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Nieuwsbrief 6 september 2017
Beste partijgenoot / partijgenote,
Allereerst een hartelijk welkom voor allen die deze nieuwsbrief voor het eerst
ontvangen.
Deze keer vragen wij uw aandacht voor:
1.
2.
3.
4.
5.

PvdA op de 'zilveren' 50PlusBeurs 2017
Bijeenkomst op 28 oktober van het Netwerk Ouderen in de PvdA
Conferentie 'Wonen en zorg voor ouderen' op 11 november
Astrid Oosenbrug en Nelleke Vedelaar op bezoek bij de ONP-coordinatiegroep
ONP aan PvdA-Kamerleden: "Zet in op uitvoerbaarheid en goede uitvoering
van beleid en regels"
6. Keurmerk voor toegankelijkheid voor een woonwijkcentrum

PvdA op de 'Zilveren' 50PlusBeurs
van 19 t/m 23 september
Ook dit jaar is de PvdA met een kraam aanwezig op de 50PlusBeurs van 19 t/m 23
september in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is de 25e editie van de 50PlusBeurs en
dat zal ook gevierd worden.
De deelname aan de beurs van vorig jaar is het partijbestuur zo goed bevallen, dat
het besloten heeft opnieuw mee te doen.
De beurs wordt gehouden in het Jaarbeursgebouw in Utrecht en is toegankelijk van
10 - 17 uur.
Leden van de PvdA kunnen korting krijgen op de toegangsprijs door het
toegangskaartje vooraf via het internet aan te schaffen en daarbij de actiecode
PVDA in te vullen.
Lees voor verdere informatie het artikel op onze website.
N.B. De foto is genomen op de beurs in 2016

Netwerkbijeenkomst op 28 oktober in Utrecht
Op 28 oktober vindt een bijeenkomst plaats van alle leden die zich bij het Ouderen
Netwerk hebben aangesloten. Doel is te spreken over actuele politieke zaken en
over de gang van zaken binnen de partij. Verder worden de aanwezigen uitgenodigd
hun ervaringen te vertellen met gemeentelijk en provinciaal beleid, voor zover dat

beleid (ook) voor ouderen van groot belang is.
Het programma staat nog niet geheel vast, maar wij kondigen de bijeenkomst alvast
aan, zodat u deze datum vast kunt leggen, wanneer u eraan deel wilt nemen.
De bijeenkomst wordt gehouden in het PvdA-kantoor, Van Brammendreef 159 in
Utrecht-Overvecht, 12 minuten lopen van NS-station Overvecht. Maar ook met de
auto is deze locatie redelijk gemakkelijk te bereiken.
Aanvang 13.30 uur. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 17.00 uur.
Lees meer op onze website

Conferentie 'Wonen en zorg voor ouderen'
op 11 november 2017
Mensen blijven langer leven en het aandeel ouderen in de samenleving neemt de
komende decennia fors toe. Dat heeft grote invloed op onze samenleving.
Hoe kunnen we die zodanig inrichten dat de kwaliteit van leven voor ouderen in de
toekomst blijft gewaarborgd? Op 11 november gaan we over een antwoord op die

vraag met elkaar in gesprek tijdens de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’.
De sprekers 's morgens zullen zijn Joyce Langenacker, PvdA-wethouder van
Haarlem, en Henk Nies, lid van de Raad van Bestuur van Vilans. Dagvoorzitter is
Marith Volp, huisarts en tot medio maart dit jaar lid van de Tweede Kamer.
Lees meer op onze website

Astrid Oosenbrug en Nelleke Vedelaar op bezoek
bij de coördinatiegroep van het ONP

Kandidaat-voorzitters Astrid Oosenbrug en Nelleke Vedelaar maakten op 28
augustus kennis met de coördinatiegroep van het Ouderen Netwerk PvdA. De
geanimeerde gesprekken gingen vooral over wat er beter kan in de relatie tussen de
partij en de mensen die de beginselen van de sociaaldemocratie onderschrijven.
De coördinatiegroep was zeer ingenomen met het bezoek. Er is eveneens
gesproken over de positie van ouderen en de activiteiten van het Ouderen Netwerk
(ONP) in de komende maanden.
Astrid Oosenbrug en Nelleke Vedelaar waardeerden de ontmoeting met de leden
van de coördinatiegroep, getuige ook hun aantekeningen die te vinden zijn op onze
website.

"Zet in op uitvoerbaarheid en goede uitvoering
van beleid en regels"
Recente rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en
van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, als ook een recente notitie van
Herman Tjeenk Willink tonen aan dat de uitvoerbaarheid en goede uitvoering van
beleid en regelingen in menig geval te wensen over laat. Het ONP vindt dat deze
rapporten en notitie niet onbesproken en zonder gevolgen mogen blijven. In een
brief aan de PvdA-Kamerleden roept de coördinatiegroep van het ONP hen op
stevig in te zetten op verbetering.
Lees meer op onze website

Keurmerk voor toegankelijkheid voor
woonwijkcentrum Holdert in Emmen
Woonwijkcentrum Holdert in Emmen, onderdeel van Treant Zorggroep, heeft
onlangs het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen. Volgens het
bedrijf ‘Ongehinderd’, dat de keuring verrichtte, is het voor het eerst dat een centrum
voor wonen en zorg voor hoofdzakelijk ouderen zich heeft laten keuren op
toegankelijkheid.
De coördinatiegroep vindt het een goede ontwikkeling, dat een instelling
deskundigen laat kijken naar de (fysieke) toegankelijkheid van gebouwen, waar veel
ouderen met lichamelijke beperkingen komen en/of wonen. Dan blijkt meestal toch

weer dat er het een en ander te verbeteren valt.
Lees meer op de website van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Actuele informatie
Actuele informatie van het ONP vindt u op:
onze website: https://ouderennetwerk.pvda.nl
onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/Ouderen-Netwerk-PvdA-898950306881510/
twitter: https://twitter.com/ouderennetwerk
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