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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021
Ouderdom komt helaas vaak met gebreken. Nu moeten wij als ouderen ook nog oppassen niet besmet te
raken met het Covid-virus. Dat houdt veel senioren thuis en moeten zij het contact mijden met hun
dierbaren, zoals kleine kinderen. Het Omicronvirus lijkt wat milder te zijn en is misschien het begin van een
uitweg naar een weer wat normalere situatie in onze samenleving. Binnen ons bestuur is de lichamelijke
situatie van onze secretaris Hans Smits er niet beter op geworden. Reden waarom hij het secretariaat zal
neerleggen zodra we een opvolger hebben weten te vinden. Hij blijft wel in ons bestuur.
Er komt eindelijk een nieuwe regering, waar ook het CDA deel van uitmaken. Is dit regeerakkoord goed
nieuws voor de senioren? Het is natuurlijk een compromis tussen liberaal en sociaal. Zo op het eerste oog
staan wij nog niet te juichen. Na een verhoging in het 1e jaar wordt er uiteindelijk wel bezuinigt op de zorg.
Omdat de zorgkosten jaarlijks te veel stijgen en als er niet wordt ingegrepen van 12% naar uiteindelijk 50%
van de begroting gaat, moet er wel worden ingegrepen, dat begrijpen we. Maar dit mag niet nog meer ten
koste gaan van de ouderen, ondanks de vergrijzing in ons ons land. Daarom zijn wij voor een Nationaal
Zorgfonds, waardoor de zorg weer voor iedereen toegankelijk wordt en zij die meer willen, betalen daar
dan ook extra voor. Voor de arme ouderen is er ook geen goed nieuws. Er is dan weliswaar een stijging van
7% van het minimum, maar dat gebeurt in stappen. Het is daarnaast nog maar de vraag of de pensioenen
eindelijk wel gaan stijgen. Ook bij de nieuwe condities is dat nog geen gelopen race bij alle fondsen.
Onduidelijk is of- en met hoeveel procenten de AOW gaat stijgen. De inflatie is nu hoog, de energielasten
zijn explosief gestegen en niets wijst erop dat die weer sterk zullen gaan dalen. In de praktijk zien we dat
ouderen die moeten rondkomen met alleen AOW, wel of niet aangevuld met en klein pensioen, nauwelijks
nog kunnen rondkomen en zich soms al in de schulden moeten steken.
We moeten uiteindelijk van het gas af, maar om de huizen op nieuwe energiebronnen aan te passen is
kostenwijs niet haalbaar. Veel ouderen worstelen ook met de vraag: wil ik dat nog wel? Het ziet ernaar uit
dat er zich toch een meerderheid aftekent in ons land om het gebruik van meer kernenergie, niet meer te
blokkeren. Wij denken dat dit eenvoudigweg ook niet kan, want in de komende jaren zal het niet lukken
het aardgasverbruik te compenseren met bijvoorbeeld groene stroom. Groene waterstof is volop in
ontwikkeling, maar ook dat gaat op korte termijn niet lukken. De energienetten zijn verouderd en vaak vol.
Terug leveren van energie lukt dan ook vaak niet meer. Kernenergie is in onze visie de brug die nodig is om
niet in grote problemen te komen of te afhankelijk te worden van andere landen.
Wij hopen in 2022 in gesprek te komen met CDA-ers uit de gemeenten en provincie om de vraagstukken
die bij ouderen leven, te bespreken en oplossingen aan te dragen.
Wij danken iedereen voor de mooie samenwerking in 2021 en hopen die in 2022 voort te mogen zetten!
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