 www.debotlek.nl

De Botlek 2 • woensdag 12 februari 2014 • 8

‘Hoogvliet dichter bij Coolsingel brengen’
Kees van Pelt stelt zich
ondanks zijn eerdere
uitspraak om niet
terug te keren in de
Hoogvlietse politiek,
zich toch kandidaat
voor de Seniorenpartij
Rotterdam. Is hier sprake
van hang naar het
pluche, kiezersbedrog,
partijmisleiding?
‘Absoluut niet’, zegt Van
Pelt.
Door Joop van der Hor
HOOGVLIET - ‘Ik heb aange-

geven niet geïnteresseerd te
zijn in de gebiedscommissie
Hoogvliet die op 19 maart
de deelraad zal opvolgen. Ik
geloof niet dat dit adviesorgaan de bewoners optimaal
kan vertegenwoordigen en
dat hun belangen en wensen terechtkomen op de
Coolsingel. Ik hoop ongelijk
te krijgen want een goede
vertegenwoordiging voor de
Hoogvlieters is belangrijk.
En dat is één van de redenen
waarom ik meedoe aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta nummer twee op
Lijst 14, de Seniorenpartij
Rotterdam. Een partij waarin ik geloof omdat deze opkomt voor de belangen van
de mensen in de wijken in
het algemeen en ouderen
en minder validen in het
bijzonder. We maken ons terecht zorgen om de kwaliteit

van de zorg in Nederland. In
de toekomst worden de jongeren van nu veelal 100 jaar
en ouder. Als we nu alle zorginstellingen en servicehuizen sluiten moeten dan de
ouderen 20 of 30 jaar bij hun
ook steeds ouder wordende
kinderen intrekken? Dat
kan toch nooit de bedoeling
zijn van mantelzorg? En de
tweede reden om weer politiek actief te worden is dat ik
simpel gewoon moet werken
voor mijn geld en waarom

‘WE MAKEN ONS
TERECHT ZORGEN OM
DE KWALITEIT VAN DE
ZORG IN NEDERLAND’
zou ik niet doen waar ik altijd goed in ben geweest; de
belangen behartigen van de
Hoogvlieters en dan zo dicht
mogelijk waar de macht
ligt zodat er sprake is van
daadwerkelijke invloed; het
Stadhuis op de Coolsingel!
Een stem op de Seniorenpartij is een stem die ertoe
doet!”En ben je wel voor ouderenbeleid maar zie je mij
niet zitten? Geen probleem,
stem dan op de twee andere
Hoogvlieters op lijst 14; Annie Ras of Hennie Verberne.
Of op de oud-burgemeester
van Rozenburg, mevrouw
Ria de Sutter. Ze kent alle
hoofdwegen, zijstraten en
wandelgangen van het stadhuis. Zij weet waar Sara de
mosterd haalt, geloof me!’
Waarom zouden Hoogvlie-

Kees van Pelt wil Hoogvliet dichter bij de Coolsingel brengen.
Foto: Joop van der Hor

ters niet op een van de traditionele partijen stemmen
zoals het CDA, PvdA of de
nieuwe partij van zijn opvolger Edwin Smid? Van
Pelt: ‘Het is aan de kiezers
zelf om te stemmen op wie
zij willen. Hoogvlieters

hebben echt wat te kiezen!’
Maar waarom dan op de SR
of op Kees van Pelt? “Omdat
ouderen niet gezien mogen
worden als kostenpost maar
als vraagbaak voor de jonge
generatie en voor een toekomst met zorg.”

Van Pelt vindt ‘burgerparticipatie’ een mooie kreet
maar betwijfelt of iedereen wel in staat is om te participeren. ‘Mensen willen het misschien wel maar zijn er
niet altijd toe in staat door hun handicap of lichamelijke conditie. Gaan we straks zelf het gat in de straat
vullen met zand of blijft dit een taak van de overheid?’
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