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50PLUS Partijleden kiezen eensgezind de lijsttrekkers 
voor verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
in 2019 
  

Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van 50PLUS 

Gelderland in Zutphen, zaterdag 1 september, zijn de lijsttrekkers 
gekozen – bij acclamatie - voor de aanstaande verkiezingen van de  

Provinciale Staten en de drie Gelderse waterschappen. 

Alle door het bestuur voorgestelde kandidaten werden gekozen: 

Marcel Bruins (Renkum)   t.b.v. Provinciale Staten Gelderland 

Jan Opschoor (Nederhemert Zuid)  t.b.v. Waterschap Rivierenland 

Ernst te Velde (Arnhem)   t.b.v. Waterschap Rijn en IJssel 

Gerrit Sprik (Apeldoorn)   t.b.v. Waterschap Vallei en Veluwe 

 

Alle gekozen lijsttrekkers zijn op dit moment ook resp. Statenlid en Lid Algemeen 

Bestuur van de genoemde waterschappen namens de 50PLUS Partij. 

 
Marcel Bruins (1951) is sedert 2015 Statenlid/fractievoorzitter voor 50PLUS, 
adviserend lid Euregioraad Gronau en adviseur van het bestuur 50PLUS afdeling 
Gelderland. Voorheen zelfstandig ondernemer in de ICT sector, actief als 

vrijwilliger bij De Zonnebloem en Hulpdienst voor Elkaar Renkum en 
fractielid/bestuurslid GemeenteBelangen Renkum. 

In zijn Statenperiode heeft de nieuwe 4-mansfractie hard gewerkt om 50PLUS op 
de kaart te zetten. Met name als het gaat om de terugkeer van 45-plussers naar 
een baan, is het de fractie middels een motie gelukt dat er in de 

Najaarsbegroting 2018 twee miljoen euro wordt gereserveerd om dit probleem 
aan te pakken. 

Jan Opschoor (1946), organisatie adviseur, bestuurder en toezichthouder, is lid 
van het Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, fractie 50PLUS, voorzitter 



Landelijk Overleg Waterschapbestuurders 50PLUS en adviseur 50PLUS 

Gelderland. Nevenactiviteit o.m. artistiek leider en koordirigent. 
 

Ernst te Velde is lid Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel namens 
50PLUS. Is gehuwd en gepensioneerd. Werkzaam geweest als 
bedrijfseconomisch adviseur. 

 
Gerrit Sprik is lid Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe namens 

50PLUS. Campagneleider tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 
Apeldoorn.  
 

50PLUS wenst samenwerking van waterschappen met gemeenten, provincie, 
drinkwaterbedrijven, natuurterreinbeheerders en Rijkswaterstaat teneinde 

samen zo goed mogelijk – dat betekent zo efficiënt en duurzaam mogelijk - te 
werken aan (1) veilige dijken, (2) schoon en (3) voldoende water en (4) 

beheersing van lasten en (5) toezicht op de rechtvaardige verdeling daarvan 

onder alle betrokkenen, met name gericht op de ‘ingezetene’, de burger! 
 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van 50PLUS Gelderland,  

Nelleke de Jong 

06 30469537 

secretaris@50plusgelderland.nl 

www.50plusgelderland.nl 
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