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Belangenbehartiging

Zorgen voor zichtbaarheid van senioren
Het parlementaire seizoen zit er bijna op, nog een paar weken voor het
zomerreces begint. Na een lange formatie startte het kabinet begin dit jaar
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op, en de eerste plannen worden duidelijk zichtbaar.
Zo is er het WOZO-programma waarbij onze directeur, Ingrid Rep, samen met
andere partners van de Seniorencoalitie aan tafel zat bij minister Helder.
WOZO staat voor Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Een
belangrijk programma voor u en de senioren van de toekomst. Hoe zorgen we
dat iedereen mee kan blijven doen? En als er ondersteuning nodig is, is deze
dan ook beschikbaar?
Een vraagstuk dat daar naadloos op aansluit is: Zijn er voldoende passende
woningen voor iedere senior? Minister De Jonge zit hierover met Ingrid Rep
aan tafel met om samen te bepalen hoe hier aan een impuls kan worden
gegeven in de woningmarkt.

Maar er speelt meer!

Acties

Petitie Pas de nieuwe
Pensioenwet aan!
tot nu toe 45.000 handtekeningen

Strijd samen met de Seniorencoalitie
voor een beter nieuw
pensioenstelsel! Gepensioneerden én
werkenden is nu een koopkrachtig
pensioen beloofd. Maar in het
wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel
is het allerminst zeker dat we zo’n
koopkrachtig pensioen krijgen.
Teken daarom de petitie! Er zijn al
45.000 handtekeningen gezet.

Teken de petitie

Nieuws
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Niet-thuisbriefje PostNL
blijft
KBO-PCOB dringt er bij PostNL op
aan dat zij de klant beter en
zorgvuldiger informeren.
PostNL vermeldt in haar
berichtgeving dat zij stoppen met
het niet-thuisbriefje, maar niets
over dat de papieren variant gewoon
blijft bestaan. Goede communicatie
zou een hoop commotie en
ontevreden klanten schelen.
Lees meer

KBO-PCOB

Goed OV netwerk
essentieel
Ingrid Rep, directeur van
seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Een
goed ov-netwerk is essentieel als we
willen dat senioren langer thuis
blijven wonen én blijven
participeren in deze samenleving.
Maar met het vooruitzicht van
minder ov-lijnen wordt langer thuis
actief blijven straks langer thuis
achter de geraniums zitten. Dat wil
niemand.

Lees meer
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Onnodig onder sociaal
minimum

Vitamine D hoort in het
basispakket

Het rapport van de nationale

De Vitamine D hoort in het

Ombudsman laat zien dat senioren

basispakket thuis. Die boodschap

niet altijd gebruik maken van de

krijgt politiek Den Haag van ons mee

waar zij recht op hebben. Dit

in een gezamenlijke brief met

bevestigt de signalen die we al

meerdere instanties. Zij maken zich

langer krijgen zegt Ingrid Rep.

grote zorgen over de medische,

Zeker in deze tijden van enorme
inflatie en stijgende energieprijzen

maatschappelijke en financiële

moet hier meer aandacht voor zijn,

gevolgen van uitstroom van vitamine
D uit het verzekerde pakket.

want nu leven er senioren onnodig
onder het sociaal minimum.

Lees meer

Lees meer

De gebroken stoeptegel
Op veel plaatsen zien we het,
overhangende takken, losse
stoeptegels, gevaarlijke situaties
door gebrek aan onderhoud. Daarom
zal KBO-PCOB de gebroken
stoeptegel uitreiken en zo aandacht
vragen voor het leefbaar houden van
de wijk.
Klik voor het formulier en meer
informatie op 'lees meer'.

Mail ons!

Lees meer
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