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Brief aan minister: geen kortingen en premieverhogingen
NVOG/KNVG heeft samen met andere ouderenorganisaties in een vandaag gestuurde
brief een beroep op minister Koolmees gedaan om voorlopig geen kortingen toe te passen
en de premies niet te verhogen.
In de brief onderstrepen de organisaties dat de bijzondere economische omstandigheden
met negatieve rentes veel pensioenfondsen hard dreigen te raken.
Zij vinden dat de minister eerst moet afwachten wat de twee studies over het nieuwe
pensioenstelsel en de houdbaarheid van het stelsel in een omgeving waarin rentes lange
tijd laag blijven, opleveren. Pas daarna kan worden bepaald hoe verder te gaan.
Lees hier de brief aan minister.
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Veilig mobiel (op de fiets)
Vorige week hebben wij uw medewerking gevraagd bij een enquête over veilige mobiliteit
voor ouderen. Dit keer een voorbeeld van een project dat gericht is op de veiligheid voor
de oudere fietsende verkeersdeelnemer.
Wandelen, fietsen, gebruik maken van het OV en autorijden. Allemaal mogelijkheden om
ook op oudere leeftijd zolang mogelijk mobiel te blijven en deel te kunnen nemen aan het
sociale verkeer. Met of zonder lichamelijke beperkingen.
Hoe zorg je er voor dat je zo veilig mogelijk mobiel blijft? Op een gegeven moment
worden onze reflexen toch wat minder en heb je wellicht meer tijd nodig om beslissingen
te nemen. Goed inspelen op de andere verkeersdeelnemers, ook wel anticiperen
genoemd, speelt daarbij een rol. En dan maar hopen dat de anderen dat ook doen!
De fietser
In dit artikel aandacht voor de fietser. Wellicht in het bijzonder degenen die met een Ebike aan het verkeer deelnemen. Het gaat met die E-bike toch een stukje sneller dan met
de “gewone” fiets en dat vereist een goed inzicht in je eigen handelen. Is het verantwoord
om met een hoge snelheid bochten te nemen en hoe stabiel ben je?
Project ”Doortrappen”
Doortrappen, met als uitdagende toevoeging “veiliger fietsen tot je 100ste” is een initiatief
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd met medewerking
van provincies en gemeenten. Landelijke partners zijn onder andere Veilig Verkeer
Nederland, de Fietsersbond, BOVAG, VeiligheidNL en BeterOud. In steeds meer
gemeenten wordt het project Doortrappen geïntroduceerd of zijn plannen hiervoor in
ontwikkeling.
2

Bewustwording
Het doel van Doortrappen is om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veilig
mobiel blijven. Bewegen en actief blijven wordt gekoppeld aan het verbeteren van je
fietsveiligheid.
In een leuke setting met een relatief kleine groep deelnemers wordt aandacht geschonken
aan verkeersinzicht en de techniek van het fietsen. Ook het belang van fit zijn en fit blijven
komt aan de orde. Niet alleen aandacht voor het fietsen, maar ook met bijvoorbeeld een
lunch erbij of zoals in Puttershoek het geval was, na de bijeenkomst gezamenlijk een
streekmuseum bezoeken. Wel op de fiets er naar toe natuurlijk!
Meer weten?
U kunt hier doorklikken naar de brochure over Doortrappen. Vanuit de brochure kan je
ook de website van het project bekijken. Staat je gemeente nog niet bij de (beoogde)
deelnemers? Informeer eens of er al plannen zijn. Je kunt natuurlijk ook zelf het initiatief
nemen en hierover in gesprek gaan met de gemeente of plaatselijke welzijnsorganisatie.
Voor ouderen, door ouderen!

SER Themabrief pensioenen en AOW
De nieuwste themabrief pensioenen en AOW van de SER staat online. Klik hier om deze
nieuwsbrief te lezen.

AOW-leeftijd blijft 67.
De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat
schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief
aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende
levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Lees meer..
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