Wopke Hoekstra, lijsttrekker CDA:
“ Ouder worden is de kroon op een lang leven en even waardevol
als het leven daarvoor. Ouderen spelen een onmisbare rol
in onze samenleving. Met hun levenswijsheid,
als oppasoma of -opa en door het vele
vrijwilligerswerk dat zij doen. Op hun beurt
mogen ouderen altijd rekenen op onze steun.
Het CDA is er voor de ouderen in Nederland.”

Pieter Omtzigt, woordvoerder financiën en pensioenen:

“ We moeten samen werken aan een
betrouwbare en dienstbare overheid
die er voor burgers is, in plaats van
andersom. Dat betekent ook een
goed pensioen, met aanvaardbare
risico’s, voldoende zeggenschap voor
mensen en een goede regeling
voor het nabestaandenpensioen.”
Joba van den Berg, woordvoerder zorg:

“ Er moet meer tijd en ruimte zijn voor het gesprek
tussen ouderen, hun familie en de mensen in
de zorg over de vraag welke zorg het beste is.
Daarnaast moet de zorg die ouderen krijgen
betaalbaar zijn voor iedereen, beschikbaar zijn
als het nodig is en bereikbaar in elke regio.
En er moeten meer passende woningen
worden gebouwd, zodat ouderen zo
lang mogelijk thuis kunnen wonen.”

HET CDA WIL...
1. Dat iedereen de zorg krijgt die
nodig is. Zorg moet bereikbaar,
beschikbaar en betaalbaar zijn.
2. Meer sporten en bewegen
voor ouderen. Lichamelijk
en geestelijk fit blijven is
belangrijk.
3. Een goed pensioen voor
iedereen. We willen onnodige
kortingen op het pensioen
voorkomen tot het nieuwe
pensioenstelsel er is.
4. Dat mantelzorgers hun
waardevolle rol kunnen blijven
vervullen. Zij verdienen daarbij
meer steun.
5. Dat ouderen de mogelijkheid
hebben om langer door te
werken als ze dat kunnen en
willen.

8. Snelle treinverbindingen naar
alle kanten van het land, zodat
het hele land goed bereikbaar is
met het openbaar vervoer.

6. Mensen bewust maken van
criminaliteit op het internet en
helpen om dit te voorkomen.

9. Het makkelijker maken om
een erfenis door te geven aan
de volgende generatie.

7. Meer woningen bouwen:
met voldoende en gevarieerd
aanbod van woningen
voor senioren.

10. Telefoneren met de overheid
mogelijk maken: zo kan
iedereen in contact met een
‘echt mens’ geholpen worden.

NU
STEUN WOPKE,
DOE MEE EN
WORD LID!
Direct aanmelden
kan via cda.nl/word-lid
of scan de QR-code

Veilig stemmen
bij u in de buurt
Voor 70-plussers
Bent u 70-plusser? Dan kunt u
stemmen per post of het stembiljet
afgeven bij een gemeentelijk
afgiftepunt. U krijgt een stempluspas,
een stembiljet en een retourenvelop
thuisgestuurd. Uiterlijk 17 maart om
21.00 uur moet uw stem binnen zijn.
Alle info vindt u op elkestemtelt.nl

Voor risicogroepen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart

2021 kan in alle gemeenten in
een aantal stemlokalen vervroegd
worden gestemd. Informatie over
wie er tot de corona-risicogroepen
behoren, vindt u op rivm.nl/
coronavirus-covid-19/risicogroepen

Iemand machtigen
Niet zelf in het stemlokaal stemmen?
Dan kunt u iemand machtigen.
Op de stempas die u thuisgestuurd
krijgt, staat hoe dat moet.

Contact? U kunt bellen via +31 6 1740 3794 of mailen naar cda@cda.nl

