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50PLUS 

Doet het voor U! 
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Voorwoord 

 

‘Senioren zijn het cement van onze samenleving’ dat is de lijfspreuk 
van 50PLUS. Senioren zijn immers de mantelzorgers, de oppas en 
de vrijwilligers én zij hebben keihard gewerkt om ons land op te 
bouwen. Zij verdienen het respect dat daarbij hoort!  
 
50PLUS is de enige partij die senioren écht serieus neemt en een 
stem geeft. De nieuwe fractie gaat na de verkiezingen met 
enthousiasme en passie haar stem verheffen: voor u én voor uw 
kinderen en kleinkinderen want ook zij willen goed en gezond oud 
worden. Dáár gaat 50PLUS zich de komende periode in onze 
provincie voor inzetten. 
 

Mooie plannen en beloftes zijn fraai, maar het is vooral belangrijk wat een politieke 
partij voor u heeft gedaan en wat u er de komende vier jaar van mag verwachten. 
Luisteren naar de inwoners en meedenken met hun belangen is voor 50PLUS het 
uitgangspunt! In tegenstelling tot veel andere partijen is 50PLUS bewezen dichtbij de 
inwoners. We kijken bij het innemen van standpunten per onderwerp  naar het 
belang van de inwoners.  

 

Senioren zijn vaak minder georganiseerd en kunnen daardoor minder een vuist 
maken. 50PLUS benadert politieke besluiten zowel voor de eigen generatie als voor 
de kinderen en kleinkinderen. Politiek bedrijven vanuit 50PLUS heeft hierdoor een 
duidelijke  meerwaarde voor alle generaties.  

 

Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Om u te laten weten waar die keuzes 
voor 50PLUS in de provincie Utrecht liggen, leest u hier ons verkiezingsprogramma. 

 

Wij leven in een fijn land. Velen denken dat dit vanzelfsprekend is, maar u en ik en 
50PLUS weten welke offers hiervoor zijn gebracht en hoe het nu onder druk staat 
door de uitdagingen van deze tijd. 50PLUS doet het voor U! 

 

 

Mieke Hoek 

Lijsttrekker 50PLUS 

Provinciale Statenverkiezingen 2023  
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Met veel dank aan de leden van 50PLUS provincie Utrecht, die actief hun inbreng hebben gehad bij 

het tot stand komen van dit verkiezingsprogramma.  
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Wonen  

 

Iedereen wil zelfstandig en met behoud van eigen regie oud kunnen worden in een 
passende woning. Dat is niet persé het huis waar men nu woont. Veel senioren 
vinden de eigen woning ongeschikt om er oud(er) in te worden. Er is grote behoefte 
aan een passend nieuw aanbod. De nood is hoog. 50PLUS wil daarom dat de 
provincie de regie neemt en snel zorgt voor voldoende passende woningen voor 
senioren, studenten en starters. 

 

Waar wij voor gaan! 

• Een woonplan met daarin een visie op de demografische ontwikkelingen voor de 
komende 20 jaar, samen met concrete bouwplannen voor zowel sociale huur, als 
mede de middengroep -huur- en koopwoningen. 

• Een aparte gedeputeerde voor wonen met als taak het ontwikkelen, stimuleren en het 
realiseren van bouwplannen. 

• Aandacht voor maatregelen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen: 

o bouwen dicht bij alle voorzieningen; 

o bestaande gebouwen herbestemmen tot woonruimte als de oorspronkelijke 
functie verloren is gegaan; 

o stimuleren van ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor senioren zoals de 
zogenaamde ‘Knarrenhofjes’;  

o voldoende ruimte voor seniorenprojecten, die gericht zijn op wonen en welzijn; 

o bouwen van verzorgingstehuizen en woon-zorgcentra waar mensen minder 
eenzaam zijn en zorg gemakkelijker kan worden verleend. 

• Prestatieafspraken worden tussen Provincie en gemeenten gemaakt met 
resultaatverplichting. Geen inspanningsverplichting. 

• Woningbouwcorporaties moeten ruimte krijgen  om naast sociale huur ook betaalbaar 
te bouwen in het middensegment.  Ook hebben ze samen met gemeenten een rol 
voor het behoud van groen en leefbaarheid in de wijken.  

• Nadrukkelijk wordt ingezet op duurzaam levensloopbestendig bouwen, kleinschalig 
bouwen en waar nodig gecombineerd met zorg.  

• Er moet ruimte komen om mogelijkheden van de eigen woning te gebruiken om 
(toekomstige) zorgcombinaties mogelijk te maken. Denk aan kangoeroewoningen, 
mantelzorgwoningen, groepswonen etc.  

• Velen wonen in mensonterende toestanden in panden die door huisjesmelkers 
worden geëxploiteerd. 50PLUS vindt dat iedereen een menswaardige woning moet 
hebben en niet het slachtoffer mag zijn van huisjesmelkers. 

• Ontheffing verlenen om permanente bewoning toe te staan in recreatiewoningen voor 
huidige bewoners.  

• Tenminste één keer per jaar wordt ieder kamerverhuurpand onaangekondigd 
gecontroleerd  op bouw- en milieuvoorschriften, brandveiligheidsvoorschriften en 
illegale bewoning. 
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Koopkracht en Inkomen 
 

 

 

50PLUS staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet 
kunnen blijven doen. Dat kan alleen als u een inkomen hebt dat u in staat stelt dat 
ook te doen. En precies dat staat op losse schroeven. De afgelopen 10 jaar hebben 
gepensioneerden al zo’n 20 procent koopkrachtverlies geleden. Onaanvaardbaar. 
Zeker als je beseft dat deze groep geen mogelijkheden heeft om dat verlies nog aan 
te vullen. Dat is precies waar 50PLUS-Senator Martin van Rooijen zich in de Eerste 
Kamer op heeft geconcentreerd. AOW en aanvullend pensioen zijn ook nu heel 
belangrijke onderwerpen omdat Provinciale Staten de  Eerste Kamer kiest. 1 

 

 

 

 

 

Waar wij voor gaan! 

• Geen indexatie van de motorrijtuigenbelasting totdat AOW en pensioen voldoende 
geïndexeerd zijn. 

• Gratis vervoer en culturele bezoeken voor senioren. 

• Provinciale belastingen evalueren en verminderen waar mogelijk. 

• Onderbestedingen terug laten vloeien naar inwoners provincie. 

• Geen grootschalige projecten die invloed hebben op koopkracht van inwoners van de 
provincie. 

• Ondersteuning om energie armoede tegen te gaan en proactief kijken waar mensen 
in de problemen komen  vanwege  die energie armoede. 

• Geen belemmeringen voor het delen van een woning met (mantelzorg behoevende) 
ouders of dak- en thuisloze familieleden of vrienden. 

• Mensen onder de armoedegrens worden extra gesteund. 

• Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan. 

• Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. 

 
  

 
1 De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De vorm is 
die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen 
op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. 
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Energie en Milieu 

16 van de 26 Utrechtse gemeenten, de provincie en de 
betrokken waterschappen hebben zich verenigd in de 
zogenaamde U16. Gezamenlijk hebben zij een bod gedaan 
van 1,85 Terawatt voor het opwekken van duurzame 
energie. Op papier kloppen de plannen en wordt een 
voldoende bijdrage geleverd aan de regionale energie 
opgave die vanuit de provincie moet worden geleverd. Veel 
partijen in Provinciale Staten zijn daar erg tevreden mee. 

50PLUS is echter realistisch. Natuurbeschermingsorganisaties maken zich zorgen 
over de gevolgen voor de natuur. Dat zal gevolgen hebben voor het bod maar ook 
gemeenten rekenen zich rijk. De gemeente Utrecht denkt bijvoorbeeld nog steeds 8 
windmolens te kunnen plaatsen in de polder Rijnenburg terwijl iedereen weet dat dit 
niet gehaald is.  

Energie en Milieu hebben alles met elkaar te maken. 50PLUS wil zorgvuldig met de 
wereld en haar energiebronnen omgaan en  die goed achterlaten voor onze 
(klein)kinderen. 

 

50PLUS gaat voor realisme! 

 

Waar wij voor gaan! 

• Einde aan privatisering energie. De PUEM (Provinciale Utrechtse Energie 
Maatschappij) levert gas en elektriciteit. 

• Stimuleren isolatie en energiebesparing voor particulieren en woningbouw 
corporaties. 

• Starten met onderzoek naar de mogelijkheden van  kleinschalige regionale 
kerncentrales. 

• Verder onderzoek naar duurzame en innovatieve energie waaronder waterstof,  
thorium, aquathermie, geothermie buurtaccu’s etc. 

• Bestrijding energie armoede. 

• Uitvoeren Regionale Energie Strategie (RES)  met draagvlak onder inwoners en 
respect voor lokaal genomen besluiten. 

• Provinciehuis, overheidsgebouwen en scholen vol leggen met zonnepanelen.  

• Geen windmolens in de provincie Utrecht zonder draagvlak van de inwoners en  
energieneutraal bouwen. 

• Tegen boren naar schaliegas. 

• In vergunningen de verplichting opnemen dat bedrijven bij nieuwbouw en uitbreiding 
energie neutraal moeten zijn. 

• Voldoende afvalbakken buiten de kernen, en in recreatiegebieden. 

• Verbeteren lucht- en waterkwaliteit. 

• Toezicht en Handhaving verbeteren door één Milieudienst voor de hele provincie. 

• Het gebruik van vislood verbieden. 
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Verkeer 

 

 

Er is op veel plaatsen langs provinciale wegen grote  overlast van verkeerslawaai 

voor aanwonenden. Hotspots zijn daarbij de Pothbrug in Woudenberg en bij de N401 

afslag Spengen nabij Kockengen. Het leefklimaat wordt hierdoor ernstig aangetast.  

Daarnaast is gebleken dat de provincie niet adequaat kan ingrijpen bij onveilige 

wegsituaties zoals bijvoorbeeld bij de tramovergangen in Nieuwegein, de N210 in 

IJsselstein en de N402 bij sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht. 

 

Waar wij voor gaan! 

• Een budget om snel en flexibel te kunnen acteren bij gebleken onveilige situaties. 

• Op Provinciale wegen is de maximum snelheid nooit hoger dan 60 km per uur. 

• De maximumsnelheid bij fietsoversteekplaatsen terug te brengen tot 30 km per uur. 

• Op rondwegen en verbindingswegen is de maximum snelheid 80 km per uur. 

• Bij de verbredingsplannen van de A27 is de participatie er niet alleen voor 
omwonenden en belangenorganisaties, maar voor alle belanghebbenden. 

• Alle tramovergangen in Nieuwegein worden voorzien van spoorbomen. 

• Soepele overgangen van weg, fietspaden en stoepen voor gebruikers van fiets, 
scootmobiel, rolstoelgebruikers en mensen met een rollator.  

• Bij overlast door verkeerslawaai worden bij de situatie passende geluidswerende 
maatregelen genomen. 
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Mobiliteit 

 

 

Openbaar vervoer is belangrijk voor de mobiliteit van alle bewoners in de  steden en 
dorpen in de provincie, inclusief de kleine kernen. Om openbaar vervoer overal aan 
te kunnen bieden is het niet gebaat bij privatisering.  Gebleken is dat het niet leidt tot 
een betere kwaliteit en beschikbaarheid.  

50PLUS vindt dat bij de eerstvolgende aanbesteding radicale verandering 
noodzakelijk is. 

 

Waar wij voor gaan! 

• Al het Openbaar Vervoer (OV) onderbrengen in een Provinciaal Vervoersbedrijf. 
Privatisering heeft niet tot betere kwaliteit geleid. 

• Openbaar vervoer in de provincie GRATIS voor AOW-gerechtigden en inwoners met 
een kleine beurs. 

• Het OV in de provincie Utrecht is toegankelijk voor alle gehandicapten. 

• Het OV in de provincie Utrecht is duurzaam. 

• Er komen multifunctionele mobiliteitspunten bij alle P&R haltes zoals bijvoorbeeld bij 
Breukelen, Vianen, Meerkerk, Veenendaal etc. om overstappen van de ene vorm van 
vervoer naar de andere te vereenvoudigen. 

o Op die overstappunten zijn ook afhaalpunten voor boodschappen, pakketjes 
en mogelijkheden voor fietsreparatie. 

• Zorgen voor een goede bereikbaarheid van de kleine kernen. Geen OV verminderen 
of afschaffen maar maatwerk in de dienstregeling, ook in de weekenden. 

• Altijd een veilige overdekte bushalte op loopafstand met voldoende mogelijkheden 
om de fiets te stallen. 

• Goede bereikbaarheid van NS-stations en bedrijventerreinen met OV, ook in de 
avonduren. 

•  Op alle rotondes in de provincie hebben fietsers voorrang  

• Fietspaden worden versneld verbeterd, verbreed met zo weinig mogelijk 2-richtings 
verkeer. 

• Ondersteunen “Auto - maatje”, van deur naar deur i.p.v. halte naar halte. 

• Goede OV-voorziening binnen 100 meter van de hoofdingang van middelbare 
scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenposten. 
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Landbouw 

 

 

 

50PLUS wil de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. 
50PLUS staat voor een krachtig landbouwbeleid en maakt zich sterk voor het behoud 
en herstel van de biodiversiteit. Daarbij moet getracht worden schade aan de 
economie te voorkomen en economische groei niet te belemmeren. 

 

50PLUS wil volgende generaties niet belasten met oneerlijke klimaatlasten als 
gevolg van te snel uitgevoerd klimaatbeleid. 

 

Waar wij voor gaan! 

• Respect voor de boeren. 

• Perspectief voor boeren in relatie tot stikstofmaatregelen. 

• Niet praten over de boeren maar met de boeren. 

• Geen gedwongen uitkoop. 

• Stimuleren circulaire landbouw en waterbeheersing. 

• Vereenvoudigen regelgeving productverkoop op het eigen erf. 

• Geen nieuwe grootschalige intensieve veehouderij. 

• Stimuleren biologische- en natuur inclusieve boeren. 

• Industrie, luchtvaart en wegverkeer moeten ook evenredig bijdragen aan 
vermindering stikstofdispositie. 

• Handhaven bij overlast van onder andere mest verwerkende bedrijven. 
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Veiligheid 

 

Thuis, op straat en digitaal is het belangrijk om je veilig te voelen. Steeds vaker zien 
we dat met name senioren doelwit zijn van woningovervallen, babbeltrucs, phising of 
roofovervallen. Uit gegevens van de politie blijkt dat met name oudere mensen 
slachtoffer zijn van dit soort criminaliteit. Het is van groot belang dat er ingezet wordt 
op het tegengaan van criminaliteit en het weerbaar maken van kwetsbare mensen.  

De provincie Utrecht moet werk maken van veilige fietspaden. Deze zijn veelal te 
smal en veel fietspaden verkeren in slechte staat. Ongelukken gebeuren bij hoge 
snelheden zoals door het gebruik van de elektrische fietsen, brommers en het 
recreatief wielrennen.  

Ondanks alle maatregelen die kunnen bijdragen aan de een veilige samenleving is 
het belangrijk vroeg te beginnen met goede voorlichting om mensen weerbaar te 
maken. 50PLUS wil inzetten op voorlichting en weerbaarheidstrainingen voor jong & 
oud. Samen maken we tenslotte het verschil. 

 

Waar wij voor gaan! 

• Er komt (inkomensafhankelijke) bijdrage van € 500,- voor senioren en mensen met 
een kwetsbare gezondheid die hun woning willen beveiligen. 

• Stimuleren buurtpreventie. 

• Gratis weerbaarheidstrainingen zoals bijvoorbeeld valpreventie voor senioren en 
kwetsbare mensen. 

• Voorlichting om weerbaarheid kwetsbare groepen te versterken. 

• Een programma om digitale vaardigheid te verbeteren om alle vormen van digitale 
oplichting en fraude tegen te gaan zoals bijvoorbeeld phising,  WhatsAppfraude ,en 
spoofing tegen te gaan. 

• Verlichting van fietspaden, die een verbinding vormen tussen steden, worden 
verbeterd. Bijvoorbeeld door: 

o reflectoren op wegen en fietspaden;  

o ledverlichting; 

o bewegingssensoren.  

• Soepele overgangen van weg, fietspaden en stoepen voor gebruikers van fiets, 
scootmobiel, rolstoelgebruikers en mensen met een rollator.  

• Fietstunnels met verlichting, voor een veiliger weggebruik voor fietsers en 
voetgangers.  

• Voorlichting aan pandeigenaren om drugscriminaliteit in leegstaande schuren te 
voorkomen. 

  



                                           Verkiezingsprogramma 50PLUS Provinciale Staten Utrecht 2023 - 2027 11 

 

 

 

Overige onderwerpen 

 

Er zijn nog heel veel onderwerpen waar de provincie voor gesteld wordt. 
Voorbeelden hiervan zijn economie, internationalisering, scholing, cultuur, sport, vrije 
tijd, dierenwelzijn, bestuur en financiën. Deze onderwerpen zijn echter niet de 
problemen waarmee onze inwoners dagelijks worden geconfronteerd. Als ze aan de 
orde zijn zal 50PLUS met onze doelgroep in het achterhoofd een mening formuleren. 

Toch zijn er onderwerpen die ook nu al in dit programma een plek verdienen. 

 

Werkgelegenheid. 

Het is belangrijk dat de provincie financiële middelen ter beschikking stelt voor 
scholing van langdurige werkelozen. 50PLUS wil dat de subsidiemaatregel ‘Een 
leven lang leren’, ook voor de 55-plusser geldt.  

 

Waar wij voor gaan! 

• Een leven lang leren voor iedereen is de basis voor werk. Bedrijfsopleidingen en 
stage mogelijkheden zijn daarbij belangrijk.  

• Het (opnieuw) opleiden voor de zorgsector, vervoer en andere beroepen biedt 
perspectief voor velen.  

• Aandacht voor het niet verloren laten gaan van ervaring. Opgebouwde vakkennis  en 
specialisme krijgt dan de waardering, die het verdient.  

• de provincie neemt een ‘voorbeeldfunctie’ in, bij het inzetten van senioren en de 
bestrijding van leeftijdsdiscriminatie.  

 

Asiel, immigratie en integratie. 

De provincie heeft wat 50PLUS betreft een coördinerende taak in de opvang van 
asielzoekers en statushouders in de provincie. 

 

Waar wij voor gaan! 
• Als provincie de overheid aanzetten tot het opvangen van vluchtelingen bij de 

buitengrenzen van de EU of in hun eigen land.  

• Geen voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen. Gelijke kansen met 

autochtone inwoners. 

• Opvang centra in de provincie moeten qua grootte in verhouding staan tot de huidige 

leefomgeving. 

 


