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Zij aan zij
Het discussiestuk Zij aan Zij van ons
Wetenschappelijk instituut vraagt om
een intensieve dialoog met de gehele
CDA achterban.
Wetenschappelijke verkenningen en
richtingaanduidingen krijgen pas
betekenis als ze in de samenleving
worden herkend en gesteund. Juist het
zoeken naar opvattingen en gevoelens
in brede lagen van de samenleving is
naar de achtergrond gedrongen om
economische en bestuurlijke
problemen op te lossen, en ook
klimaat- en milieuvraagstukken.
Dat de individuele burger voortdurend
de rekening krijgt voorgeschoteld, de
overheid haar eigen taken op diverse
terreinen niet volwaardig uitoefent, of
zelfs ernstige fouten maakt. (belastingdienst), dat de economie goed draait,
maar mensen het niet in hun salaris
terugzien en pensioenen ernstig in
waarde dalen, zorgt voor groot
vertrouwensverlies in de overheid.
Laten we zij aan zij bouwen aan
fundamenteel nieuw vertrouwen.
Theo Morskate (eindredacteur)

Van de voorzitter
Op het moment van schrijven van dit voorwoord rollen de eerste uitslagen
van de verkiezingen in Groot Brittannië binnen. Ook deze uitslag geeft
maar weer eens aan hoe vluchtig de kiezerstrouw is in de huidige tijd met
als gevolg een weinig stabiele uitslag over de jaren. Veel minder de keuze
voor een visie op de samenleving, een ideologie, maar meer een keuze
gebaseerd op de actualiteit van de dag. Kiezers hebben nu eenmaal geen
ongelijk, dus als partij moet je daar rekening mee houden.
Dat betekent niet dat je een visie op de samenleving maar opzij moet
zetten en alleen gaat maar sturen op actualiteit van de dag. Het is wel zaak
dat de visie op de samenleving past bij de tijd en om die reden is het goed
dat wij als CDA onze visie gaan herijken. Met de aanzet van het WI in ‘Zij
aan Zij’ wordt de komende maanden in de partij gestalte gegeven aan hoe
wij als CDA de samenleving aan de volgende generaties willen
doorgegeven. Als CDA Senioren voelen wij die verantwoordelijkheid voor
de generaties die op onze schouders staan.
Daarnaast is aanpassing van de structuur van de partij ook noodzakelijk,
gekozen is voor een netwerkpartij. De partij laten bestaan uit thematische
netwerken naast meer regionaal gevormde netwerken. Dat heeft ook
gevolgen voor de bestuursstructuur, gekozen wordt voor een klein en
slagvaardig partijbestuur en een verenigingsraad die bestaat uit
vertegenwoordigers van de netwerken. Deze verenigingsraad fungeert
vooral als klankbord van het bestuur, naast nog enige statutaire functies.
Kortom, het komend jaar een uitdaging zowel
Op de inhoud als de structuur van onze partij.
U bent van harte uitgenodigd als senior om de
discussies hierover deel te nemen.
Tot slot wens ik u en zij die u lief zijn een
Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
Gezond weer op in het nieuwe jaar!
Reginald Visser

Afscheid Secretaris Arie Slob

Klaas Neutel de nieuwe Secretaris

Begin december had ik in Zwolle mijn laatste
vergadering als afgevaardigde vanuit het DB van
CDA-Senioren in de commissie Communicatie.
Ik zal de mensen gaan missen. Ik kijk terug naar wat er
in de afgelopen periode van 3 jaar is bereikt?
Mijn eerste, voorzichtige conclusie: Te weinig!
CDA-Senioren staan nog steeds niet goed op de kaart.
Zomaar wat gedachten hoe dat komt.
Als CDA-Senioren zijn we heel voorzichtig met het naar
buiten brengen van standpunten. We lijken huiverig om
een afwijkend standpunt t.o.v. met name de Tweede
Kamerfractie van het CDA in te nemen. Dat moet bij
gelegenheid wel kunnen toch? Eerder zijn pogingen
ondernomen om onmiddellijk een persbericht uit te laten
gaan, wanneer zich iets voordoet in de politiek, dat ons
als senioren raakt. Maar dat is nog nooit gebeurd.
Zouden de commissies die we kennen niet veel alerter
moeten zijn waar het gaat om de actualiteit? We hebben
een cie. Inkomen en pensioenen. Er is de afgelopen
jaren geen vergadering voorbij gegaan zonder het over
pensioenen te hebben, maar naar buiten toe hoor je
nauwelijks iets. Zonder een vakbond voor CDASenioren te willen zijn, wat merken ouderen van ons
bestaan? CorDAad is een prima, goed uitgevoerd
communicatiemiddel, maar wanneer het maximaal 4
keer per jaar verschijnt, dan kun je niet actueel genoeg
zijn. Bovendien hebben we maar zo’n 700 CDA-leden,
die geabonneerd zijn op deze uitgave. Dat is een fractie
van de duizenden oudere CDA-leden die de partij kent.
Helpt U mee om dat aantal te verhogen?
De velden zijn groen om te oogsten, zeker voor ons als
CDA-Senioren, Beste mensen, het ga u goed!

Al meer dan 40 jaar ben ik lid van het CDA (of van één van
haar voorgangers). Ik ben ook altijd actief geweest in de
partij. Als secretaris en voorzitter van de ARJOS in
Gelderland en als eerste voorzitter van CDJA-Gelderland.
Ik was 12 jaar raadslid, waarvan 10 jaar fractievoorzitter en
daarna 5 jaar Statenlid. Tot zo ver de highlights van mijn
politieke werkzaamheden.
Ik ben geboren en getogen in Hoogeveen. Heb de
Christelijke Pedagogische Academie in Emmen gevolgd en
ben met veel plezier 44 jaar werkzaam geweest in het
basisonderwijs. Eerst 11 jaar als leraar, daarna 33 jaar als
directeur van een school.
Ik ben getrouwd en heb drie kinderen en vijf kleinkinderen.
Behalve in Drenthe heb ik in de provincies Gelderland en
Noord- Holland gewoond en gewerkt.
Politiek heeft mij altijd geboeid.
Want daar gebeurt het in de maatschappij. Daar worden de
beslissingen genomen. Langs de zijlijn staan en alleen
maar wat roepen, past niet bij mij. Wat mij wel eens
tegenstaat in het openbaar bestuur is de stroperigheid. Het
duurt nog wel eens lang voor allerlei procedures zijn
doorlopen en er iets tot stand wordt gebracht. Toch heeft mij
dat er nooit van weerhouden politiek actief te blijven, want in
een democratie moet veel overlegd worden met achterban
(inwoners) en daar is nu eenmaal tijd voor nodig.
Ik heb er zin in om na mijn pensionering en na mijn
uittreden uit de provinciale politiek vanaf 1 januari 2020 als
secretaris landelijk actief te zijn bij de CDA-senioren.
Zo kan ik de netwerken waar ik deel van uitmaak in stand
houden en uitbreiden.
Ik kijk uit naar de samenwerking in het bestuur van het
CDA-senioren netwerk!

Mr. Arie Slob, vanaf 01-01-20 oud-secretaris

Klaas Neutel

Stelling
Voorts ben ik van mening dat de huurdersheffing
onmiddellijk moet worden beëindigd.
Dat geld (een verkapte belasting voor de minst
draagkrachtigen) moet worden besteed aan
betaalbare huurwoningen. (Bernard van Geuns)

CDA Senioren in gesprek met CDA Tweede Kamer

Landelijke CDA Senioren Dag

Donderdag 26 september kwam het algemeen bestuur van de CDA
Reginald
netwerkvan
CDAhet
Senioren
Senioren Visser,
bijeen invoorzitter
de fractiekamer
CDA in de Tweede Kamer.
Tijdens het partijcongres in november 2018 is een resolutie
aangenomen om het contact tussen CDA Senioren en de Tweede
Kamer fractie te versterken en tijd te nemen voor een brede
gedachten uitwisseling. Na Prinsjesdag was het een uitgelezen
moment in de beginfase van de Algemene Beschouwingen.

Senioren en
oudgedienden
opgelet!

De dag begon met een introductie van fractievoorzitter Pieter
Heerma, die ons gezelschap meenam in de wijze waarop hij in de
eerste maanden van zijn fractievoorzitterschap contact had gezocht
met vele vertegenwoordigers uit de samenleving, om zich breed te
laten informeren en om vervolgens met die informatie invulling te
kunnen geven aan de uitgangspunten van de christendemocratie.
De ontmoeting met de CDA Senioren sloot daar goed op aan en werd
door hem zeer op prijs gesteld.
Achtereenvolgens werd met Lenny Geluk gesproken over aspecten
van de WMO. Zij werd geïnformeerd hoe de uitvoering van de WMO
in de omgeving van AB leden werd ervaren.
Met René Peters werd van gedachten gewisseld over de ervaringen
met schuldhulpverlening, armoedebeleid en arbeidsmarkt
discriminatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.
Over aspecten van de wet langdurige zorg (WLZ) en AOW spraken de
AB leden met Evert Jan Slootweg.
Met Pieter Omtzigt werd uitgebreid stil gestaan bij de problematiek
betreffende het pensioenstelsel en de dreigende kortingen op de
pensioenen.
Vanuit de aanwezigen werd er sterk op aangedrongen in ieder geval
niet over te gaan tot kortingen op de pensioenen gedurende de tijd dat
het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgewerkt.
Tot slot werd met Harry van der Molen uitgebreid stilgestaan bij
medisch ethische vraagstukken, een onderwerp dat de leden van
CDA Senioren nauw aan het hart ligt.
De drie kwartier die voor ieder gesprek waren uitgetrokken bleken om
te vliegen, gemakkelijk had meer tijd kunnen worden gevuld.
Het Algemeen Bestuur van de CDA Senioren heeft het zeer op prijs
gesteld dat deze gelegenheid werd geboden om over een breed scala
aan onderwerpen, die met name op senioren betrekking hebben, met
leden van de fractie te spreken en we zien uit naar een herhaling
volgend jaar.
Reginald Visser

Op vrijdag 3 april 2020 organiseren
we voor alle geïnteresseerde
(CDA-)senioren een boeiende
ontmoetingsdag in De Bilt
DE
LANDELIJKE CDA- DAG
VOOR SENIOREN





Interessante sprekers,
nuttige deelsessies en
volop ruimte om elkaar te spreken.
Met een lunch en een borrel achteraf
is het programma rond.

Hoe deze dag er precies uitziet,
hoort u later.
Reserveer alvast de datum!
Wilt u een introducé meenemen?
Deze is van harte welkom!
De eigen bijdrage voor deze dag is
€ 10,- (voor introducés € 15,-)
Houd voor meer informatie Cordaad
en de nieuwsbrief van het landelijk
CDA in de gaten.
Vragen kunt u met een e-mail sturen naar
cdaseniorendag@gmail.com

Een groet van de organisatoren van
deze mooie dag,
Teus Dorrepaal, Theo Kloet
en Monique Vogelaar,

Walvissen en het klimaat
In de tijd dat er nog geen CDA was maar drie Christelijke partijen die later het CDA zouden worden, werd mij
als jongmens nu eens voor de voeten geworpen dat ik “Een linkse rakker” dan weer “Een rechtse bal” was.
Het geeft aan dat in velen van ons wel iets duaals/dubbels zit.
Tijdens een soms wat hoog oplopende discussie in familiekring werd mij gevraagd hoe ik nu echt over het klimaat
dacht. Na even nadenken was mijn antwoord dat ik daarin wat ambivalent ben.
Niet omdat ik de invloed van ons mensen op het klimaat ontken maar vooral omdat ik grote vraagtekens heb bij het
scala aan oplossingen dat momenteel worden aangedragen.
Laat ik voorop stellen dat veel van de voorgestelde oplossingen een bijdrage kunnen leveren en soms zelfs als een
tweesnijdend zwaard werken. Zo kan “Van het gas af” de CO 2- uitstoot verminderen. Een bijkomend effect is van
geopolitieke aard. Minder afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstof door regimes die we verfoeien is dan
een positieve bijvangst. Het vervangen van gas voor de opwekking van elektrische energie is een ingewikkeld
vraagstuk.
Of we dat oplossen met meer windmolens en zonnepanelen is de vraag.
Wat mij steekt is dat grote stappen maken van fossiel naar elektrisch met kernenergie door velen taboe is verklaard.
We benoemen vooral het (mogelijk) aantal slachtoffers. Maar, benoem ik de slachtoffers in de mijnbouw voor de
winning van fossiele brandstoffen en de schaarse, zeldzame, grondstoffen nodig voor zonnepanelen, windmolens en
batterijen dan wordt dat als niet ter zake doende ter zijde geschoven dan wel onbespreekbaar verklaard.
(Omdat de winning in gebieden ver van ons in een derdewereldland plaats heeft?)
”Walvissen blijken enorme CO2-stofzuigers te zijn.”
Onlangs viel mijn oog op een artikel in mijn regionale krant met deze kop. Ook in
AD, Trouw, Volkskrant en Stentor stond het artikel. De systematiek wordt
verduidelijkt in bijgevoegde illustratie. Na lezing van het verhaal ging ik me bijna
schuldig voelen. Immers ik en vele van mijn generatiegenoten hebben hun
gezondheid aan de walvis te danken. Elke avond een lepeltje weet u nog?
Het schuldgevoel is wel over. Blijf ik zitten met de vraag in hoeverre vormen van
natuurherstel ons kunnen helpen. Als het niet zo ernstig zou zijn kun je het bijna
vermakelijk noemen hoe de diverse meningen over elkaar heen buitelen.
Waarom zou je een mogelijke (deel)oplossing omarmen als je al een
vooringenomen standpunt hebt? Het geloof in het eigen gelijk is onaantastbaar.
Dat er vele wegen naar Rome kunnen leiden wil bij veel adepten van
vooringenomen standpunten niet echt doordringen. Geen tijd meer! Actie! Nu!
Maken we daarbij fouten? Die lossen we dan wel weer op. Mijn vraag is dan,
ten koste van wat?
Een algemene mening van een krantenlezer overgenomen.
Wij hadden consensus in de samenleving. Een fabel!
Echte wetenschappers en kerngeleerden werden geweerd bij de klimaattafels.
Wijken worden van het aardgas afgehaald terwijl Duitsland massaal op aardgas
overgaat de aankomende jaren. Ze kunnen niet anders want kernenergie is
voorlopig afgezworen. Hier worden de burgers in een dwangbuis gestopt om
steeds meer te betalen voor energie, terwijl de rek er allang uit is.
Een twitterberichtje over het walvis artikel.
Moet je natuurlijk er wel voor zorgen dat je niet alle krill
wegvangt, wat we gebruiken voor onze vitamineproductie, en de aquacultuur
om de (sier)vis voeden. Zonder krill geen walvissen. Alles hangt samen.
Belangstellenden verstrek ik graag het artikel in PDF-formaat.
Mail maar even naar bjvgeuns@tiscali.nl
U kunt een en ander ook nalezen via Google. Zoekterm Walvis CO2. Kunt u
zien welke kranten hierover hebben bericht en diverse meningen tot u nemen.
Overigens mijn zorg voor mijn jaren-dertig-huis lijkt zich op te lossen.
Er zijn inmiddels elektrische verwarmingsketels die zonder meer mijn gasketel
kunnen vervangen. Zeer betaalbaar.
Bernard van Geuns, CDA-S Groningen

Landelijk Netwerk CDA Senioren

CDA Senioren in Gelderland over wonen

Dagelijks bestuur
Voorz.

Reginald Visser

Vice Voorz. Ria Aartsen-den Harder
Secretaris

Klaas Neutel

My home is my castle, of is het een hutje op de hei?’.

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
dhr. Theo Morskate

Flevoland

dhr. Klaas van der Knaap
dhr. Jan Ovinge

Gelderland mw. Hilde HaverkampRombaut
Mw. Plonia Pieper-Hagen
Utrecht

dhr. Henk Klein Kranenburg

N. Holland

mw. Aagje Zeeman

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 dhr. Kees van der Meer
dhr. Jouke Bosma

per 1 december 2019

Op 28 oktober organiseerde CDA S Gelderland in Doetinchem een
themamiddag over innovatieve woonvormen voor senioren, tegen de
achtergrond van een grote/ groeiende behoefte aan passende
huisvesting voor ouderen.
Peter Prak, initiatiefnemer van de Stichting Knarrenhof sprak over de
ontwikkeling van woningcoöperaties van het type ‘Knarrenhof’ en
Leo Bisschops, voorzitter KBO Brabant, over de aanpak in NoordBrabant om wonen en zorg te combineren
Knarrenhof (Peter Prak)
In Nederland was in 2002 24% van de volwassenen 60+, in 2018 31%,
en in 2038 zal dat 51% zijn. De zorgkosten nemen toe. Eenzaamheid
draagt daar aan bij. Omdat niemand eenzaam en afhankelijk oud wil
worden is het nodig om vormen te vinden waarbij mensen sociaal actief
blijven en participeren in de samenleving. Een gunstige omstandigheid
daarvoor is een aangename woonomgeving waarin zorg en aandacht
voor elkaar vanzelfsprekend is. Knarrenhof, opgericht in 2010, is een
landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de
leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.
Prettig wonen schept welzijn en kan zorgkosten besparen. Ter indicatie,
met een geschikte woning kan 750 euro per maand op de WMO
bespaard worden.
Wonen en zorg voor kwetsbare ouderen (Leo Bisschops)
De uitdaging is om de decentralisatie in de zorg handen en voeten te
geven. Er treedt dubbele vergrijzing op in veel gemeenten door ouder
worden van de mensen die ooit in grote gezinnen leefden, ende huidige
trek van jongeren naar de grote steden. De leeftijdsopbouw verandert.
Met name de 80+ers zijn zorgconsumenten, vanwege de toename van
dementie, diabetes en valongelukken.
De beroepsbevolking neemt af, 1 op de 7 werkt in de zorg en dat zou 1
op de 4 moeten zijn om zorg op maat te kunnen geven. Zorgkosten gaan
verdubbelen naar 200 miljard euro. Oplossingen via robot technologie
helpen iets, inzetten van buitenlandse werknemers is niet aantrekkelijk.
Mantelzorgers zijn onmisbaar. In potentie is er in de groep 65-75 jarigen
veel extra hulp dichtbij huis beschikbaar. Woningen van ouderen liggen
idealiter dichtbij voorzieningen als arts, apotheek, supermarkt,
postkantoor ed.
Ria Aartsen (mail voor een uitgebreid verslag (r.aartsen@hetnet.nl)
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