SENIORENPARTIJ ROTTERDAM
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014
Inleidend praatje in de contacten met bewoners van 55+-appartementen tijdens de
verkiezingscampagne door Henk Groenbos, 5e kandidaat op lijst 14.
Binnenkort zijn de gemeenteraads-verkiezingen. Ik denk, dat u dat wel weet. Maar, gáát u
ook stemmen ?
Volgens de peilingen gaat de opkomst van de kiezers naar een (nog nooit gehaald) dieptepunt
! Dat is verontrustend, heel verontrustend !
Experts wijten de neergang aan desinteresse voor de lokale politiek. Helaas leeft de gedachte
niet meer, “dit is mijn gemeente”.
In de jaren ’70 en ’80 ging nog bijna ¾ van de stemge-rechtigden naar de stembus. In de jaren
’90 daalde het percentage naar circa 60. Bij de vorige verkiezingen (2010) kwam uiteindelijk
maar 54 % van de kiezers opdagen, Verwacht wordt dat deze trend zich zal voort-zetten, zeker
nu de landelijke partijen het in de peilingen slecht doen, groeien de lokale partijen als kool.
Maurice de Hond voorspelt dat de lokale partijen een record gaan halen, zeker nu in 2015 een
groot aantal taken, op het gebied van zorg, lokaal worden geregeld. De rijksover-heid
bezuinigt gauw eerst nog op het budget voor de zorg met 2 miljard euro en met dat verlaagde
budget kiepert het Rijk o.a. de zorg voor onze ouderen over de schutting van de
gemeentebesturen, die daar nog hele-maal niet voldoende voor bemensd zijn. Onaanvaardbaar
!!
En daarom is het zó belangrijk dat u woensdag 19 maart allemaal zich in het stemlokaal laat
zien. En … daarom willen wij, als Senioren Partij Rotterdam nu hier zijn om u proberen te
motiveren wél naar de stembus te gaan. Dát is onze eerste prioriteit – en daarnaast hopen wij
dat u, staand in het stemhokje aan ons wilt denken - en zo gaan wij de komende 2 weken in
meerdere complexen van 55+-appartementen langs.
Het nieuwe gemeentebestuur moet straks, gesteund door de meerderheid van de bevolking,
keuzes maken. En …. hoe komen wij, als ouderen, daar goed mee weg ?
Beseffen we goed, dat de kandidaten van de Senioren-partij Rotterdam straks spreken namens
de ouderen, die onze doelgroep zijn. Maar wij behoren zelf ook tot die doelgroep en kunnen
dus als ervarings- deskundigen het woord voeren. We maken het in de dagelijkse praktijk van
het leven mee ! !
Wij kunnen niet zeggen: “de hoge dames en heren in den Haag beslissen maar. Nee, u bent 19
maart in de gelegenheid hier sturing aan te geven ! Het is nu het moment uw stem te laten
horen.
Door de verkiezingen voor de gemeenteraden hebben burgers op lokaal niveau een aardige
vinger in de pap. En daar kan de groeiende groep ouderen in deze tijd, maar ook in de
toekomst echt veel voordeel mee doen.
Het nieuwe gemeentebestuur kan zijn bewoners, en zeker ook de ouderen veel meer betrekken
bij het welzijnsbeleid.
Het is bemoedigend te zien dat bij deze verkiezingen meer dan ooit lokale partijen mee doen.
Het gaat om lokale politiek en we laten ons niet bemoederen of bevaderen door de
landelijke partijbonzen. Uw stem maakt het verschil ! Dus … wij, als SeniorenPartij
Rotterdam, doen een oproep om, in elk geval naar de stembus te gaan en te stemmen op de
man of vrouw, die dichtbij u staat. Dat zou best iemand van lijst 14 kunnen zijn !
Momenteel lijkt het dat de echte strijd in Rotterdam gaat tussen de PvdA en Leefbaar
Rotterdam, maar de politieke nazaten van Pim Fortuyn hopen de socialisten van het pluche in
de raadzaal en de B&W-kamer te verdrijven en de tweestrijd kan dan na de verkiezingen
eindigen in een samenwerking tussen beide partijen. Heb ik dat al niet eerder mee gemaakt,
maar dan op landelijk niveau ? PvdA en VVD vochten mekaar vóór de landelijke

verkiezingen van 2012 de tent uit, maar gingen samen, na het sluiten van heel veel compromissen, een verstandshuwelijk aan met alle gevolgen van dien. De afgelopen twee jaar
werden we geconfronteerd met steeds maar meer compromissen, zelfs met een deel van de
oppositie. Deze compromissen zijn de daadkracht van de regering niet ten goede gekomen.
Staat ons zoiets de komende tijd op plaatselijk niveau ook te wachten ?
Dit inleidende praatje is de oproep (nogmaals) om in elk geval woensdag 19 maart te gaan
stemmen en het is uw verantwoordelijkheid aan welke partij u uw vertrouwen uitspreekt.
Misschien kan dat de SeniorenPartij Rotterdam zijn, die hoopt met het behalen van veel
stemmen op haar kandidaten de ouderen van Rotterdam goed in de Raad te kunnen
vertegenwoordigen.
Het lijkt me goed plan nu eerst aan de hand van de topprioriteiten van ons partijprogramma u
te laten zien, waarop ons beleid in de komende vier jaar gestoeld zal zijn. Daarna drinken we
een kopje koffie en we zullen de ochtend te besluiten met de mogelijkheid voor u om
opmerkingen te maken en vragen te stellen. De aanwezige kandidaten van de SeniorenPartij
Rotterdam zullen er – zo nodig en gewenst - op reageren en wij zullen, straks als totale
fractie, serieus met uw opmerkingen de komende vier jaar omgaan. Dat beloof ik u bij deze.
Seniorenpartij Rotterdam ………. Voor een toekomst met zorg ! ! !

