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Zichtbaarheid CDA-Senioren
Het CDA Seniorennetwerk is niet goed
zichtbaar. Niet binnen het CDA en ook
daarbuiten niet. We hebben dan wel
geen budget om te publiceren, maar toch
is het belangrijk dat ons geluid gehoord
wordt. We willen graag onze beperkte
mogelijkheden beter gaan benutten.
1. Cordaad kan beter verspreid worden.
2. We ontwikkelen een CDA-senioren
speerpuntenfolder.
3. Actuele politieke thema’s stellen we
via een email aan de provinciale
vertegenwoordigers voor een korte
tijd open voor discussie. Die ronden
we af met een samenvattende
rapportage voor de partij (evt. pers).
4. We willen beter gebruik maken van
en bijdragen aan het CDA-ledenblad.
5. We bestuderen de mogelijkheden
van een landelijke CDA Seniorenontmoetingsdag in het najaar.
6. We maken meer gebruik van twitter
en facebook om stelling te nemen in
lopende zaken.
7. We willen op CDA-congressen een
informatiestand inrichten.
8. Met het partijbestuur gaan we na of
de seniorenbeurs een goede en
betaalbare gelegenheid biedt om ook
buiten het CDA bekender te worden.
Theo Morskate

Van de voorzitter
Langzaam dwarrelt het door de provinciale en waterschapsverkiezingen
opgewaaide electorale stof weer neer. Duidelijk is wel dat met name de
verkiezingen van leden voor provinciale staten werden gedomineerd
door landelijke thema’s. Op zich jammer omdat daardoor provinciale
thema’s niet als leidraad voor veel kiezers hebben gegolden, terwijl juist
de provincie een belangrijke rol heeft in de inrichting heeft van de
provinciale ruimte en het regionale openbaar vervoer. In den brede
heeft het CDA kiezers verloren, maar zich toch nog redelijk weten te
handhaven. Met name het verlies van kiezers in de Randstedelijke
gebieden baart zorg, tot een evaluatie van de verkiezingen zal door het
partijbestuur worden besloten.
En de volgende verkiezingen komen er alweer aan, op 23 mei gaan de
stembureaus weer open voor het kiezen van de Europarlementariërs
voor de komende jaren. Hoewel er veel kritiek is op de handel en
wandel van de Europese Unie, is het goed om je te realiseren dat een
hecht samenwerkend verband van Europese landen belangrijk is om de
uitdagingen en bedreigen in de wereld rondom ons het hoofd te bieden.
Een individueel land, en zeker een relatief klein land als Nederland, kan
dat niet alleen. Zeker, de EU is niet perfect en er is veel dat beter moet.
Hoe dat zou moeten, is terug te vinden in het CDA-verkiezingsprogramma voor het EU parlement. Om onze manier van leven in
vrede, vrijheid en welvaart in deze wereld te kunnen borgen, is uw stem
op 23 mei nodig!
Ook landelijk zijn er tal van onderwerpen die ons als CDA senioren zeer
aan het hart gaan. Vandaar dat wij over deze onderwerpen met de
fractie in gesprek gaan, vaste momenten in het jaar worden daarvoor
vastgelegd. Onderwerpen die CDA senioren bezig houden zijn de
situatie in de zorg, het pensioendossier en met name de achterblijvende
indexering van pensioenen en de mogelijke kortingen op de
pensioenuitkering.
Maar ook medisch ethische kwesties.
Het algemeen bestuur heeft in haar onlangs
gehouden vergadering daarover een
waardevolle presentatie van Hanneke Bruins
Slot gehad en aansluitend inhoudsvol daarover
met haar gediscussieerd. Een sprekend
voorbeeld van contact op inhoud met leden
van de fractie.
Reginald Visser

Ethische vraagstukken in het parlement
Hanke Bruins Slot is in de Tweede Kamer de
woordvoerder voor ethische vragen die zich
aandienen. Voor CDA-Senioren verklaarde ze
allereerst dat ze met haar collega-Kamerleden
in een goede en respectvolle sfeer deze vragen
kan bespreken, ook al lopen de opvattingen
sterk uiteen.
Liberale vrijheid of sociale verbondenheid?
In de actuele discussie over het einde van ons
mensenleven overheerst de term voltooid leven,
waar het CDA uitgaat van een ‘waardig levenseinde’.
Dat is niet alleen een andere term, maar staat ook voor een
fundamenteel verschillende levensfilosofie.
De sprekers over ‘voltooid leven’ benadrukken de vrije wil van mensen,
om wanneer ze hun leven voltooid achten zelf de dood te kunnen
kiezen. Ze vragen om uitbreiding van mogelijkheden voor euthanasie
ook als er geen medische of psychische aanleiding is.
De vorige regering heeft Paul Schnabel, de oud-directeur van het
Sociaal Cultureel Planbureau gevraagd te onderzoeken of de huidige
euthanasiewetgeving (medisch en/of psychisch ondraaglijk lijden)
aanpassing behoeft. Zijn conclusie was: Niet doen, de huidige praktijk
functioneert naar behoren. Verruiming van de wetgeving kan
oncontroleerbare ongewenste effecten hebben.
Het CDA en verwante partijen vestigen consequent de aandacht op
zorgzaamheid voor kwetsbare en oudere mensen, zodat niet ongemerkt
bij hen het gevoel ontstaat niet (meer) van waarde te zijn en een last
voor de samenleving. Veel mensen die in eenzaamheid leven bloeien
op als ze in een liefderijke omgeving terechtkomen en het verlangen
naar het levenseinde maakt plaats voor hernieuwde levenslust.
Ook mensen die ernstige lichamelijk lijden ervaren, hechten vaak nog
lang aan het leven als ze met zorg en liefde worden omgeven.
Het nuttigheidsdenken over het leven van gehandicapten en ouderen
ervaren zij als een oproep om de samenleving te ontlasten van de zorg
voor hen.
In de discussie met CDA-Senioren kwamen aan de orde:
 De kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Ondanks de extra
beschikbare middelen, wordt niet voldoende personeel gevonden.
Het imago van verzorgenden heeft geleden onder vorige
bezuinigingen, en ook de opleidingscapaciteit.
 Het bestrijden van eenzaamheid kan een impuls krijgen, als
mensen, vrijwilligersorganisaties en verenigingen die programma’s
aanbieden, worden ondersteund in hun activiteiten.
In veel gemeentes, is de laatste jaren juist bezuinigd op
wijkaccommodaties en activeringsprogramma’s.
 Er ontstaan schrijnende problemen als mensen na een korte
ziekenhuisopname, onvoldoende hersteld naar huis worden
gezonden, als daar geen opvangstructuur aanwezig is.
Ook als een partner overlijdt kunnen knelpunten ontstaan, als er
sprake is van afhankelijkheid. Zelfstandig wonen is dan soms
onverantwoord en verpleeghuisopname niet aan de orde.
Tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis is een gat ontstaan na
de afschaffing van verzorgingshuizen, dat lang niet alle senioren zelf
kunnen opvullen.

Gasinfrastructuur nodig
Bernard van Geuns schreef in de
vorige Cordaad over het belang van
het behoud van een goede
gasinfrastructuur, ook als de winning
van aardgas in Groningen wordt
afgebouwd.

Hij kreeg uit het hele land overwegend ondersteunende reacties
waarin de eenzijdige focus op
elektriciteit met kostbare subsidiesystemen wordt bekritiseerd.
De bijdrage aan CO2 reductie van
gasloze huizen is maar gering en de
mogelijkheden voor alternatieve
verwarming zijn niet altijd gemakkelijk
voorhanden.
Het gebruik van de gasleidingen voor
het transport van waterstof wordt vele
malen genoemd.

Ook voor het importeren en
distribueren van (vloeibaar of
buitenlands) gas blijft ons leidingnet
relevant.
Wetenschappers lijken elkaar tegen
te spreken over de betekenis, het
rendement en de kosten van de
verschillende energiedragers.
Focussen op een wijze mix lijkt het
verstandigst.

Herinneringen van een CDA Senioor
Vice-voorzitter Jan Beumer
nam in onze laatste ABvergadering na 3 zittingsperiodes afscheid van
CDA Senioren.
Wij zijn Jan dankbaar voor zijn
consciëntieuze inzet en
wensen hem alle goeds voor
de komende jaren
Begin 2000 kwam ik in het DB van het landelijk
PCOB. Namens die ouderenbond woonde ik ééns per
kwartaal het overleg bij met de CDA-fractie in Utrecht.
Achter de Dom kwamen we bijeen samen met de
KBO en CDA-senioren onder leiding van Ans
Willemsen, toenmalig kamerlid van het CDA, om te
reageren op CDA-beleid en brachten we wensen
namens de ouderen naar voren. Van de fractie
kwamen Jan de Vries en een nog heel jonge Pieter
Omzigt, die toen goed kon luisteren. Later zat Mimi
van Oerle dit overleg voor. Ik woonde namens het
PCOB ook het kwartaal-overleg met CDA-S in Den
Haag bij. Hannie van Leeuwen was adviseur. Samen
hebben we met beleidsmedewerkers van de
ouderenbonden stukken geproduceerd die invloed
hadden op het beleid van de fractie.

Ondertussen was mijn zittingsperiode bij de ouderenbond verstreken en werd ik gevraagd als vicevoorzitter van ons netwerk. Na Harm Gersen werd
Gijp van Soest CDA S-voorzitter. Hij was gewend in
Nieuwspoort namens de ouderenbonden de belangen
te behartigen. We hebben dat nog succesvol door
kunnen zetten, totdat ons aantal kamerzetels terugliep
en toenemende bestuurlijke drukte het contact met de
woordvoerders moeilijker maakte. Ook de politieke
assistenten kregen zo’n breed takenveld dat ruimte
voor regulier overleg ontbrak. Het lukte wel een stuk
over voltooid leven te produceren waar Hanke Bruins
Slot gebruik van kon maken. Door minder financiële
mogelijkheden ontbrak het ons aan de inbreng van
een beleidsmedewerker. Dan kan je als CDA-S
minder kwalitatieve stukken produceren en ervaar je
dat je in overleg naar de marge wordt gedrongen.
Mijn innige slotwens is dat het jullie lukt weer uit de
zijlijn te komen en een prominente plaats verwerven
in advisering van de fractie en het CDA. Het ga jullie
goed! Jan Beumer

Een Nieuw Meningsvormingsinstrument
Regelmatige fysieke ontmoetingen van AB-leden van
ons netwerk om persoonlijk met elkaar van gedachten
te wisselen blijven beperkt tot slecht 3 a 4 keer per
jaar.
We hebben daarom besloten inhoudelijke bespreking
van politieke onderwerpen dichter bij CDA-Senioren te
brengen via een Email Gedachtenuitwisseling.
Door gebruik te maken van een startnotitie verzonden
per email over een actueel thema met de vraag om
reacties kan in een periode van bijv. 6 weken een
brede groep senioren betrokken raken bij de
gedachtenvorming.
Discussiëren per email willen we zoveel mogelijk
vermijden. De opsteller van de startnotitie ontvangt
van geïnteresseerde AB-leden inhoudelijke reacties,
die ze ook uit hun eigen achterban kunnen halen.
Daarna wordt een eindverslag gemaakt dat (indien
nodig na bespreking in het AB) verspreid kan worden
binnen en buiten de partij.
Zo kunnen we met CDA S binnen 2 a 3 maanden een
thema behoorlijk verkennen en bespreken.
Als eerste thema’s zijn genoemd
 De Inkomensontwikkeling van senioren
 Huisvestingsvragen van senioren
 Ziekenhuisconcentraties
Over het huisvestingsvraagstuk met als titel:
‘Op zoek naar nieuwe woonvormen voor senioren’
staat de discussie nu open t.m. 31 mei 2019.
Wilt u deelnemen neem dan contact op met uw
provinciale CDA S vertegenwoordiger en doe via hem
mee met de inbreng.
De zes vragen uit de notitie staan hieronder .
1. Kent U in uw omgeving probleemsituaties waarin
mensen terechtkwamen die na een korte
ziekenhuisopname naar huis werden gestuurd?
2. Hebt U kennis van of ervaring met woningaanpassing voor ‘senioren met beperkingen’ en
problemen die zich daarbij voordoen?
3. Welke vragen en (on)mogelijkheden ziet U bij het
verhuizen naar levensloopbestendige woningen?
4. Welke nieuwe woonvormen voor senioren kent u
en welke voor- en nadelen zitten daar aan?
5. Voldoen verpleeghuizen als laatste woonplek of
mist u woon/zorgvormen voor lichtere zorg?
Hoe ziet u die ontstaan?
6. Wie moet verantwoordelijkheid nemen voor het
sociale huisvestingsvraagstuk van senioren?
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Dagelijks bestuur
Voorz.

Reginald Visser

Vice Voorz.

Ria Aartsen-den Harder

Secretaris

Arie Slob

Penningmr.

Jaap van der Spek

Algemeen Bestuur

Groningen

dhr. Bernard van Geuns

Friesland

dhr. Teus Dorrepaal

Drenthe

dhr. Hans de Vries
dhr. Albert van Goor

Overijssel

mw. Diny Laarman-Hemstede
CDA 1000 in Amsterdam Noord

dhr. Theo Morskate
Flevoland

dhr. Klaas van der Knaap
dhr. Jan Ovinge

Gelderland

mw. Hilde Haverkamp-Rombaut

Utrecht

dhr. Henk Klein Kranenburg

N. Holland

mw. Aagje Zeeman
dhr. Arthur Brand

Z. Holland

mw. Monique Vogelaar
dhr. Peter Pex

Zeeland

mw. Sien de Mol- Marcusse
dhr. Piet Clarisse

N Brabant

dhr. Theo Kloet
dhr. Pieter Springer

Limburg

dhr. Paul Winkes
dhr. Cor Spreeuwenberg

Gr. Steden

Het CDA Seniorennetwerk wil zich graag zichtbaarder presenteren
en heeft daartoe het plan opgevat een nationale CDA-Seniorendag te organiseren in het najaar van 2019. Op een bijzondere
locatie willen we zoveel mogelijk CDA-Seniorenleden uitnodigen
om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die sterk
leven bij onze generatie. Ontmoetingen met bewindslieden en
parlementariërs zullen deel uitmaken van het programma en ook
momenten van ontspanning horen bij deze dag.
Zichtbaar maken dat het CDA ook wordt gevormd door een grote
groep geïnteresseerde en betrokken medeburgers, die oog
hebben voor de vraagstukken van vandaag en morgen, dat is
alleszins de moeite waard.
U hoort nog van ons

dhr. Kees van der Meer
dhr. Jouke Bosma

per 1 april 2019

Senioren
Postbus 30453
2500 GL, Den Haag
e-mail
: senioren@cda.nl
website
: http://www.cda.nl/senioren
facebook : www.facebook.com/seniorencda
twitter
: https:/twitter.com/CDASenioren
Cordaad wordt u automatische toegezonden na aanmelding via e-mail.

