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Door Andries Veldman

je bent als oudere werkzoekende een speelbal van allerlei in-
stanties. De Partij van de Arbeid en de SP nemen ouderen wel op
in hun verkiezingsprogramma's, maar waar het echt om gaat,
een respectabele deelname aan onze maatschappij, dat laten
die partijen liggen.' Martin van Mourik is de lij sttrekker van
50P1us, de partij die voor het eerst meedoet aan de gemeente-
raadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden. Voorheen stem-
de hij op PvdA of SP. '1k ben zwaar teleurgesteld in die partijen.
De ouderen lcrijgen met 50Plus een eigen gezicht met stevige
opvattingen en haalbare doelen in de gemeenteraad.'

H o e w e l  M a r t i n  v a n

Mourik zichzelf ziet
als een bruggenbou-
wer erkent hij dat
op beide oevers nog

veel to verbeteren valt. Dicht bij
zijn huis maakte hij zich druk
over het wonen in het Pieter
Christiaanpark, het woonwijkje
pal naast de Avero-woontoren bij
het Van Harinxmakanaal. 'Buren
verderop kregen scheuren in
hun woning door het verkeer dat
erlangs reed. Dan zie je als be-
langhebbende hoe een gemeente
omgaat met jouw belangen. Het
duurde bijna twee jaar en heel
veel energie en gesteggel voordat
er maatregelen werden getroffen.
De communicatie met de betrok-
ken ambtenaren van de afdeling
Verkeer en Vervoer is nu gelukkig
een stuk beter. Zonder strijd geen
verandering. We worden door die
club weer gehoord. Ook hebben
we als wijk samen met bewoners
in Goutum informatie gevraagd
rond de sloop en nieuwbouw van
zorgcentrum Aldlanstate.We
hebben geprobeerd alternatie-
ven aan te dragon, maarje stuit
op een cordon van athoudende
ambtenaren. Het is pure onwil
om de burgers echt bij plannen te
betrekken. De wethouder kregen
we niet te spreken. Op een gege-
ven moment kregen we contact
met een projectleider en dan
blijkt dat alles al is voorgekauwd.
Je hebt niks meer in tebrengen.
Ondanks alle mooie woorden van
het stadsbestuur orn de °limo-
nenden erbij te betrelcken blijkt
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dit in de praktijk niet te gebeu-
ren. Het is bewust beleid, dat is
nog het meest ergerlij ke. Aileen
wanneer je dreigt met publiciteit
komen ze in de benen. Maar de
plannen liggen al vast. Toch heb
ik hierdoor veel ervaring opge-
daan met het reilen en zeilen bij
de gemeente. Die ervaring wil ik
nu gebruiken voor de 50-plusser,
maar ook voor de oudere die
slecht ter been is en die nu met
zijn rolstoel de straat moet over-
steken omdat er een lantaarnpaal
midden op de stoep staat.'

Volgens Van Mourik moet er in
Leeuwarden stevig aan het roer
worden getroldcen om het beleid
te veranderen. De jarenlange
hegemonie van de Partij van de
Arbeid moet worden doorbroken.
‘Je hoort mu j niet zeggen dat die
partij niet goed is geweest voor
de gemeente, maar op cruciale
zaken waar de burgers mee zitten
word t een slap beleid gevoerd
dat gesteund wordt door twee
ja-knilckende coalitiepartijen.'
Werkgelegenheid is het belang-
rijkste onderwerp dat zou moe-
ten worden aangepakt. Van Mou-
rik: `De PvdA, de partij met het
motto werk, werk, werk, heeft
hier de mond vol van, maar komt
niet veel verder clan projectjes
met vaak teleurstellende resulta-
ten. Zelf ben ik in 2012 werkloos
geraakt na een mooie carriere
bij verzekeringsbedrij f Aegon, ik
werkte al bij de voorloper Ago. Je
ziet dat allerlei voorzieningen in
korte tijd worden afgebroken, de
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Wij als 50P1us vinden
dat de middenstand in
Leeuwarden een steun
in de rug verdient
duur van de regeling beperkt of
naar voren geschoven, zoals met
de aow is gebeurd. Vroeger had je
de vut en de pre-vut, die regelin-
gen waren niet voor niets ont-
worpen.Wanneer or geen werk is
en je je best doet om aan werk to
komen, werd je toch nog in de ge-
legenheid gesteld om volwaardig
moo to doen met de maatschap-
Pij. Na het versturen van driehon-
derd sollicitaties weet ik inmid-
dels wel beter. Wat ik nu wil, en
waar ik als vrijwilliger al geruime
tijd mee bezig ben, is mensen
1,vijzen op hun mogelijldieden.
lk kwam er bijvoorbeeld achter
dat er naast de ww ook nog iets
was als de iow. Daar moet je maar
achter zien to komen. Met mijn
financiele on ict-achtergrond kon
ik mensen hierop attenderen.
Dergelijke concrete stappen wil
ik ook zetten in de gemeentepo-
litiek. Goon wilde plannen, maar
acties die tot resultaten leiden.
We moeten af van het gefrObel
van de huidige coalitiepartijen.'

Volgens Van Mourik doen de
lagere ambtenaren in I.eeuwar-
den hun best om de burgers
van dienst to zijn on wilier' ook
graag verandering. 'De werkvloer
wil meedenken, maar de top
verstopt die omslag in denken
en handelen. De overheid heeft
het over participeren, maar veel
blij ft in de lucht hangen on wordt
door onze bestuurders wegge-
masseerd. Als 50Plus hebben we
gesproken met de welzijnsorga-

nisatie Amaryllis, aanstuurder
van de sociale wijkteams, en
dan vallen de schellen je van
de ogen. Amaryllis kampt met
grote wachtlijsten omdat men
het one na het andere project op
het bordje Icrijgt.Veel hulp en
geld gaat or naar jongerenpro-
blematiek en probleemgezinnen
en dan blij ft or voor de ouderen
maar weer weinig over.'

'Wij als 50Plus vinden dat de
middenstand in Leeuwarden een
stems in de rug verdient. Het zijn
hardwerkende ondernemers die
voor werkgelegenheid zorgen. De
focus moet liggen op de werkge-
legenheid die we hier al hebben

zitten hebben de parkeertarie-
ven verhoogd en de controletijd
uitgebreid. Dat is contrapro-
ductief als je het hebt over werk
scheppen. Dat poets je met mooie
woorden in verlciezingstijd niet
meer weg.Aan de andere kant
moeten de middenstand, maar
ook de grotere bedrijven, meer
oog hebben voor ouderen als
werknemer. Die zijn niet duur-
der, minder productief, meer
ziek dan de jongere werknemers.
Vaak brengen ze meer ervaring
en motivatie mee.'

'Wij vinden dat het beeld van uit-
gerangeerde ouderen moet veran-
deren. Ouderen zijn volwaardige
deelnemers aan onze maatschap-
pij en willen zeker niet worden
betutteld. We willen ook niet
worden voorgetrokken. Maar we
laten ons niet het bos insturen.
In Leeuwarden wordt gesproken
over draconische bezuinigingen
op de zorg. Hoe is het mogelijk
dat dit college hier nu pas, aan
het einde van de rit, moo komt?
Men heeft de plicht verzaakt
om op de centen to letten. Er
worden bezuinigingen verwacht
van meer dan 20 miljoen euro.
De zorg wordt hiervan de dupe.
Het is good dat or dan een partij
als 50Plus in de gemeenteraad
zit om zich hier stevig tegenaan
to bemoeien. Het kan toch niet
zo zijn dat we in doze gemeente
volopgaan feestvieren on wegen
aanleggen en de zorg voor ou-
deren wordt verwaarloosd? Eon
feestje op zijn tijd is altijd look,
maar iedereen moet kunnen
meedoen en het mag niet ten
koste gaan van burgers die het al
moeilijk genoeg hebben. De ser-
vice-verlening van het gemeente-
lijk apparaat naar de burger moet
flink worden verbeterd. Zowel 01)
het niveau van de uitvoerende
diensten, informatieverstrekking
(pro-actief) on burgerparticipatie
(serious nemen). Ook kan de ge-

en die we moeten uitbreiden. meente als werkgever veel meer
Onze dochter studeerde aan vacatures laten invullen door
de NHL maar werkt nu in Den werldoze werknemers vanaf 45
I Iaag omdat hier geen werk is to jaar. Eigenlijk zou het overbodig
vinden. Je steunt de middenstand moeten zijn om hiervoor aan-
al met eenvoudige maatregelen dacht to vragen, maar onze erva-
door het betaald parkeren in de ring als actieve partij leert helaas
avonduren op to heffen en door anders. Het klinkt gek, maar het
op een vriendelijke manier to belang van de burger moet bij
controleren. Hoe moeilijk is dat? de gemeente Leeuwarden op de
De partijen die no in het college eerste plaats staan.'

'Ouderen schreeuwen niet, proberen het eerst zelf op te lossen en
zijn en blijven trouw con hun eerder gemaakte keuzes. Het is tijd
om dat lootste te veranderen. Vier op de tien inwoners is 50-plusser.
Een hele grote groep, moor wij zijn vergeten om onze krochten te
bundelen. ledere keer als een 50-plusser hetzelfde oude vertrouwde
vakje rood kleurt, goon we als ouderen er verder op achteruit. In
werk, finoncieel, maar ook in hulp als wij ziek zijn of slecht ter been.
Het is de hoogste tijd om het heft weer in eigen handen te nemen.
Moor 50Plus Leeuwarden kon dot niet olleen. Dot moeten we sa men
met de kiezer doen. De 50-plusstem hebben wij hard nodig. Aileen
samen kunnen wij het beter maken.'


