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Voor individuele vrijheid 

Voor sociale rechtvaardigheid 
Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Voor economische ontwikkeling  

50PLUS Almere ‘Omdat het beter moet en kan’  

Almere is een pioniers stad, een zogenaamde “nieuwe stad” (NewTown) waar mensen van 
vele nationaliteiten hun werk en leven hebben. 
Almere, een stad waar steeds nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, en een stad, welke aan 
de vooravond staat van een ontwikkeling welke moet leiden tot bijna een verdubbeling van 
het aantal inwoners. Een stad die een grote rol gaat spelen in de toekomstige plannen van 
onze overheid, een stad waar verduurzaming en ontwikkeling van woningen hand in hand 
moeten gaan met economische ontwikkelingen die ten goede moeten komen voor alle 
inwoners van Almere. 

In Almere hoort in overeenstemming met het brede palet aan diverse inwoners ook een 
vertegenwoordiging van 50PLUS in de gemeenteraad thuis, een 50PLUS Almere dat 
aandacht heeft voor alle Almeerders, een partij die de verbinding weet te leggen tussen jong 
en oud. Senioren en jeugdigen hebben elkaar nodig. Op het werk en in het dagelijks leven. 
De levens- en werkervaring van vijftigplussers en de vitaliteit en het idealisme van de jeugd 
maken samen een goede stad en een goed leven, een stad van de toekomst. 

50PLUS Almere gaat zich de komende vier jaar inzetten voor de verbetering van het leven 
voor alle Almeerders. 
In ons verkiezingsprogramma 2022-2026 50PLUS ‘Omdat het beter moet en Kan’ vindt u ons 
brede totaalprogramma. 
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50PLUS STANDPUNTEN 
 
VOOR OUDEREN VAN NU EN MORGEN  
 
ZORG & OUDERENBELEID  GOED & BETAALBAAR 
   
WONEN     DOORSTROMING, BETAALBAAR EN GEBRUIKSPECIFIEK  

VEILIGHEID     POLITIE DICHTBIJ EN BEREIKBAAR  

INKOMEN/KOOPKRACHT  VOLDOENDE EN GEGARANDEERD VOOR IEDEREEN 
     
WERKGELEGENHEID    WERK VOOR IEDEREEN EN VOLDOENDE AANBOD 

DRAAGKRACHT   VOOR EEN EERLIJKE VERDELING   

FINANCIËN    DEUGDELIJK EN IN BALANS 

LEEFKLIMAAT    HAALBAAR, BETAALBAAR EN UITVOERBAAR 

VERTROUWEN   TERUGBRENGEN IN DE POLITIEK 

ONDERWIJS    LEVEN LANG LEREN 

ECONOMIE     RUIMTE VOOR ONDERNEMEN 

CULTUUR, SPORT & WELZIJN  TOEGANKELIJK VOOR ALLE INWONERS  

VERKEER/BEREIKBAARHEID  TOEGANKELIJK VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN 
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De ouderen van nu waren de jongeren van het verleden. 
De jongeren van nu zijn de ouderen van de toekomst. 

 
Het aantal vijftigplussers zal de komende decennia sterk toenemen doordat de talrijke 
veertigers en vijftigers van nu de hogere leeftijdsgroepen instromen. De vergrijzing bereikt 
haar hoogtepunt rond 2040. Dan telt Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers, 
tegen 3,0 miljoen nu. Het aandeel 65-plussers neemt toe van 16 procent in 2012 tot 25 
procent in 2040. Het aandeel ‘oudere Almeerders’ (75-PLUS) neemt nog meer toe: van 7 
procent nu tot 14 procent in 2040. Het aandeel senioren onder de niet-Westerse allochtone 
bevolking stijgt ook snel; van 4% in 2012 tot 23% in 2060. De sterkste vergrijzing treedt op 
onder Surinamers, gevolgd door Turken en Marokkanen. Deze vergrijzing heeft gevolgen voor 
de woningmarkt, de mobiliteit en de regionale economie. 
 
Vijftigplussers zijn niet alleen met elkaar verbonden door leeftijd, ervaring en 
gemeenschappelijke belangen. Vijftigplussers vinden zich ook in een saamhorigheid waar het 
gaat om een goede toekomst, een mooie, schone en veilige leefomgeving voor hun kinderen 
en kleinkinderen. Vijftigplussers zijn zich als geen ander hiervan bewust en investeren graag 
en met veel liefde in de toekomst van de jongeren. Vijftigplussers realiseren zich dat het 
inzetten op een duurzame leefbare leefomgeving van groot belang is voor volgende 
generaties. De aarde groener, het milieu minder belastend, de luchtkwaliteit schoner, de 
lawaaioverlast minder. Deze zaken zijn niet alleen belangrijk voor onze huidige samenleving, 
maar garanderen ook een duurzame wereld in de toekomst.  
Vijftigplussers zijn vitaal, ondernemend en levenslustig. Vijftigplussers willen langer actief 
deelnemen aan de maatschappij en maken daarmee een belangrijk onderdeel uit van de 
participatiesamenleving.  
 
Het grootstedelijk karakter van de gemeente Almere maakt de sociale cohesie in de 
samenleving moeizamer. De samenhang in culturele identiteit, binding en betrokkenheid met 
elkaar staat vanwege de anonimiteit van het leven in een grote stad onder druk. Het vraagt 
van de inwoners een zelfredzaamheid die naarmate inwoners ouder worden niet altijd meer 
mogelijk is. Met het stijgen der jaren zullen vijftigplussers vaker alleenstaand zijn. 
Gezondheidsperikelen, hulpbehoevendheid en eenzaamheid maken senioren kwetsbaar en 
vraagt van de gemeenschap meer gerichte aandacht en zorg.  
 
Ondanks dat veel vijftigplussers welvarender zijn dan vroeger is het verschil tussen arm en rijk 
groter aan het worden. Meer vijftigplussers zullen moeten blijven doorwerken omdat ze geen 
financiële armslag, door bijvoorbeeld eigen woningbezit, hebben. Armoede onder 
vijftigplussers stijgt, ook al komen zij volgens de statistieken nog net boven de armoedegrens 
uit. Vele vijftigplussers, vooral in de grote steden zoals Almere hebben het uiterst moeilijk om 
rond te komen. De stijgende kosten voor zorg en gezondheid drukken steeds zwaarder op hun 
besteedbaar inkomen.  
50PLUS Almere constateert dat vijftigplussers van nu worden achtergesteld en 
gemarginaliseerd. Wij staan voor de emancipatie van vijftigplussers, die zorgen voor de 
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toekomst van de jongeren van nu. Niet de vooroordelen van, tegen en over de vijftigplussers 
zijn voor 50PLUS Almere de drijfveer van haar handelen maar juist de participerende oudere 
in de samenleving bepaald de partijfilosofie. De kwaliteit van leven en welzijn voor alle 
inwoners van de stad staat bij 50PLUS Almere voorop. 50PLUS Almere zet zich in voor alle 
inwoners en in het bijzonder voor de vijftigplussers van Almere. Met 50PLUS Almere wordt de 
aandacht en de stem van vijftigplussers zichtbaar in de gemeentepolitiek van Almere. 
Daardoor zullen ook andere politieke partijen meer aandacht gaan besteden aan de oudere 
inwoners van Almere.  
 
50PLUS Almere wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde 
woonomgeving in de stad kunnen blijven wonen. En de kloof tussen ouderen die zelfstandig 
wonen en het verpleegtehuis voor ouderen die vaak hoogbejaard en hulpbehoevend zijn is te 
groot. Voor die categorie ouderen moet zo’n minimaal vijftien jaar leefgenot overbrugd 
worden. Juist voor deze groep senioren zijn tussenwoonvoorzieningen nodig. Ook dient naast 
de aandacht voor woonvoorzieningen en hulpverlening voor de gepensioneerden en 
hoogbejaarde inwoners extra aandacht te komen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid, 
van winkels, nutsbedrijven, parkeervoorzieningen en openbare gebouwen.  
 
50PLUS Almere vindt dat ‘Een Leven Lang Leren’ niet alleen speelt voor veertigers die midden 
in hun carrièregroei zitten, maar juist ook voor Nederlanders van 50 tot 65 jaar die in het kader 
van leeftijdsdiscriminatie niet aan de bak komen. Volgens 50PLUS Almere vraagt die 
flexibiliteit van vijftigplussers om een gemeentelijke overheid die dat faciliteert. Het 
gedachtegoed van de afgelopen 20 à 30 jaar dat alles volledig marktconform moet 
plaatsvinden behoort alweer tot het verleden: ’Geen markt zonder overheid’ Dus juist in het 
kader van werkgelegenheid is de overheid aan zet om te stimuleren en te faciliteren. Maar 
ook de marktwerking in de zorg is funest gebleken voor speciaal de ouderen. Gebreken komen 
met de jaren en de zorg overlaten aan de markt waar winstbejag bepalend is voor de 
zorgkosten moet de overheid sturend worden in de basiszorg en zorguren. De coronacrisis van 
de achterliggende jaren heeft aangetoond dat een overheid geen regie kan voeren op een 
door de markt gestuurde zorg. 
 
Onderzoek toont aan dat de kans op om een nieuwe baan te vinden, na je 50ste vanuit een 
werkloosheidsituatie zeer gering is. 50PLUS Almere denkt dat een inkomensgarantie vanwege 
de enorme vergrijzing past bij de uitdagingen van de 21ste eeuw. De toekomst van een groot 
deel van de zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) is enorm onzeker geworden mede 
vanwege de corona-epidemie. Volgens 50PLUS Almere dient de overheid te streven naar een 
rechtvaardige sociale zekerheid voor alle Nederlanders. Op gemeentelijk niveau kunnen 
proefprojecten ingezet worden om te experimenteren met deze drastische en ingrijpende 
wijzingen van het inkomenssysteem.  
 
Naarmate mensen ouder worden, verandert de verhouding tussen de reisduur en de 
gemiddeld afgelegde afstand per dag. 50PLUS Almere zet ook in op gratis openbaar vervoer 
voor ouderen vanaf 65 jaar en op een veilig verkeerssysteem voor oudere mensen. 
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50PLUS Almere besteedt veel aandacht aan het thema ‘Senioren en veiligheid’. 50PLUS 
Almere wil samen met de politie, de ouderenbonden en ouderennetwerken samenwerken 
want elke inwoner en zeker de kwetsbare oudere heeft recht op veilige leefomgeving. Ook 
woonoverlast (een toenemend probleem in de overvolle steden van ons land) kunnen grote 
gevolgen voor het woongenot van de slachtoffers hebben. 
 
50PLUS Almere gaat geen enkele samenwerking met andere partijen uit de weg, maar zal 
kritisch handelen in het belang van de inwoners van Almere. 
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ZORG & OUDERENBELEID   GOED EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN  

 

 
 
50PLUS Almere is tégen bezuinigingen op zorg. Geld bedoeld voor zorg blijft daarvoor 
bestemd. Wij kiezen voor aanbestedingen voor een langere termijn, dit geeft meer zekerheid 
voor iedereen. Daarnaast willen wij meer betrokkenheid van mantelzorgers bij de 
‘keukentafelgesprekken’ en meer ondersteuning voor mantelzorgers. 50PLUS Almere wil dat 
als er hulp nodig is dat Almeerders erop mogen vertrouwen dat die zorg ook geleverd wordt. 
Voor ouderen komt er een centraal aanspreekpunt waar alle zorg georganiseerd kan worden. 
En die zorg is maatwerk en betrouwbaar voor de zorgbehoeftige Almeerders oud én jong en 
hun mantelzorgers. 
50PLUS wil een wethouder verantwoordelijk voor de ouderenzorg en beleid.  
Ouderen zijn zeer vitaal en mogen niet het sluitstuk van de samenleving worden. 50PLUS 
Almere zet in op de betrokkenheid voor en van senioren. De participerende senior in de 
samenleving draagt met zijn of haar kennis & ervaring bij aan een betere toekomst voor 
inwoners van nu en van later. Senioren zijn zich daar als geen ander van bewust en investeren 
graag en met veel liefde en betrokkenheid in de toekomst van hun kinderen en vooral ook 
kleinkinderen. 50PLUS Almere wil dat buurthuizen en buurtcentrum, plaatsen zijn waar jong 
en oud elkaar kunnen en blijven ontmoeten. 50PLUS Almere wil dat het programma (G)oud in 
Almere verder wordt ontwikkeld tot een aparte portefeuille ‘Ouderenbeleid’ (inclusief 
wethouder met daarbij beschikbare fondsen in de begroting om serieus invulling te kunnen 
geven aan deze portefeuille.  
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50PLUS Almere zet in op  

▪ Geld dat voor zorg bestemd is blijft ook voor zorg beschikbaar 
▪ Basiszorg en zorguren op de huidige situatie behouden 
▪ Aanbestedingen voor een lange termijn, dit geeft meer zekerheid voor de cliënten en 

de zorgmedewerkers  
▪ Betrokkenheid van mantelzorgers bij de ‘keukentafelgesprekken’. Zij mogen niet 

overbelast raken  
▪ Zorg dicht bij de burger en niet gecentraliseerd op bepaalde plaatsen in Almere 
▪ Goede ontsluiting ziekenhuis ook met openbaar vervoer 
▪ Gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers met een goede signaleerfunctie 
▪ Spoedeisende zorg die 7 dagen per week beschikbaar is, ook bv. huisartsen en 

poliklinieken moeten toewerken om 7 dagen per week geopend te zijn. De gemeente 
gaat dit actief stimuleren  

▪ Blijvende inzet op het programma Veilig Thuis, met aandacht voor preventie van  
ouderenmishandeling  

▪ Thuiszorg- en wijkverplegingsorganisaties met een goed personeelsbeleid: fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden qua inkomen en zekerheid  

▪ De gemeente moet streven naar kwalitatieve goede thuiszorg, 
mantelzorgondersteuning, en dagbesteding, waarbij verschillen in uitvoering WMO 
met (beter presterende) omliggende gemeenten worden weggewerkt  

▪ Goede mantelzorg-initiatieven om samen te wonen gaat de gemeente ondersteunen 
en eventuele belemmeringen worden vanuit de gemeente weggenomen 
(woondossier) 

▪ Stimuleren gezonde voeding en gezonde leefstijl 
▪ Een menswaardig bestaan voor bewoners van verpleeghuizen, met meer aandacht en 

meer activiteiten  
▪ Openhouden en uitbreiden van alle verzorgingshuizen, die na de kaalslag nog open 

zijn  
▪ Gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding  
▪ Ondersteuning mantelzorg welke deel uit gaat maken van een gemeentelijk 

basispakket  
▪ Steun voor de visie dat bewoners zelf hun eigen buurtaccommodatie mogen runnen  
▪ Runnen van buurtaccommodaties en deze openstellen voor alle Almeerders 
▪ Vereenvoudigen van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen 
▪ Activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten bewegen/sporten 

stimuleren en ondersteunen 
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WONEN: DOORSTROMING, BETAALBAAR EN GEBRUIKSPECIFIEK   

 

 
 
50PLUS Almere zet in op betaalbare en voldoende en aangepaste (huur)woningen op maat 
voor iedereen. Wij kiezen ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig, bij voorkeur 
levensbestendig, in de vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Er dienen meer   
seniorenwoningen gebouwd te worden. Dit ontlast een overspannen woningmarkt, ook 
vragen wij speciale aandacht voor ontwikkeling van levensloopbestendige woningen binnen 
Almere passende in de nationale woningbouwopgave. Stimuleren van kangoeroewoningen en 
aanpassingen die het mogelijk maakt al dan niet met ondersteuning van de gemeente. Door 
speciale woonmogelijkheden te bieden voor ouderen kan een van de grote problemen binnen 
de woningmarkt opgelost worden. De doorstroming van ouderen naar passende woningen 
die bij de levensfase past waar ouderen zich in bevinden is van essentieel belang. Hierdoor 
komen huizen vrij voor jongere families met kinderen en kan er beter ingespeeld worden op 
de behoefte van ouderen. 50PLUS heeft in het begin van 2021 een motie ingediend binnen de 
provinciale staten om onderzoek uit te voeren hoe levensloop bestendige woningen het beste 
kunnen worden ontwikkeld in Flevoland en Almere. De uitkomst van dit rapport kan leidend 
zijn in de ontwikkeling van de woningbouw voor ouderen waardoor er ruimte komt voor 
jongere families met kinderen binnen de Almeerse woningbouw voorraad. 
50PLUS ziet dat er hier veel mogelijkheden liggen, mogelijkheden die binnen het beleid en de 
ontwikkeling van de woningbouw in Almere een grote rol gaan spelen. 
 
Prettig wonen in Almere is belangrijk, woningbouw moet er voor zorgen dat inwoners van 
Almere de juiste woningen kunnen vinden en bewonen, 50PLUS vindt dat de grondexploitatie 
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faciliterend moet zijn en geen melkkoe voor de begroting. Grondspeculatie door de gemeente 
moet vermeden worden. 
Stadsonderhoud: Prettig wonen betekent ook dat wij als stad een verantwoordelijkheid 
hebben om de stad goed te onderhouden. 50PLUS wil dat het onderhoud van de stad op orde 
is. Winst voortvloeiend uit verkoop van gemeentelijke gronden moet vooral gebruikt worden 
voor het onderhoud van de bestaande stad. 
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ Op de behoeften van de inwoners afgestemde betaalbare woningvoorraad 
▪ Lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er 

meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd  
▪ Met de stijgende woningwaarde van eigen woningbezit en de hogere belastingdruk 

die daaruit voortkomt moet de Onroerende Zaak Belasting (OZB) beteugeld worden 
en mag zeker niet verder stijgen 

▪ Gemengde wijken, rekening houdende met de diverse groepen inwoners; gezinnen 
met kinderen, ouderen, gehandicapten, studenten, starters, allochtone inwoners, e.d.  

▪ Geschikte en toegankelijke woningen voor ouderen en gehandicapten  
▪ Aanpassen van de huidige woningen van ouderen zodat ouderen in hun vertrouwde 

huis en buurt kunnen blijven wonen  
▪ Levensloopbestendige, voor ouderen en gehandicapten toegankelijke en 

energiezuinige nieuwbouw  
▪ Woningbouwcoöperaties zorgen voor voldoende betaalbare levensloopbestendige 

woningen voor ouderen en ook dient hun woningvoorraad adequaat onderhouden te 
blijven met extra aandacht voor energiezuinig maken van de huurwoningen  

▪ Woningbouwcoöperaties met huren van ten hoogste 70% van de maximale huurprijs  
▪ Nieuwe woonconcepten van inwoners toelaten 
▪ Integrale woon- en zorgvisie voor wijken  
▪ Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden 

fiscaal gestimuleerd 
▪ Doorontwikkelen van leegstaande winkel, kantoor en bedrijfspanden tot sociale 

huurwoningen (herstructureren en transformeren) 
▪ Faciliteren van doorstroming van ouderen naar levensloopbestendige woningen zodat 

ruimte ontstaat voor families met kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50PLUS Almere ‘OMDAT HET BETER MOET EN KAN’                                               

 

 

11 

 
VEILIGHEID: POLITIE DICHTBIJ EN BEREIKBAAR  

 

 
 
 
50PLUS Almere zet in op een veilige leefomgeving voor jong en oud door de keiharde aanpak 
van criminaliteit. Wij kiezen voor blauw dichterbij de inwoners van Almere door de inzet van 
politie, BOA’s en stadswachten/toezichthouders en voor meer politiebureaus in de wijken. De 
pakkans moet vergroot worden door meer cameratoezicht. 
50PLUS vindt het belangrijk dat jongeren die dreigen te ontsporen en die voor overlast zorgen 
begeleid moeten worden. Tevens vindt 50 PLUS dat de ouders van minderjarige jongeren die 
ontsporen hierop aangesproken dienen te worden.  
Om de veiligheid binnen Almere te behouden en te bevorderen moet de politiecapaciteit 
worden verhoogd.  
Het veiligheidshuis speelt hier volgens 50PLUS een belangrijke rol in.  
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ Meer blauw zichtbaar op straat (meer politiebureaus, agenten en BOA’s) 
▪ Aanpak van straatroven, overvallen en woninginbraken (High Impact Crime –HIC- 

delicten)  
▪ Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door inzet van 

extra agenten  
▪ Dat vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief is om anderen te beschimpen en om te 

schelden. Elkaar aanspreken op fatsoen moet normaal zijn. Smaad zwaarder straffen  
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▪ Oog hebben voor mensen die niet internet – en computervaardig zijn; Voorlichting aan 
risicogroepen op gevaren van internetfraude Preventiebijeenkomsten Senioren en 
Veiligheid  

▪ Veiligheidsofficier Ouderenzorg  
▪ Voorkomen colportage (van deur tot deur verkoop)  
▪ Cursus Whatsapp en sociale media voor senioren  
▪ Goede straatverlichting & duidelijk zichtbare oversteekplaatsen  
▪ Inzet en zichtbaarheid van de wijk/buurtagenten als herkenbare eerste aanspreekpunt 

in de wijken  
▪ Meer aandacht voor veiligheid in het openbaar vervoer  
▪ Optreden tegen mishandeling van ouderen  
▪ Aandacht voor slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld, discriminatie, e.d.  
▪ Geweld tegen publieke dienstverleners niet tolereren door de daders aan te pakken 

zowel strafrechtelijk alsook civielrechtelijk  
▪ Vooropstellen van de slachtoffers van woonoverlast bij de aanpak woonoverlast  
▪ Opstellen en uitvoeren van een convenant of beheerplan over hoe de drugsoverlast 

bij opvangvoorzieningen te beperken  
▪ Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het 

niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van 
belang  

▪ Bestrijden van alle vormen van discriminatie en in het bijzonder tegen 
leeftijdsdiscriminatie (moet hoog op elke agenda komen en blijven)  

▪ Dierenleed wordt bestreden. Dierenmishandeling moet stevig worden gehandhaafd 
▪ Bevorderen van de aangiftebereidheid van ondernemers door het aangifteproces te 

vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de 
rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening 
helpt hierbij 
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INKOMEN & KOOPKRACHT: VOLDOENDE EN GEGARANDEERD VOOR IEDEREEN 

 

 
 
50PLUS Almere staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet 
kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te 
doen. De sociale uitkeringen, waaronder de AOW, staan politiek steeds meer onder druk en 
dat moet anders. 50PLUS Almere staat voor AOW op 65 jaar. Het recht op een geïndexeerde 
oudedagsvoorziening is een grondrecht. Ook vindt 50PLUS dat door de loskoppeling van 
inkomsten en AOW er een mogelijke tweedeling kan ontstaan. De gemeente moet waar het 
mogelijk is mensen die hierdoor in de problemen komen financieel bijstaan. 
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ Uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW en IOAZ) blijven onaangetast, 
toegankelijk en lopen door tot de pensioengerechtigde leeftijd  

▪ Wettelijk minimumloon verhogen en elk jaar indexeren, waardoor ook de daaraan 
gekoppelde uitkeringen (waaronder de AOW) geïndexeerd worden  

▪ Laat tijdstip inkomsten van de bijstand gelijklopen met de gemeentelijke kosten zoals 
huur, afvalstoffenheffing en dergelijke 

▪ Stop met eigen risico bij gemeentelijke zorgverzekeringen 
▪ Experimenten met het vereenvoudigen van de belastingheffing in overeenstemming 

met het 50PLUS belastingplan 
▪ Alle gemeentelijke inwoners krijgen weer AOW vanaf 65 jaar 
▪ Vanuit de gemeente druk zetten op het Rijk om de indexatie van pensioenen en AOW 

te hervatten 
▪ Herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie 2008 – 2020 
▪ Minimaliseren van indexatie op gemeentelijke belastingen.  
▪ Goed financieel beleid om te voorkomen dat burgers van Almere voor kosten komen 

te staan zonder daar in gekend te zijn, bijvoorbeeld extra kosten Floriade.  
▪ Continueren van de zorgverzekeringen via gemeente Almere, voor minima.     
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WERKGELEGENHEID: WERK VOOR IEDEREEN EN VOLDOENDE AANBOD 

 
50PLUS Almere wil een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht om 
ouderen weer aan een baan te helpen via een ouderenambassadeur. Wij kiezen voor banen 
voor jong en oud met uitzicht op een vast contract! 50PLUS Almere zet in op het bestrijden 
van alle vormen van discriminatie waaronder leeftijdsdiscriminatie van ouderen bij 
bijvoorbeeld werk. 50PLUS Almere wil inzet van een ambassadeur Ouderenwerkloosheid die 
zich bezighoudt om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren. 
Speciale aandacht moet komen, voor de jongere ouderen, tussen de 50 en 60 welke werkeloos 
raken, en voor wie het extreem moeilijk is opnieuw aan de slag te komen. 
Uit cijfers van de UWV blijkt dat het aantal WW uitkeringen in Nederland voor burgers 
jonger dan 27 jaar met 60,7% is gedaald ten opzichte van 2020, in de leeftijdscategorie 27-50 
jaar heeft er een daling plaatsgevonden in WW-uitkeringen van 36,4%, in de 
leeftijdscategorie 50 jaar en ouder is de terugname ten opzichte van 2020 maar 17,7% 
gedaald. Het absolute aantal WW uitkeringen van 50 jaar en ouder is met 90.553 het 
hoogste aantal. 50 PLUS vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed voor die 
Almeerders die werkeloos raken en in de WW terecht komen. Iemand van 50 jaar moet nog 
minimaal 17 jaar werken voordat hij of zij met pensioen kan of al dan niet recht heeft op een 
AOW. Het is wat 50PLUS dan ook zaak dat hier speciale aandacht voor komt dat ook 50 
plussers weer deel gaan uitmaken van het arbeidsproces. Wij vragen daar dan ook bij het 
nieuwe college speciale aandacht voor. Meer aandacht en energie moet gestoken worden in 
de doelgroep 50PLUS op de arbeidsmarkt binnen het Regionaal Werkbedrijf Flevoland 
(RWF).  Het samenwerkingsverband van de Flevolandse gemeenten, vakbonden, 
werkgevers, VNO-NCW, onderwijs, SBB, Provincie Flevoland en UWV.  
Er moet actief ingezet worden om bedrijven naar Almere te halen om werkgelegenheid te 
bevorderen, met focus op arbeidsintensieve bedrijven. 50PLUS is geen voorstander van het 
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binnenhalen van grote bedrijven (datacenters) die een grote impact hebben op de gemeente 
en die voor zeer beperkte werkgelegenheid zorgen.  
50PLUS vindt ‘corporate social responsibility’ een belangrijk component en wil dat de 
gemeente hier beleid voor ontwikkelt om dit te stimuleren.  
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ Aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven ten behoeve van de lokale 
werkgelegenheid 

▪ Samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksorganisaties 
▪ Ruimhartige en effectieve ondersteuning aan het MKB en ZZP-ers die hebben geleden 

onder de Coronacrisis 
▪ Promotie van toerisme en cultuur in de regio met nadruk op groen blauwe karakter.  
▪ Creëren van betere toeristische verbindingen tussen de Randstad en regionale 

toeristenpleisterplaatsen  
▪ Vormen regionaal arbeidsmarktbeleid inclusief stimuleringspakket voor werkloze 

50PLUSsers 
▪ Stimuleren van de lokale circulaire economie waar duurzaamheid, innovatie, 

energiezuinigheid, en milieuvriendelijkheid centraal staan onder voorbehoud van 
standpunt van 50PLUS van “ haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar” 

▪ Verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven en dienstverlening aan het bedrijfsleven 
▪ Ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma’s per stadsdeel. 
▪ Weren van ondernemingen die extreem veel energie verbruiken 
▪ Geen nieuwe datacenters binnen de grenzen van Almere  
▪ Duurzame grondexploitatie van bedrijventerreinen 
▪ Gerichte ondersteuning in de land- en tuinbouw en veeteelt 
▪ Stimuleren van startende ondernemers 
▪ Verbindingen leggen tussen bedrijven en het onderwijs 
▪ Transformatie van bedrijfslocaties en winkelpanden naar seniorenwoningen 
▪ Verpauperingsboete op leegstand van bedrijfslocaties en winkelpanden 
▪ Regeldruk moet goed tegen het licht worden gehouden en vereenvoudigd (minder & 

slimmer) 
▪ Vergunningen worden zo nodig stevig gehandhaafd voor de veiligheid en ter 

voorkoming van overlast (voor omwonenden en omgeving) en/of het belasten van het 
milieu 

▪ Krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht en beleid om 
ouderen weer aan een baan te helpen  

▪ Banen met uitzicht op een vast contract  
▪ Nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen 

voor ouderen  
▪ Gemeente die het goede voorbeeld geeft door ouderen volop kansen te geven in 

gemeentelijke banen (positief ouderenbeleid)  
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▪ Toepassen van het Social Return-principe ook voor ouderen zodat bij aanbestedingen 
en opdrachten van de gemeente deze doelgroepen daarbij echte kansen op een vaste 
baan krijgen en/of opdrachten.  

▪ MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), die de basis 
van onze economie zijn. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, 
bescherming en hulp van de gemeente.  

▪ Nauwe samenwerking met het MKB en het grotere bedrijfsleven voor meer banen 
voor 45 Plussers  

▪ Meer maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden  
▪ Geen zinloze grote hoeveelheden verplichte sollicitaties meer schrijven 
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DRAAGKRACHT: VOOR EEN EERLIJKE VERDELING   

 

 
 
50PLUS Almere zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle inwoners. Ook staat 
50PLUS Almere voor een laagdrempelige en niet complexe aanpak van de 
schuldhulpverlening. Wij zetten in op een respectvolle behandeling van mensen met een 
bijstandsuitkering. Een uitkering is een recht voor wie een uitkering nodig heeft en geen gunst. 
Ook de voedselbanken verdienen onze steun op financieel vlak, op het gebied van huisvesting. 
Nu de AOW is los gekoppeld van het minimumloon wordt de kloof steeds groter. Hier ligt in 
opvatting van 50PLUS Almere een verantwoordelijkheid bij de gemeente om de mogelijke 
armoede, die hier uit ontstaat, tegen te gaan.  
 

50PLUS Almere zet in op  
▪ Minder bedeelde inwoners die openstaan voor persoonlijke ontwikkeling op een 

motiverende manier (training in vaardigheden, kleine, behapbare doelen 
stellen) benaderen. 

▪ Aanstellen van een gemeentelijke armoederegisseur  
▪ Participatiemogelijkheden voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen  
▪ Gemeente die proactief haar bewoners op de hoogte stelt van de mogelijkheden die 

er zijn qua minimavoorzieningen  
▪ Dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van 

een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigd of 
geweigerd worden  
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▪ Onderzoeken van mogelijkheden voor het bouwen van tiny houses voor dak- en 
thuislozen.   

▪ Automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen (afvalstoffen 
e.d.) voor mensen onder de armoedegrens  

▪ Kortingen op musea, sportclubs voor mensen onder de armoedegrens 
▪ Gratis gemeentelijke kortingspas voor alle uitkeringsgerechtigden 
▪ Ingrijpen op het verdienmodel bij de schuldenproblematiek 
▪ Laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening  
▪ Schuldhulpverlening zonder wachttijden, dit voorkomt verergering van het probleem 
▪ Gemeente die proactief is in het bekend maken van deze hulpvoorziening  
▪ Schuldhulpverlening die maatwerk levert  
▪ Zorg voor vroege signalering in de schuldhulpverlening 
▪ Kosten van de schuldhulpverlening mogen niet hoger zijn dan het bedrag van de 

schulden  
▪ Stop met eigen risico bij gemeentelijke zorgverzekeringen 
▪ Maak Openbaar Vervoer voor mensen die leven onder de armoedegrens gratis 
▪ Oproep aan alle inwoners om meer om te zien naar elkaar met een 

publiciteitscampagne en dialogen in de wijken  
▪ Ondersteunen van bewonersinitiatieven.  
▪ Voortzetten aanbod van trainingen aan actieve bewoners om eenzaamheid te 

herkennen via huisbezoeken aan 75 PLUSsers  
▪ Samenwerken op wijkniveau van professionele instellingen, ook met actieve bewoners 
▪ Inzetten op eenzaamheidsbestrijding door activiteiten buiten huis te ontwikkelen 

(markten, buurthuis, verenigingen stimuleren, vrijwilligerswerk, etc etc) 
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FINANCIEN: DEUGDELIJK EN LET OP DE KLEINTJES 
 

 

 
Het begrotingsbeleid is dienend aan het bereiken van een welvarende samenleving. 50PLUS 
Almere vindt dat tegenvallers binnen de begroting moeten worden opgevangen echter zonder 
dat dit de dienstverlening aan bewoners en bedrijven mag aantasten. 50PLUS Almere staat 
voor een deugdelijk financieel beleid, let op de kleintjes waarin megalomane 
prestigeprojecten geen voorkeur krijgen. Megalomane projecten die de burgers niet dienen 
moeten on-hold of niet uitgevoerd worden, zodat er een solide financiële positie ontstaat en 
Almere minder afhankelijk is van tijdelijke inkomsten uit de bouw  
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ De beste bestuurders aanstellen, desnoods los van politieke partijen 
▪ Procedurele keuze over het functioneren van de gemeenteraad wordt per fractie en 

niet per raadsmeerderheid gestemd 
▪ Voorzitter van de raadsvergadering wordt gekozen door de raad 
▪ Rechtstreeks gekozen burgemeester  
▪ Gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben en houden. 50PLUS wil volgende 

generaties niet opzadelen met de lasten van een (toenemende) schuld  
▪ Bindende lokale referenda. Ook de bevolking kan onder wettelijke voorwaarden een 

(bindend) referendum voorstellen. Directe democratie als aanvulling op de 
parlementaire democratie. 50PLUS laat zich graag inspireren door het beleid in 
Zwitserland  

▪ Gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de 
landelijke politiek 
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▪ Geen privatiseringen waar dat niet in het belang is van de samenleving.  
▪ Streeft naar het handhaven of het verwerven van een (meerderheids-) belang door 

de gemeente, eventueel samen met andere gemeenten in de regio, in essentiële 
activiteiten, zoals openbaar vervoer, communicatie, energie, water en 
gezondheidszorg.  

▪ Gemeenteraadsleden die de fractie verlaten en op persoonlijke titel verder gaan 
worden beperkt in financiële middelen 

▪ Fracties kunnen met commissieleden worden aangevuld tot een totaal om de taken 
als fractie naar behoren te kunnen uitvoeren 

▪ Een gezonde algemene reserve.   
▪ Bij onvoldoende financiële middelen door de rijksoverheid worden doelstellingen 

aangepast 
▪ Staat voor deugdelijk financieel beleid en staat voor de kleintjes waarin megalomane 

prestigeprojecten geen voorkeur krijgen 
▪ Geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot 

lastenverzwaringen voor de inwoner en de ouderen, die niet mee mochten delen in de 
eerdere lastenverlichtingen. Daarom zal 50PLUS landelijk nieuwe wetgeving hierover 
bestrijden  

▪ Beperking van indexatie op gemeentelijke belastingen.  
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LEEFKLIMAAT: HAALBAAR, BETAALBAAR EN UITVOERBAAR 

 

 
50PLUS Almere vindt dat we rekening moeten houden met de toekomstige generaties als het 
om het klimaat en onze leefomgeving gaat. Het zijn onze kinderen en kleinkinderen aan wie 
wij deze wereld zo mooi mogelijk willen doorgeven. 50PLUS Almere wil de kosten van de 
klimaatplannen eerlijk en naar draagkracht verdelen en ook een goede verdeling van de 
kosten tussen bedrijven en inwoners realiseren. 50PLUS Almere zet in op een schone stad 
door het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit en door het verminderen van zwerfafval 
in de stad. Wij kiezen voor het vergroenen van wijken door extra bomen en beplanting die 
vogels en vlinders aantrekken. 50PLUS Almere kiest voor stadstuinen en stadslandbouw op 
daken en op verloren stukjes grond. 50PLUS Almere is voor een direct herstel van het 
onderhoud van de stad en tegen bezuinigingen op onderhoud.   
50PLUS vindt dat alle duurzame energie ten goede moet komen van de inwoners en bedrijven 
die operationele activiteiten hebben binnen Almere.  
Verduurzamingsprojecten mogen de leefomgeving niet op een negatieve manier beïnvloeden. 
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ Goed onderhouden groen  
▪ Bijenhotels om nest- of schuillocaties te bieden voor bijen, vlinders en andere insecten  
▪ Compensatie van de groei van de stad door de ontwikkeling van nieuwe 

natuurgebieden 
▪ Achteraf scheiden van integraal ingezameld afval; ook wel nascheiding genoemd. Dit 

wordt ook in de komende beleidsperiode doorgezet  
▪ Inzetten op openbaarvervoer partijen die duurzaam vervoer aanbieden. 
▪ Terugbrengen van het energieverbruik en rekening houden met duurzaam 

technologische innovaties met als doel duurzaamheid in te zetten op stedelijke schaal  
▪ Actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en 

milieuvriendelijkheid voorop staan  
▪ Stimuleren van besparende maatregelen en deze desnoods afdwingen  
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▪ Verantwoord duurzaam economisch milieu - en energiebeleid 
▪ Stimuleren om gebruik te maken van ‘groene stroom’ uit Almere 
▪ Welzijn en leefomgeving mogen niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang 
▪ Functioneel strikte aanpak van milieuvervuiling en geluidsoverlast 
▪ Woningen worden pas afgekoppeld van het gas en er wordt pas ingezet op 

warmtepompen als woningen geschikt zijn gemaakt voor duurzame en betaalbare 
warmtetechnieken. 

▪ Veilig en goed leefklimaat voor nu en later met focus op vergroening van stedelijk 
gebied  

▪ Zorg voor voldoende en schoon water en biodiversiteit 

• Toekomstgericht duurzaam waterbeheer 

• Stimuleren waterbewustzijn (voorlichting, hergebruik, subsidieregeling etc.) 

• Terugdringen oppervlaktewatervervuiling (voorlichting, handhaving) 

• Terugdringen drinkwatervervuiling door medicijngebruik (voorlichting) 

• Afkoppelen van het regenwater van het riool; waterberging 
 
 
  



50PLUS Almere ‘OMDAT HET BETER MOET EN KAN’                                               

 

 

23 

VERTROUWEN: TERUGBRENGEN IN DE POLITIEK 

 

 
 
De inwoners hebben weinig tot geen vertrouwen in de politiek op landelijk, provinciaal en 
lokaal niveau. Dit verloren vertrouwen is veroorzaakt door het slechte voorbeeldgedrag van 
de politiek, door de vele politieke schandalen en door het geen aandacht hebben voor de 
minderheden in de samenleving. Het vertrouwen is verloren door achterkamertjes politiek en 
gebrek aan transparantie.  50PLUS Almere wil dat de burgerparticipatie omgezet wordt naar 
burgerzeggenschap. Ook wil 50PLUS Almere lokaal bindende referenda invoeren. Tenslotte 
wil 50PLUS Almere dat het in 2002 in de politiek ingevoerde dualisme dat anno 2021 aan de 
lopende band met voeten getreden wordt, opnieuw scherp en duidelijk gehanteerd gaat 
worden.  
De inwoners van Almere mogen van de overheidsorganisatie of uitbestede uitvoerings-
organisaties een vlekkeloze uitvoering verwachten, waarbij “fouten maken menselijk is” maar 
dit moet zoveel mogelijk worden vermeden. Betrouwbaarheid is essentieel. Daar waar het 
toch ‘fout’ loopt gaat 50PLUS ervanuit dat dit open, transparant en zorgvuldig 
gecommuniceerd wordt met de inwoners. 
50PLUS hecht er belang aan veelvuldig contact te hebben met de inwoners van Almere om 
hun belangen na te streven binnen de gemeente.  
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ONDERWIJS: DE BASIS VAN VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST 

  
Mensen worden steeds ouder en de kans dat een mens van de wieg tot het graf bij één 
werkgever één functie zal hebben wordt steeds kleiner. Elke inwoner zal in zijn of haar leven 
steeds meer rekening dienen te gaan houden met ‘een leven lang leren’.  
‘Een leven lang leren’ wat onderwijs aan volwassenen inhoudt en hoe daar handen en voeten 
aan te geven heeft nog niet de hoogste prioriteit in onze stad. 
Oudere leeftijdsgroepen hebben gemiddeld gesproken een lagere vooropleiding. Eén van de 
manieren om de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te versterken, is deelname aan 
scholing.  
Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt 
vervult, moeten inwoners goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven 
ontwikkelen. In elke levensfase van een mens kent ‘een leven lang leren’ een invulling van het 
onderwijs: 
Onderwijs is een belangrijke factor in ontwikkeling van alle inwoners van Almere.  
De benodigde voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn en makkelijk bereikbaar zijn 
binnen Almere.   
50PLUS wil opteren voor hoger en universitair onderwijs in Almere.  
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ Onderwijsvoorzieningen dienen op redelijke afstand te liggen 
▪ Bewegingsonderwijs wordt gestimuleerd (inclusief schoolzwemmen) 
▪ Nieuwbouw en verbouw dienen duurzaam en zoveel mogelijk energie neutraal te zijn 
▪ De gemeente moet toezien op goede ventilatie van scholen 
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▪ Bevorderen dat leerlingen en ouders vrije keuze hebben om het onderwijs te volgen 
bij de locatie die zij wensen 

▪ Alle onderwijsinstellingen dienen de Nederlandse wet – en regelgeving te respecteren 
▪ Voorkomen van achterstanden, met name op het gebied van de Nederlandse taal 
▪ Stimuleren van de educatie van volwassen in het kader van een leven lang leren 

Terugdringen van laaggeletterdheid, hulp bij administratieve handelingen en het 
ondersteunen van niet-digitaal vaardigen in het bijzonder voor de generaties die niet 
zijn opgegroeid met de nieuwe digitale wereld 

▪ Een taalakkoord waarbij diverse partners met elkaar worden verbonden, zodat ze 
elkaar kunnen versterken.  

▪ Ontwikkelen van taalhuizen waar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven 
terecht kunnen voor (mondeling gegeven) informatie en geholpen worden de juiste 
cursussen te vinden 

▪ Een proactief beleid om docenten hulp te bieden bij huisvesting in de stad 
▪ Gelijke kansen voor alle kinderen 
▪ Extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor ontbijt is gewenst, maar ook 

scholen en het Rijk moeten bijdragen 
▪ In de Jeugdzorg geen wachtlijsten 
▪ Meer geld uittrekken voor goede en passende jeugdzorg  
▪ Kinderen en tieners met problemen moeten snel geholpen en behandeld worden  
▪ Raadsleden die zich inzetten om de rol van de politiek in de samenleving uit te leggen 

op scholen 
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ECONOMIE: RUIMTE VOOR ONDERNEMEN  

 
Niet alleen de grote bedrijven zijn van belang voor onze gemeente, maar zeker ook het 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Op landelijk niveau valt meer dan 90 procent van het totale 
bedrijfsleven onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde 
waarde en maar liefst 70% van de werkgelegenheid (Bron: MKB servicedesk/CBS). Het MKB 
wordt ook wel de ‘banenmotor’ genoemd. Het MKB en het toenemend aantal ZZP’ers zijn de 
basis van de economie. Het MKB is met hun bedrijvigheid van onder andere horeca, winkels 
etc ook een belangrijke ‘sfeerbepaler’ in de stad. De regeldruk wordt door vele ondernemers 
als belastend ervaren. Onnodige regels moeten worden geschrapt. Daarnaast moeten 
vergunningaanvragen van ondernemers snel worden afgehandeld. Tegelijkertijd zijn de wel 
gestelde vergunningseisen belangrijk voor omwonenden, milieu, veiligheid en omgeving. De 
aangiftebereidheid van ondernemers moet bevorderd worden door het aangifteproces te 
vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de rooftas of 
andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening helpt hierbij.  
Binnen de MRA moet Almere goed voor zichzelf opkomen en niet aan de hand van Amsterdam 
mee lopen. Een eigen vestigingsklimaat met een eigen visie.  
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50PLUS ALMERE zet in op  
 

▪ Verbetering vestigingsklimaat voor bedrijven en dienstverlening aan het bedrijfsleven 
▪ Ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's 
▪ Herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties en winkelgebieden 
▪ Duurzame grondexploitatie van bedrijventerreinen 
▪ Gerichte ondersteuning in de land- en tuinbouw 
▪ Stimuleren van startende ondernemers 
▪ Verbindingen leggen tussen bedrijven en het onderwijs 
▪ Transformatie van bedrijfslocaties en winkelpanden naar seniorenwoningen 
▪ Verpauperingsboete op leegstand van bedrijfslocaties en winkelpanden 
▪ Regeldruk moet goed tegen het licht worden gehouden en vereenvoudigd (minder & 

slimmer) 
▪ Vergunningen worden zo nodig stevig gehandhaafd voor de veiligheid en ter 

voorkoming van overlast (voor omwonenden en omgeving) en/of het belasten van het 
milieu 

▪ Bevorderen van de aangiftebereidheid van ondernemers door het aangifteproces te 
vereenvoudigen en de pakkans van (winkel-)dieven te vergroten. Een verbod op de 
rooftas of andere instrumenten van het inbrekersgilde in de plaatselijke verordening 
helpt hierbij  
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CULTUUR & SPORT & RECREATIE: TOEGANKELIJK VOOR ALLE INWONERS  

 
Kunst en Cultuur zijn van groot belang voor een groeiende en levende stad. Haal je ze weg dan 
blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor verrassingen, expressie en verwondering. 
Waar niemand zich kan uiten. Een stad waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar 
lopen nooit tot dansen leidt. Waar geen dichtregels op muren hangen, maar 
hamburgerreclames. Een stad zonder verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en 
waar niemand op bezoek komt.  
Cultuur is ook subjectief, en mag wat 50PLUS betreft nooit elitair zijn, Cultuur moet breed 
gedragen worden en vele burgers aanspreken. 
Cultuur is ook zeer divers, buurthuizen spelen een belangrijke rol in verbinding en tegen gaan 
van vereenzaming en tevens vervullen ze een belangrijke verbindende rol binnen de wijken.  
50PLUS is sceptisch over megalomane projecten waarvan niet duidelijk is dat deze ten goede 
komen voor de burgers van Almere.  
Kleinschalige cultuurprojecten moeten na beoordeling gestimuleerd ondersteund kunnen 
worden. 
 
50PLUS Almere zet in op  

▪ Voortdurende vernieuwing van de kunst- en cultuuruitingen  
▪ Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten voor zowel de ontwikkeling van 

jonge mensen als voor die van volwassenen. Cultuur begint op school, maar de 
overheid kan ook zorgen voor programma’s voor mensen die aan hun tweede jeugd 
beginnen  

▪ Stimuleren dat kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen meer 
voorstellingen/uitvoeringen overdag programmeren in verband met veiligheid 
ouderen 
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▪ Het belang om iets te zeggen over hoe ons land in het verleden functioneerde en hoe 
de bevolking destijds leefde, te vertellen. Het erfgoed maakt ons bewust van onze 
geschiedenis, het laat zien waar wij vandaan komen  

▪ Ondersteunen van een lokale cultuurkaart 50PLUS ziet graag een dergelijke 
voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het lastminute kaartje 
is een goede mogelijkheid 

▪ Een stad die uitnodigt tot bewegen en sport  
▪ Een stad die zorgt dat inwoners plezier in bewegen krijgen  
▪ Een stad die sportambitie en –innovatie ademt  
▪ Gemeentelijke sportvoorzieningen die betaalbaar zijn en van goede kwaliteit, zodat 

inwoners hier graag gebruik van maken  
▪ Sportvoorzieningen die een visitekaartje zijn op het gebied van duurzaamheid  
▪ Dat in alle wijken mensen overal naar wens kunnen sporten, spelen en bewegen  
▪ Kleinschalige evenementen die parallel aan topsportevenementen kunnen 

plaatsvinden zodat zoveel mogelijk mensen gaan bewegen en naar deze 
evenementen kunnen gaan 

▪ Topsport die ter ondersteuning is van de breedtesport 
▪ Een gedegen evaluatie van de Floriade is belangrijk om te leren van de successen en 

de mogelijke fouten.  
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VERKEER & BEREIKBAARHEID: TOEGANKELIJK VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN 

 
Almere ligt midden in Nederland in een knooppunt van infrastructuur van wegen en rail. In 
het coalitie akkoord wordt de aanleg van de Lely-lijn verder uitgewerkt. De plannen van de 
verbreding van de A27 tussen Almere en Hilversum zijn belangrijk om een goede aansluiting 
te krijgen richting Utrecht. 50PLUS vindt dat de ontsluiting van Almere richting Amsterdam via 
het Markermeer een volwaardige ontsluiting moet zijn met zowel een aansluiting van metro 
als autoverbinding. Op deze manier zal Almere een steeds belangrijkere rol in nemen binnen 
de regio.  
Het fietsnetwerk van Almere is uniek en moet goed onderhouden blijven met voldoende 
verlichting. Tevens moet er gekeken worden naar aanpassingen i.v.m. de toenemende 
hoeveelheid elektrische fietsen op dit netwerk. 
50PLUS vindt het belangrijk dat betaald parkeren in Almere Buiten wordt opgeheven en wordt 
vervangen door gratis parkeerzones met maximale tijdsduur.  

  

50PLUS Almere zet in op  

▪ Aantrekkelijke parkeermogelijkheden voor inwoners en omwonenden uit de regio 
maar ook voor toeristen en bezoekers van de stad  

▪ 50PLUS vindt dat het vrachtverkeer zoveel als mogelijk geweerd moet worden uit de 
binnenstad van Almere  

▪ Parkeerontheffingen voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers  
▪ Bewoners betrekken bij het zoeken naar oplossingen als er overlast ontstaat wegens 

het vermijden van betaald parkeren 
▪ Stringente handhaving van wild geparkeerde fietsen en scooters 
▪ Parkeerbeleid gericht op het terugdringen van zoekend autoverkeer ter verbetering 

van de luchtkwaliteit. 
▪ Voldoende invalide parkeerplaatsen  
▪ Infrastructuur aanpassen op nieuwe vervoersopties om de veiligheid te bevorderen 
▪ Goede bereikbaarheid en veiligheid van trottoirs, dus voorkomen van obstakels 
▪ Uniforme regels voor fiets verkeer. 
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▪ Voorkomen van sluipverkeer door woonwijken 
▪ ‘Deur-tot-deur’ maatwerk (vervoer op maat) en kostenreductie voor de reiziger om er 

gebruik van te maken 
▪ Zitplaatsen voor senioren en gehandicapten bij elk perron en elke halte  
▪ Stimuleren van een publiekscampagne om op te staan voor senioren en mindervaliden 

in het openbaar vervoer  

▪ Toegankelijk Openbaar Vervoer voor minder mobiele reizigers 
▪ Gratis openbaar vervoer voor 65 Plussers 

▪ Openbaar Vervoer dat klantvriendelijk en toegankelijk is voor in het bijzonder 
ouderen en hulpbehoevenden 

▪ Onderhoud van trottoirs en wegen, vooral in de winter voor de veiligheid van alle 
inwoners maar in het bijzonder voor de slecht ter been zijnde oudere inwoners  

▪ Straatmeubilair bij halteplaatsen voor openbaar vervoer 
▪ Terugbrengen van pontje/veer tussen Huizen en Almere Haven.  
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EN VOORTS IS 50PLUS ALMERE VAN MENING DAT OUDEREN ZEER VITAAL ZIJN, HET 
CEMENT VAN DE SAMENLEVING ZIJN EN BIJDRAGEN AAN EEN SAAMHORIGE EN LEEFBARE 
OMGEVING, EEN BRON VAN INSPIRATIE EN KENNIS ZIJN EN NOOIT HET GEVOEL MOGEN 
KRIJGEN EEN SLUITPOST VAN DE SAMENLEVING TE ZIJN.    

 


