secretaris.  

https://lelystad.vvd.nl/info/1365/voor-senioren-seniorennetwerk
https://lelystad.vvd.nl/info/1365/voor-senioren-seniorennetwerk
https://lelystad.vvd.nl/info/1365/voor-senioren-seniorennetwerk
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Pensioenen 

 
Na de brief van Minister Koolmees zijn de bonden en de politiek aan zet 
om verder te werken aan de totstandkoming van een pensioenakkoord. 
Ook binnen de vergadering van onze coördinatoren van de diverse 
afdelingen is dit uitgebreid punt van discussie geweest. Als TN SN 
hebben wij onze eigen Tweede Kamerfractie gevoed met punten die 
voor senioren belangrijk zijn. Er zijn nog veel vragen, die zullen we zo 
goed mogelijk verzamelen. Het voornemen is dat we een tweede 
pensioendag gaan organiseren in november samen met het TN 
Financiën en hopelijk de JOVD, want pensioenen zijn voor jong en oud 
van belang. Welk arbeidscontract je ook hebt, of welke vorm van 
pensioen je ook hebt. Natuurlijk komt het thema ook ter sprake tijdens 
ons najaarscongres. 
 

Jaarcongres 

 
Op 13 september bent u weer van harte welkom op ons jaarcongres. 
Wederom mogen we gebruikmaken van de gastvrijheid van de 
Provincie Flevoland. We zitten in het Provinciehuis van Lelystad. 
Nadere details volgen maar zet het alvast in uw agenda. We hebben in 
voorbereiding: 

• Zorg en Welzijn 

• Wonen, met o.a. welke energiemaatregelen zijn voor mij 
haalbaar en betaalbaar en nieuwe woonvormen 

• Pensioenen 
We houden u op de hoogte! 
 

Van de vergadertafel 
Vrijdag 15 februari waren de coördinatoren van alle Provincies, behalve 
Limburg maar daar wordt aan gewerkt, bijeen in het Cultuurhuis in 
Doorn. Gesproken is over hoe het loopt, wat er georganiseerd kan 
worden en hoe het onderlinge contact tussen de afdelingen is. Dit 
verschilt enorm per Provincie. Soms zijn de afstanden erg groot wat de 
contacten tussen de leden bemoeilijkt. Anderen hebben actieve 
afdelingen die enthousiast aan het werk zijn. Het is goed om van elkaar 
te leren, ideeën op te doen en informatie uit te wisselen. Afscheid werd 
er genomen van Hans Halkes die zich jarenlang voor de senioren in 
Gelderland heeft ingezet. Hij zal gemist worden. Het stokje is 
overgenomen door Bart Sipma die wij natuurlijk veel succes wensen! 
 
Gesproken is natuurlijk over de ontwikkelingen rondom de pensioenen. 
En over de invulling van ons jaarcongres. Ook willen we de contacten 
met het hoofdbestuur verstevigen en de VVD politici, zowel Lokaal, 
Provinciaal en Landelijk blijven voeden met zaken die voor ons senioren 
van belang zijn.  

 

 

 

We gaan alweer naar het 

voorjaar toe. Overal staan de 

krokussen, narcissen, 

sneeuwklokjes al te bloeien. De 

eerste bomen lopen al uit. We 

hebben al kunnen genieten van 

de warmste februaridagen ooit. 

Veel mensen zijn of gaan met 

vakantie. Er is ook weer van alles 

te doen. Wel eens aan gedacht 

om leerlingen van het 

conservatorium aan te moedigen 

door in het publiek te gaan 

zitten? Of deel te nemen aan een 

eettafel? Je hoeft niet altijd ver 

weg om het toch leuk te hebben. 

Gelukkig maken senioren daar 

volop gebruik van. Wat u ook 

doet, dichtbij of ver weg, geniet 

ervan!  

 

 

 

 

 

Deze nieuwsflits is een uitgave van het 

thematisch netwerk senioren en is bedoeld voor 

de leden van het netwerk. Niets uit deze uitgave 

mag openbaar worden gemaakt of voor media 

doeleinden worden gebruikt zonder 

nadrukkelijke toestemming van de VVD 

 


