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Beste leden van de Kiesvereniging  
Gemeentebelangen Stede Broec, 
 

Wij zijn al weer dik in 2022 en de gemeenteraadsverkie-
zingen staan voor de deur. Wij van het bestuur hebben 
dan ook gemeend om de eerste nieuwsbrief van 2022 in 
het teken van deze verkiezingen te maken. U krijgt bij 
deze nieuwsbrief als eerste de verkiezingsfolder en 
uiteraard een A3 poster om voor uw raam te hangen.  
 

Wij hebben bij de aankomende verkiezingen ingezet voor 
twee belangrijke doelgroepen, namelijk de ouderen 
(zestigplussers) en de jongeren (18-28 jaar). Dit omdat wij 
vinden dat deze twee groepen momenteel het meest in 
de knel komen. Er moet snel een zelfstandig ouderen-
beleid komen, want de vergrijzing vindt in rap tempo 
plaats. Momenteel is al meer dan 40% van de Stede 
Broecse bevolking boven de 50 jaar zodat we op tijd 
hierop moeten gaan inspelen. Dit mede omdat juist op 
latere leeftijd de vergrijzing veelal gepaard gaat met een 
toename van de zorg- en ondersteuningsbehoeften.  
 

Ook jongeren komen er momenteel bekaaid af. Geen 
betaalbaar huis te vinden en vaak zitten ze lange tijd in 
een flexbaan voordat zij in aanmerking komen voor een 
vast contract. Daarbij geeft de huidige tijd voor jongeren 
veel stress, zodat ook zij steeds vaker afhankelijk worden 
van externe hulpverlening. Al met al twee doelgroepen 
waar GBS zich graag voor wil inzetten. Uiteraard is ons 
verkiezingsprogramma voor iedere inwoner bestemd, 
maar met een nadruk op deze twee doelgroepen. Mede 
omdat ruim 70% van het ledenbestand van GBS onder de 
groep ouderen valt en dat geldt eigenlijk ook voor onze 
fractieleden, ook al zijn ze dan ook nog jong van hart. 
 

Peter Raven voert, net als vier jaar geleden, de lijst weer 
aan. Inge van Basten is met haar jarenlange ervaring ook 
weer van de partij. Nieuwkomer op de lijst is Harry 
Beugelink die nu als secretaris actief is en zijn jarenlange 
kennis in de financiële wereld wil inzetten voor een 
gezond Stede Broec. Ook Jerry Mast wil in deze nieuwe 
periode graag weer van de partij zijn en vindt dat de 
lokale belangen van ondernemers meer aandacht 
verdienen. Dewi Mast (de dochter van) is actief in het 
jongerenpanel van de SED waarin zij samen met andere 
jongeren de vraagstukken deelt die onder hen leeft. Dewi 
wil zich dan ook inzetten voor hen. Sonja Bierenbroodspot 
was de vorige periode ook al actief en heeft door haar 
sociale activiteiten veel bagage om zich de komende waar 
te maken. Kortom, een ploeg actieve mensen met veel 
(levens)ervaring waar we veel van verwachten. 

 

 
 
Hart voor Ouderen  /  Oog voor jongeren is dan ook ons 
verkiezingsthema en daar gaan we voor. Uiteraard hopen 
we erop dat we dit in coalitieverband waar kunnen maken 
en anders gaan we voor een ‘raadsbreed’ akkoord waarin 
we onze wensen kenbaar maken. Wanneer u denkt dat u 
aan die ene folder en poster niet genoeg hebt of dit met 
anderen wilt delen dan kan u altijd bij de secretaris nog 
een extra bestelling doen. We hebben voorlopig genoeg 
op voorraad en anders laten we nog wat bijdrukken. 
 

Waar is jongerenhuisvesting mogelijk in  
Stede Broec? 
 

Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een 
leefbare wijk is een eerste levensbehoefte. Door de 
krapte op de woningmarkt is dit helaas niet voor iedereen 
haalbaar. Zeker de jongere starter heeft moeite met het 
vinden van een betaalbare woning. Om in aanmerking te 
komen voor een sociale huurwoning bedraagt de wacht-
tijd negen jaar. Waardoor jongeren noodgedwongen in 
het ouderlijk huis moeten blijven wonen. Maar waar in 
Stede Broec zou jongerenhuisvesting nog mogelijk zijn? 
 

GBS wil dit probleem voortvarend oppakken. Al fietsend 
door onze mooie gemeente, keken Dewi Mast en Inge van 
Basten, welke locaties eventueel in aanmerking zouden 
kunnen komen voor jongerenhuisvesting. Locaties binnen 
bestaand bebouwd gebied, die braak liggen. zouden 
mogelijk gebruikt kunnen worden voor woningbouw.  
Ook leegstaande kantoor- en winkelpanden zouden 
omgebouwd kunnen worden tot woningen. Dit noemen 
we Flexwonen. Daarom vragen we hierbij onze inwoners 
om mee te denken over locaties die eventueel benut 
kunnen worden voor jongerenhuisvesting. 

Heeft u een idee?  Laat het ons weten! 
Dewi Mast:   06 14119504 
Inge van Basten:   06 38113960 
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Hoog tijd voor een beter ouderenbeleid!  
 
Als ik ouder word, waar kan ik dan wonen? Hoe ziet die 
woning eruit? Is deze betaalbaar? Hoe zit het met de 
eventuele zorg? Is de straat of buurt wel veilig? Kan ik 
blijven deelnemen aan activiteiten? Kan ik wel blijven 
wonen in mijn eigen buurt? Allemaal vragen die leven bij 
onze ouderen, maar wat zijn de antwoorden? 
 
Vergrijzing 
Stede Broec vergrijst in rap tempo. Onderzoek wijst uit, 
dat in 2040 het aantal tachtigplussers verdrievoudigd zal 
zijn. Een toename van ruim 200% en de sterkste stijging in 
de regio. Hoog tijd om hier eens aandacht aan te geven. 
Te lang hebben de ontwikkelingen op het gebied van het 
ouderenbeleid stil gestaan. Ouderen hebben zo hun eigen 
wensen en zorgbehoeften. Hetgeen betekent, dat wensen 
rond wonen, zorg, sociale en culturele activiteiten, 
kunnen verschillen van jongeren. Ze willen fit blijven maar 
zijn daar wel mogelijkheden voor? Kan en gaat de 
gemeente dit faciliteren? Om invulling te geven aan al 
deze wensen zal een op deze doelgroep gericht beleid 
opgesteld en uitgevoerd moeten worden.  
 

Veiligheid 
Kan ik in mijn eigen buurt blijven? Of wil ik straks toch wat 
dichter bij de voorzieningen gaan wonen? Is het veilig in 
onze straat? Vooral in die straten waar men maximaal 30 
km per uur mag rijden? Als die straten veilig zijn voor 
ouderen, zijn ze automatisch ook veilig voor de jongeren 
en kinderen en slaan we twee vliegen in één klap. Zijn er 
voldoende rustpunten, zoals bankjes, in onze gemeente? 
Zodat er even uitgerust kan worden tijdens de dagelijkse 
wandeling. 
 

Doorstroming 
Als er meer gebouwd gaat worden voor ouderen is dit 
goed voor de doorstroming, waardoor jongeren ook weer 
eerder aan een woning kunnen komen. Om dit te stimu-
leren zou men de doorstroming van ouderen naar een 
kleinere woning dus veel aantrekkelijker moeten maken. 
Te denken valt dan aan flexibel indeelbare levensloopbe-
stendige woningen met domotica en andere voorzienin-
gen die het leven van de ouderen veraangenamen. Of aan 
hofjeswoningen en complexen waarin wonen, zorg en 
faciliteiten om gezellig bij elkaar te komen aanwezig zijn.  
 

Actief blijven 
Veel ouderen van nu zijn nog actief en maken deel uit van 
de samenleving. Om dit nog meer te faciliteren wil GBS 
zich inzetten voor activiteiten op het gebied van 
bewegen, ontmoeten en goede ouderenhuisvesting, liefst 
in de buurt van voorzieningen, zoals arts, apotheek en 
supermarkt.  
 

Gemeentebelangen Stede Broec wil graag met u in 
gesprek, hoe we hier invulling aan kunnen geven. Via onze 
website www.gbstedebroec.nl kunt u ons uw ideeën laten 
weten. Een stem voor Gemeentebelangen Stede Broec is 
immers een stem voor u! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colofon 
Verschijnt: Eens per kwartaal. 
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------------------------------------------------------------------------- 
Bestuur: 
Wijnand Tijsen       Voorzitter 
Abdij 63 – 1613 EB Grootebroek 
T. 0228-527029 E. wijnand.tijsen@gmail.com 
 

Harry Beugelink     Secretaris 
Kloosterpoort 106  – 1613 ET Grootebroek 
T. 0228-520730 E. harry.beugelink@planet.nl  
 

Wil Mekkelholt - van Bavel    Penningmeester 
Het Voert 230 – 1613 KL Grootebroek 
T. 0228-514948 E. wilmekkelholt@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------- 
Jongerenafdeling: 
Contact:   Dewi Mast 
Hertog Albrechtstraat 359 – 1613 GK Bovenkarspel 
T. 06-14119504 E. dewilynn@live.nl 
------------------------------------------------------------------------- 
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Peter Raven:  fractievoorzitter en raadslid 
Hertog Albrechtstraat 46 – 1611 GN Bovenkarspel 
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