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Ynlieding

It perspektyf fan 50PLUS Fryslân

Ek al wurdt it gauris oars suggerearre: polityk is in middel en 
gjin doel! Wêr’t sprake is fan in ôfnimmende belutsenens by “de 
polityk”, ha minsken dúdlike mienings oer wat se goed fine en wat 
net. Untwikkelings yn ’e mienskip lykje oan “de polityk” foarby 
te gean. Gefolgen dêrfan binne sichtber yn in ôfnimmend tal leden 
fan politike partijen en de opkomstpersintaazjes by ferkiezings. It 
liket derop dat “de polityk” net by steat is maatskiplike feroarings 
by te hâlden of dêrop foarút te rinnen.
Nim no de demografyske ûntjouwing. Wat dogge wy feitlik oan ’e 
gefolgen fan de sterk feroarjende leeftydsopbou yn Nederlân? Wat 
dogge wy oan nije tsjinstellings, enerzjyfraachstikken, earmoede 
en ûnfeiligens? Sykje wy nei âlde oplossings foar nije problemen 
of gripe wy echt yn yn hoe’t it der om en ta giet yn ’e mienskip?
As lytse fraksje yn Provinsjale Steaten fan Fryslân bin ik mar ien 
fan ’e spilers. Yn myn ientsje kin ik de wrâld net ferbetterje, mar 
dochs…
Dizze bondel kin sjoen wurde as publike ferantwurding fan ’e 
Steatefraksje 50PLUS yn Provinsjale Steaten fan Fryslân oer de 
perioade 2014-2018. De publikaasje fynt plak yn ’e oanloop fan 
Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 en as opmaat nei 
de ferkiezings fan Provinsjale Steaten yn maart 2019.

Oan ’e hân fan koarte artikels, dy’t ek publisearre binne op ús 
website www.50PLUS.frl, wurdt it spanningsfjild sketst tusken 
ús wierheid, jo wierheid en de wierheid.

Jan Waterlander,
Fraksjefoarsitter 50PLUS Fryslân
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Wêr’t it om giet

Troch ús 50PLUS-bril besjoen komt yn ús wurkjen in tal saken 
hieltyd werom. Wy ha fernommen dat der in bepaalde gearhing 
sit yn wat wy út namme fan ús kiezers nei foaren bringe wolle:
Alderein fan no en fan ’e takomst foarmje de kontekst;
Wy kieze foar lytsskaligens;
Wat wy nei foaren bringe moat werkenber wêze;
Wy wolle ferbine tusken partijen en yn tiid;
Feroarjen begjint by mieningsfoarming;
Ferhalen diele, wurket;
Polityk giet oer “it libben”;
Belibbing en werkenberens binne liedend;
Biografyske aspekten stjoere opfettings fan minsken;
Wy kieze foar de minsklike maat.
As wy fernije wolle, dan sykje wy nei nije oplossings foar nije 
problemen.
En wat net? As it giet om de âlderein fan no en fan ’e takomst 
ûntsteane in soad benearjende senario’s: keapkrêftferlies, gjin 
leeftydsbestindige wenten, ûnbetelbere AOW en pensjoenen, 
ûnfeiligens, iensumens, beheining soarchfoarsjennings, 
wurkleazens ûnder âlderen, min te berikken foarsjennings, 
ensafuorthinne.
Wy wolle kiezers net oerhelje op ús te stimmen troch se benaud 
te meitsjen foar wat komme sil. Wy kieze foar perspektyf en 
oplossings en binne der wis fan dat wy sa it ferskil meitsje kinne.
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In aardige ynfalshoeke
1 oktober 2015, troch Jan Waterlander 

Yn it boek “Tegen verkiezingen” beskriuwt David van Reybrouck 
hoe’t ús represintative demokrasy hieltyd mear yn it slop rekket. 
Politike partijen rinne leech. Politisi stelle harren belied hieltyd 
faker ôf op de folgjende ferkiezings. It liedt allegear ta wat hy 
neamt “it demokratysk wurgenssyndroom”. Mar hoe komme wy 
dêr fanôf?
Van Reybrouck is benaud dat marzjinale oplossings net genôch 
binne. Hy pleitet foar in âld demokratysk prinsipe dat foaral yn 
it âlde Athene hantearre waard: lotting. Yn in glêshelder betooch 
leit er út dat lotting in effektive mooglikheid wêze kin om ús 
machteleas wurden demokrasy wer gong te jaan en de sizzenskip 
fan boargers te fergrutsjen.
Der binne dúdlike eksperiminten noadich om ympasses te 
trochbrekken. Foar nije problemen binne nije oplossings noadich. 
Ik gean derfan út dat ús politike systeem net resistint wurden is 
foar ferbetterings en dat wy sykje sille nei manieren om kiezers 
te belûken by wat wy dogge en om ús opfettings oer demokrasy 
skerper te krijen.
Foar dyjingen dy’t mei sykje wolle is Van Reybrouck mei syn 
boek (útjouwerij De Bezige Bij) ferhelderjend en ynspirearjend!
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Oer polityk sprutsen
2 oktober 2015, troch Jan Waterlander 

As ik witte wol hoe’t minsken oer politike fraachstikken tinke, 
kin ik better net oer polityk begjinne. Ik praat fansels mei in soad 
potinsjele kiezers. Minsken dy’t op 50PLUS stimme, minsken 
dy’t op oare partijen stimme, en minsken dy’t net stimme.
De groep âlderen wurdt hieltyd grutter. Der binne doarpen en 
wiken dêr’t al de helte fan ’e befolking âlder is as fyftich jier. 
Dy minsken stimme (noch?) net allegearre op 50PLUS. Oare 
politike partijen begjinne har dêrfan bewust te wurden. As 
50PLUS Fryslân kinne wy dêryn in wichtige rol ferfolje troch 
de politike fraachstikken út it perspektyf fan âlderen fan no en 
fan letter wei te besjen. Dan is it wichtich dat ik wit wat der 
libbet by de âlderein en wat it byld is dat de jongerein hat oer de 
leefomstannichheden dy’t der binne as sy sels skielk âlder binne.
It falt my op dat, ast dan oer polityk begjinst (of allinnich al seist 
datst Steatelid bist foar 50PLUS) it meastal giet oer it byld dat 
minsken ha fan “de polityk”. Dêrút docht bliken dat minsken 
polityk gauris beskôgje as “wat dat fier fuort stiet”, “wat dat net 
oer harren giet”, “se dogge dochs wat se wolle en noait wat se 
tasizze”. En sa kin ik noch wol efkes trochgean.
As ik dus witte wol wat der ûnder kiezers libbet, kin ik better 
net oer “polityk” begjinne, mar oer wat minsken dwaande hâldt. 
Sabeare tafallige petearen yn ’e buert, op strjitte, by jierdeis, by 
eveneminten, of by plande aktiviteiten, krije meastentiids in hiele 
oare betsjutting as it net oer polityk liket te gean, mar wilens 
wol oer ûnderwerpen en stânpunten dy’t ik my as politikus, fan 
hokfoar partij dan ek mar, oanlûke moatte soe.
Ik kies dus meastentiids net foar in polityk ynkleurjen, mar foar 
wat minsken dwaande hâldt. En dan stiet polityk (te) fier ôf fan 
’e realiteit en stel ik fêst dat der in grut gat bestiet tusken hoe’t 
polityk is en wêze moatte soe. Hoe’t de echte wrâld derút sjocht 
en wat “de polityk” dêrmei docht. Der is noch in soad te dwaan!
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De goeie mjitte brûke!
5 oktober 2015, troch Jan Waterlander 

De gaos op it spoar en de grutte tekoarten soargje foar 
diskusje oer “ûnrendabele” spoarlinen. Yn dit ferbân wurde 
“Ljouwert-Starum” en “Ljouwert-Harns” neamd as linen dy’t 
drastysk oanpakt wurde moatte. Krektlyk as datst net alle 
befolkingsgroepen of alle 50-plussers deselde mjitte nimme 
kinst, moatst dat ek net dwaan by foarsjennings lykas iepenbier 
ferfier. 
Wat rendabel is, liket in objektyf kritearium, mar de fraach is op 
hokker skaal dat beoardiele wurdt en hokker kritearia dêrneist 
noch jilde. Sa is it fanselssprekkend dat de besettingsgraad yn 
grutte stêden oars is as op it plattelân en it is bespotlik om 
sokke “stedskritearia” te hantearjen yn tinbefolke gebieten. It 
iepenbier ferfier yn Fryslân moat beoardiele wurde op grûn fan 
de omstannichheden dy’t hjir jilde.
Berikberens is al lestich genôch. Je kinne ek de stelling ponearje 
dat relatyf tin befolke gebieten krekt mear en bettere ferbinings 
ha moatte, om’t de ôfstannen dy’t ôflein wurde moatte dêr no 
ienris grutter binne. It is better om net te praten oer it opdûken 
fan linen, mar krekt oer it yntinsivearjen derfan, sadat der mear 
en better gebrûk fan makke wurde kin. De djoerste plakken yn 
’e bus en trein binne noch altyd de lege...
50PLUS pleiten al jierren foar better en goedkeaper (fergees) 
iepenbier ferfier foar âlderen, bûten de spits om. As de bus 
dochs rydt...
Dan nimst in oare mjitte as dy dy’t “ús” steatssiktaris yn him 
omgean lit!

N.B.
Op ’e earste en de lêste fiif meter fan elke spoarline rydt noait 
in trein! Ast dy der dan ôf hellest om’t it ûnrendabel is en ast 
dat rûnom dochst, dan lost úteinlik ek it spoarprobleem wol op.
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Duorsum, lineêr en sirkulêr
5 oktober 2015, troch Jan Waterlander 

Hast elk hat it drok mei “duorsumens”. Duorsum betsjut simpel 
sein datst langer takinne wolst mei beskikbere grûnstoffen. 
Duorsumens wurdt trochstrings brûkt as it giet oer enerzjy. 
Duorsum slacht lykwols op fierhinne alles. Koartom: langer 
takinne mei itselde! 
Yn ’e lineêre ekonomy wurde grûnstoffen brûkt om produkten 
te meitsjen en as dy produkten opbrûkt binne, net mear 
wurkje, efterhelle binne, of út ’e moade, wurde se ferneatige. 
Yn ’e sirkulêre ekonomy wurdt oan “werbrûken” dien. De 
brûkte grûnstoffen wurde opnij brûkt en bliuwe “yn ’e keten”. 
Utgongspunt dêrby is dat grûnstoffen grûnstoffen bliuwe. In 
stikkene of ôfskreaune waskmasine, makke út metaal, rubber, 
plestik, bestiet – al wurket er net mear – noch altyd út dyselde 
grûnstoffen, of út de oarspronklik brûkte grûnstoffen. Yn ’e 
sirkulêre ekonomy wurdt neistribbe alles brûken te bliuwen, 
sadat grûnstoffen net opreitsje. 
Sirkulêre ekonomy is foar 50PLUS Fryslân in wichtich 
ûnderwerp. Dit út it perspektyf fan de âlderen fan no en fan ’e 
takomst.
Myn âlden en pakes en beppes waarden grut yn in tiid dat “alles 
dat noch brûkt wurde koe wer brûkt waard”. Dit wie foar in 
part út need en om’t de measte saken mar beheind beskikber 
wienen. It heucht my noch dat der kwalik of gjin ôffal wie. Ek 
al geane wy der soarchfâldich mei om en skiede wy ôffal, de 
smoargenskonteners fan no binne folle grutter as dy sinkene 
jiske-amers fan eartiids, dy’t by guon fan ús grif noch bekend 
binne.
Mei it opkommen fan “de wolfeart” ha wy in skoft hân dat wy 
tochten dat in soad foar ienmalich gebrûk wie en dat ôffalbergen 
en dwingers der wienen om grut te wurden. It besef groeit dat 
dit net goed wie en net goed is. Foar in part krektlyk as eartiids, 
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mar dan op gruttere skaal, út needsaak. As wy neat dogge, reitsje 
grûnstoffen op, ûntstiet krapte, en libje takomstige generaasjes 
op in hiele grutte ôffalplaneet. Mar goed: it besef groeit en der 
wurdt terjochte hurd oan wurke.
Wy wolle net werom nei de tiid fan ús âlden, pakes en beppes 
en oerpakes en –beppes, mar wy wolle in mienskip mei in 
oarsoarte bewustwêzen, wêrmei’t wy “takomstbestindich” 
binne! 50-plussers ha sels en fan harren âlden in besef meikrigen, 
wêrmei’t se kommende generaasjes perspektyf biede kinne foar 
in duorsume en leefbere maatskippij.

N.B.
De troch 50PLUS yntsjinne moasje oer dit ûnderwerp yn 
Provinsjale Steaten fan Fryslân fan 23 septimber 2015 helle gjin 
mearderheid, mar dit kaam mei fanwege de “tasizzing” fan ’e 
deputearre dat dit “steand belied” is. En dus binne wy benijd nei 
hoe’t it Provinsjaal Bestjoer fan Fryslân hjirmei omgiet.
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Driuwfermogen
22 oktober 2015, troch Jan Waterlander

In gefolch fan hieltyd grutter wurdende organisaasjes en 
ynstellingen is dat de ôfstân tusken de top fan de organisaasje 
en de klant/brûker hieltyd grutter wurdt. Sels siet ik op in 
skoalle mei mar ien klasse tagelyk yn in lokaal en by wize fan 
útsûndering ris twa. De klassen wienen grutter, mar de skoalle 
net. De direkteur fan ’e skoalle hite “haad” en wie in soarte fan 
meiwurkjend foarman. Hy wist krekt wat der spile en koe alle 
learlingen (en net allinnich by namme).
It fersoargingshûs dêr’t ús beppe op har âlde dei wenne, wie 
ienfâldich, mar lytsskalich.
As ik op besite kaam, koenen se my en sels de direktrise makke 
no en dan in praatsje mei my. Sy koe it dêr dan ek mei beppe oer 
ha, want dêrprate se geregeldmei. 
De lytsskaligens fan doe hat plak makke foar grutskaligens. Dêr 
foarmje begryplike kritearia de grûnslach fan. 
It hat te krijen mei bedriuwsfiering, status, kennis en faaks ek wol 
it ynkommen fan ’e lieding. Ommers: grutter hat mear oansjen 
en mei dus better fertsjinje.
Mei it grutter wurden fan organisaasjes komme ek oare minsken 
boppedriuwen. Ik skriuw mei opsetsin “boppedriuwen”, om’t 
gauris it driuwfermogen in wichtich kritearium liket te wêzen. 
Dyjinge dy’t lieding jout oan in grutte ynstelling rint de kâns te 
missen dêr’t it echt om gean moatte soe: it oanfielen fan minsken, 
soarch foar kwalitatyf goede tsjinstferliening, en tichtby de 
minsken stean. Driuwfermogen is foar in soad bestjoerders en 
direkteuren in kearnkompetinsje wurden. De organisaasje of 
ynstelling is in doel wurden en gjin middel....
Ik ken fan dy minsken, dy’t yn en mei harren ynstelling grut 
wurden binne. Net as goed bestjoerder, of as in goede direkteur, 
mar fanwegen in polityk oandwaand driuwfermogen.
Dêryn giet it om it persoanlik profilearjen, op ôfstân hâlden fan 
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konkurrinten, it handich omgean mei macht en ynfloed. Ik sil dêr 
no net djipper op yngean, mar it giet om oare dingen as dêr’t it 
om gean moatte soe. 
De liedingjaande yn ’e soarch by wa’t de soarch sintraal stiet, 
ferdwynt. De bestjoersfoarsitter fan in ûnderwiisynstelling dy’t 
hert hat foar it ûnderwiis ferliest it gauris fan bedriuwsfierder, 
strategen en lju dy’t harsels goed witte te posysjonearjen. 
Ik sil dêr ek wol net hielendal frij fan wêze, mar hâld dit al yn ’e 
gaten. Foar mysels en foar oaren. 
Driuwfermogen? Prima, mar dan net mei de skaaimerken fan 
pypskûm yn in bak oalje!
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Perfekte ûntfangst yn Holwert
26 oktober 2015, troch Pietsje Spijkstra 

Freed 16 oktober reizge ik nei Holwert, dat by my om ’e hoeke 
leit. Ik hie in útnoeging krigen fan De Waddenvereniging om it 
50-jierrich bestean te fieren. It jubileumfeest wie earder dy dei 
begongen yn Harns, wêrnei’t de dielnimmers mei bussen nei 
Holwert brocht waarden. Yn dit doarp yn Noardeast Fryslân ha 
guon ynwenners in grut plan betocht om de see nei Holwert te 
bringen.
Yn Holwert wie alles perfekt organisearre. Foar de gasten dy’t 
fan fier kamen wie it doarp omboud ta in hotel en sy koenen by 
Holwerters thús oernachtsje. No wol ik de Holwerters net ta lêst 
wêze as ik tichtby wenje en ik bin letter op ’e jûn wer nei hûs 
gongen. 
Nei it ien en oar oan ynformaasje oer hoe’t it plan Holwert oan 
See fan ûnderop ûntstien is en lokwinsken foar de jubilaris, 
krigen wy in diner oanbean en ek dat wie oant yn ’e puntsjes foar 
elkoar. Je hienen net yn ’e gaten dat it gjin stjerrerestaurant wie!
No spile it waar dy jûns in ferfelende rol troch in mizerige, fette 
storein. Us jûnskuier begong yn in mei ljochtsjes en fjurren 
fersierd doarp, wêrnei’t wy de greiden ynteagen. Spitigernôch 
moast de kuier wat ynkoarte wurde, der wie gjin trochkommen 
oan yn dy tsjustere greide. Wat ik sels geweldich fûn, wienen 
de seilen op it lân, sadatst alfêst in idee krigest fan hoe’t it derút 
komt te sjen as de see oan Holwert ta komt. Geweldich moai. 
Hiel Holwert wie ferljochte en gesellich, nettsjinsteande de 
miggeljende rein. 
Wat ik my wol ôffreegje is hoe’t dit betelle wurdt? De totale 
kosten binne berekkene op 140 miljoen euro. Der spylje in pear 
dingen: it baggerûndersyk yn it farwetter nei It Amelân en it 
ûndersyk nei kânsen foar rekreaasje en toerisme. Fansels sjocht 
elk yn dizze omjouwing en elk dy’t der oan meiwurket it wol 
sitten. De krimp kin sa goed tsjingongen wurde; net allinnich 


