
ANTWERPEN MOET 
OP MENSENMAAT

VEROVER
DE STAD

STEM 
PETER

LIJSTTREKKER PVDA ANTWERPEN
PETER MERTENS

EDITIE ANTWERPEN



“In een tijd dat het nog niet zo dringend op de wereld-
kaart moest, was Antwerpen een warmere stad,” schreef 
zanger Wannes Van de Velde. Hij trok van leer tegen de 
grote bouwpromotoren en een wereld gedicteerd door 
de miljoenendans van het grote geld.
 
Wij willen opnieuw een warme stad, op het ritme van de 
bewoners. Omdat we van Antwerpen houden. En omdat 
we met pijn in het hart vaststellen dat er in onze stad 
een koudheid is ontstaan. Een koudheid van geldgewin. 
Een koudheid van te veel stenen. Een koudheid in rela-
ties tussen groepen mensen.
 
Laten we samen onze stad heroveren op de koudheid 
van grote projectontwikkelaars, beton en egoïsme. 
Antwerpen is ooit groot geworden door geuzen. Door 
mensen die buiten de lijntjes durfden te kleuren. Dat 
heeft onze stad opnieuw nodig: rebellen met een groot 
hart.

Precies dat is zo uniek aan de PVDA. Met haar dokters 
van Geneeskunde voor het Volk in de volkswijken. Met 
haar verkozenen die allemaal leven aan een gewoon 
werknemersloon. Met haar ludieke acties om samen de 
dingen te veranderen.
 
Wij zijn doeners. Wij zetten mensen centraal. Wij kiezen 
resoluut voor leefbare wijken. Omdat het meer dan ooit 
nodig is om opnieuw samen de stad te maken.

PETER MERTENS
LIJSTTREKKER ANTWERPEN

WIJ WILLEN DE STAD HEROVEREN OP DE KOUDHEID

� petermertens.pvda

� @ peter mertens
  petermertenstv
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+ =
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DOORSLAGGEVEND
Niemand weet wat de verkiezingsuitslag wordt. De 
weegschaal kan naar links of naar rechts doorslaan. 
In zo’n situatie heb je dat ene gewicht nodig dat de 
balans naar de goede kant doet kantelen. Dat cruci-
ale gewicht is de PVDA, om de stad naar de warme 
kant te doen overhellen.

NUTTIG
Iedereen schrok zich een bult toen de PVDA in 
2012 plots de vierde grootste partij van ’t Stad 
werd. Peter Mertens werd door de pers tot 
 ‘oppositiekampioen’ uitgeroepen. De PVDA is 
nuttig omdat we de problemen uit de wijken op 
de agenda zetten met concrete alternatieven. En 
omdat we man en paard durven noemen. Daarom 

zit de PVDA in de lift. Dat zie je in de peilingen.  
En dat merk je in de wijken.  

NODIG
Bij de PVDA vind je geen postjespakkers of zakken-
vullers, maar sociaal gedreven mensen. Op ons kan 
je rekenen. De politiek is soms hard, en dus heb je 
ook mensen nodig die op hun strepen staan. Rebel-
len met een hart. Die de stad niet verkopen aan het 
grote geld, maar tegen de stroom in durven gaan. 
Die niet in de plaats van de mensen babbelen, maar 
de mensen zelf een megafoon geven. 

Daarom maakt een extra PVDA-verkozene veel 
meer verschil dan een zoveelste verkozene van 
een machtspartij. Ja, deze ene keer, deze ene stem: 
ze doet ertoe!

WE VRAGEN JOUW STEM: JUIST DIE STEM IS 
DOORSLAGGEVEND, NUTTIG EN NODIG
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ANTWERPEN STAAT STIL.  
EN DE SCHEPEN VAN VERKEER 
NOG MEER.

HAAL HET VERKEER 
UIT DE KNOOP 

“Goed openbaar vervoer moet de ruggen

graat van het verkeer worden. Performant  

én kosteloos. Schaf de tickets voor bus en 

tram af, zoals ondertussen al 56 andere 

Europese steden met succes doen.” 

JOS D’HAESE  

WOORDVOERDER  

PVDA ANTWERPEN

Antwerpen staat stil. Letterlijk. En de schepen van Verkeer, de 
heer Koen Kennis (N-VA), nog meer. Hij beweert dat ‘verkeers- 
onveiligheid’ een verhaaltje is van ‘linkse mensen’. Onder-
tussen wagen fietsers en voetgangers zich elke dag in een 
heksenketel, bespaart zijn partij het openbaar vervoer kapot, 
en rijdt de stad zich totaal vast. Wij willen Antwerpen opnieuw 
in beweging krijgen. 

⊲ een performant en kosteloos openbaar vervoer
⊲ veilige en grote wandel- en fietsassen
⊲ een tolvrije Liefkenshoektunnel en de aanleg van de A102 

om de Antwerpse Ring te ontlasten 

Lees: www.antwerpen.pvda.be/mobiele_stad

HAAL HET VERKEER UIT DE 
KNOOP MET:
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BIJNA 1 OP DE 3 KINDEREN GROEIT 
OP IN ARMOEDE. DAT MOGEN WE 
NOOIT ‘NORMAAL’ BEGINNEN TE 
VINDEN.

GEEF ARMOEDE GEEN KANS

“Dit stadsbestuur is heel hard voor mensen 
in armoede, toont weinig empathie en legt 
voor het minste een sanctie op. Hoog tijd 
dat de armoede bestreden wordt en niet de 
armen.” 
LISE VANDECASTEELE  

OCMW-RAADSLID PVDA, HUISARTS

Armoede in Antwerpen is de olifant in de kamer. Het is een 
heel groot probleem, maar geen enkele machtspartij wil 
erover spreken. Terwijl de stad rijker wordt, groeit jaar na jaar 
de ongelijkheid. Bijna één op de drie kinderen groeit op in 
armoede. En wat doet dit stadsbestuur? Het legt de schuld bij 
de mensen zelf. Kan je niet rondkomen? Eigen schuld, dikke 
bult! We hebben een stadsbestuur nodig dat de armoede écht 
wil aanpakken.

Lees: www.antwerpen.pvda.be/stad_zonder_armoede

⊲ betaalbare woningen, degelijke jobs en toegankelijke 
 gezondheidszorg

⊲ een leefloon boven de armoedegrens
⊲ toegankelijke dienstverlening met een wijkhuis in elke wijk

GEEF ARMOEDE GEEN KANS MET:
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MET EEN POLITIEK VAN 
VERDEELDHEID GERAAKT 
ANTWERPEN GEEN STAP VOORUIT.

ZORG DAT ELKE ANTWERPENAAR 
MEETELT

“Je mag mensen niet tegen elkaar opzetten. 
Samenleven begint met genoeg sociale 
voorzieningen voor iedereen. En een 
daadkrachtige aanpak van racisme.”
MOHAMED CHEBAA  
GEMEENTERAADSLID, ELEKTRICIEN IN DE HAVEN

Antwerpen is altijd een havenstad geweest, gericht  
op de wereld. De laatste decennia groeide onze stad uit 
tot een superdiverse stad. Maar de risico’s op armoede, 
laaggeschooldheid, slechte huisvesting en slecht werk zijn fel 
gekleurd. Discriminatie en racisme zijn een trieste realiteit.  
En machtspolitici zaaien verdeeldheid onder de mensen.  
Zo geraakt Antwerpen geen stap vooruit. Dat moet anders.

⊲ genoeg sociale voorzieningen voor iedereen
⊲ diversiteit bij de stadsdiensten en in het onderwijs
⊲ praktijktesten om discriminatie op woon- en arbeidsmarkt 

tegen te gaan
 

EEN DIVERSE STAD WAAR 
IEDEREEN MEETELT MET:

Lees: www.antwerpen.pvda.be/diverse_stad
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HOELANG NOG STEEKT DIT 
STADSBESTUUR ZIJN KOP IN HET 
ZAND? HOELANG NOG BLIJVEN ZE 
DE WOONCRISIS ONTKENNEN?

MAAK EEN PUNT VAN 
BETAALBAAR WONEN

Een degelijke en betaalbare woning vinden in Antwerpen 
wordt steeds moeilijker. Op de private huurmarkt krijgen huis-
jesmelkers vrij spel. Wijken worden opgewaardeerd, maar wo-
nen wordt daar wel steeds duurder. Het stadsbestuur is vooral 
bezorgd om de winstmarges van de grote projectontwikke-
laars. Zo krijgen we een stad voor de happy few. Wij willen 
een stad op mensenmaat. En die start bij betaalbaar wonen.

⊲ richthuurprijzen en kwaliteitscontroles op de private markt
⊲ een verdubbeling van het aantal sociale woningen
⊲ een nultolerantie voor leegstand

EEN AMBITIEUS PLAN VOOR 
BETAALBAAR WONEN MET:

“Een stad is een plaats waar mensen 
wonen. Het stadsbestuur zou bekommerd 
moeten zijn om de kwaliteit en de 
betaalbaarheid van de woningen.  
Dat is vandaag niet zo.” 
MIE BRANDERS  

GEMEENTERAADSLID, HUISARTS

Lees: www.antwerpen.pvda.be/woonstad
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⊲ maak containerparken en 
ophaling grof huisvuil weer 
gratis, tegen het sluikstorten

⊲ verdubbel het budget van de 
districten, zo kunnen er meer 
straten heraangelegd worden

⊲ organiseer echte inspraak bij 
stadsprojecten: eerst overleg 
met de buurt, daarna ontwerp 
en planning in samenspraak 
met de buurt

 

PVDA trekt de verkiezingen in met een diverse 
kopgroep voor district Antwerpen. Nadine Peeters, 
districtsraadslid en actief rond betaalbaar wonen, 
trekt de lijst. Districtsraadslid Raf Vandecasteele strijdt 
vanop de tweede plaats voor een fietsveiliger district. 
Psychologe Mara De Belder, vakman Sah Gulhan, 
juriste Anne Snijkers en de sportieve bediende Farid 
Darmach vervolledigen de top zes.

BOMENKAP 
CHARLOTTALEI

LIFTEN WERKEN OPNIEUW

Het districtsbestuur (N-VA, Groen, Open VLD) 
beslist om 54 kastanjebomen te kappen. De 
buurtbewoners protesteerden. Met de PVDA 
ondersteunden we hun acties en hielpen we door 
een extra districtsraad bijeen te roepen. 

Zeven maanden lang was de lift in de blauwe Silver-
toptoren op het Kiel buiten dienst. De motor moest uit 
Zuid-Afrika komen. Sociale huurders voeren samen 
met de PVDA actie voor hun lift. Met succes. De lift 
werd hersteld.

PVDA VOORSTELLEN

PVDA DISTRICT ANTWERPEN

Vlnr. Nadine Peeters,  Raf Vandecasteele,  Mara De Belder, Farid 
Darmach, Anne Snijkers en Sah Gulhan
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DE KANDIDATEN VAN PVDA DISTRICT ANTWERPEN

 1 Nadine Peeters - 46 j.  - Districtsraadslid, actief voor  
  betaalbaar wonen, hart voor de stad 

 2 Raf Vandecasteele - 65 j. - Districtsraadslid, actief in 
  syndicale strijd en in de wijk, stadsgids

 3 Mara De Belder - 27 j. - Psycholoog, aan de slag bij het  
  Adviespunt Verslaving, voorzitster RedFox Antwerpen

 4 Sah Gulhan - 42 j. - Vakman in de haven, actief in de 
  Turkstalige gemeenschappen en sociale teamspeler

 5 Anne Snijkers - 59 j. - Juriste, syndicaliste, voor meer  
  sociale rechtvaardigheid

 6 Farid Darmach - 41 j. - Bediende, sportieve fitnesser

 7 Céline Gümüs - 21 j. - Studente financiën en  
  verzekeringen, actief bij RedFox, voor gelijkheid tussen 
  mannen en vrouwen 

 8 Gert Terny - 49 j. - Voormalig acteur en stem- en  
  communicatiecoach, bruggenbouwer

 9 Dominique ,t Jolle - 58 j. - Geluidskunstenaar, actief in  
  de superdiverse buurt

 10 Wouter Van Damme - 45 j. - Gedreven voorzitter PVDA  
  provincie Antwerpen 

 11 An De Bruyne - 47 j. - Leerkracht OKAN-school, hart  
  voor jongeren, wil af van het hoofddoekenverbod

 12 Luis Zapata - 40 j. - Fietscoach, voor een sociale en  
  ecologische stad

 13 Monica Triest - 76 j. - Auteur, feministe van het  
  eerste uur

 14 Bert Lezy - 47 j. - Beeldend kunstenaar en programma- 
  maker Radio Centraal

 15 Patsy Van Rompaey - 50 j. - Cafébazin van de 
  Multatuli met een groot rechtvaardigheidsgevoel

 16 Jean Matysen - 47 j. - Werkt in logistiek, syndicalist,  
  warm hart voor mens en milieu

 17 Janneke Ronse - 36 j. - Verpleegkundige, nationaal  
  voorzitster Geneeskunde voor het Volk

 18 Karima Amaliki - 44 j. - Districtsraadslid, moeder van  
  vier, actief voor gelijke rechten

  19 Ozan Demir - 21 j. - Hogeschoolstudent, voor een sociale 
  samenleving zonder discriminatie

 20 Anne Delespaul - 29 j. - Huisarts bij Geneeskunde voor het  
  Volk, voor een gezonde stad voor iedereen

 21 Hans Dresselaers - 47 j. - Medeoprichter  
  voedselcollectief, verdeler wijkkrant Zurenborg

 22 Ilona Van Looy - 50 j. - Voorzitster PVDA Antwerpen 2060, 
  antifasciste

 23 Bart Van Kerkvoorde - 40 j. - Zorgkundige, pleegouder,  
  Regatta feestcomité

 24 Bjorn Brack - 32 j. - Logistiek assistent in de zorgsector  
  vakbondsafgevaardigde

 25 Stijn De Vos - 33 j. - Coördinator Geneeskunde voor het  
  Volk Hoboken

 26 Rita Lemmens - 62 j. - Bruggepensioneerd, syndicaliste,  
  mensenkoppeke en dierenkoppeke, één strijd

 27 Rik Horions - 71 j. - Actieve buurtbewoner Kiel, ex-arbeider  
  Opel, sportieveling

 28 Nicole Naert - 67 j. - Provincieraadslid, ex-secretaris  
  ACOD-Overheidsdiensten

 29 Patrick Houben - 56 j. - Bediende, actief rond cultuur voor  
  kwestbare mensen

 30 Vera Pletinckx - 63 j. - Actief in ontwikkelings- 
  samenwerking en migrantenorganisaties

 31 Paul Harding  - 65 j. - Gepensioneerd zelfstandige, Brit,  
  ex-perscorrespondent

 32 Freja Haak - 32 j. - Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk,  
  gaat voor een gezonde en leefbare stad 

 33 Peter Mertens - 48 j. - Auteur, gemeenteraadslid en  
  nationaal voorzitter PVDA 
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DE PVDA ZIT IN DE LIFT
Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

Sms ‘lid’ + je naam en adres naar  
0492 775 007. Word lid met één klik  
op pvda.be/lid-worden. 

Of mail naar pvda@pvda.be

VERSTERK 
DE PVDA

VOOR EEN MINIMUMPENSIOEN 
VAN 1500 EURO PER MAAND

AL 40.000 
HANDTEKENINGEN
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP

www.blijfvanonspensioen.be

De pensioenen in ons land zijn bij de laagste in Europa. 
Daar kan niet nog een stuk vanaf. Bovendien werken 
we nu al lang. Hoeveel gezonde levensjaren gaan wij 
nog overhouden, als wij moeten werken tot 67 jaar? 
Niemand wil van-het-werk-naar-de-zerk. Kortom: langer 
werken voor minder pensioen, dat is niet te doen.

“Het gaat om keuzes. Miljarden laten liggen bij frau-
deurs, en miljarden besteden aan gevechtsvliegtuigen. 
Of: investeren in menswaardige pensioenen van mini-
maal 1500 euro per maand,” zegt Raoul Hedebouw. 

LUCIE GING KIJKEN OP 

MYPENSION.BE 

Ze moet werken tot  
67 jaar en trekt uiteindelijk 

slechts 1283 euro  
pensioen per maand

CHARLES MICHEL IS 

EERSTE MINISTER

Hij kan met pensioen op  

52 jaar, en zal minstens 

4000 euro pensioen per 

maand trekken

MINISTERS KUNNEN ZÉLF NOG ALTIJD 

15 JAAR VROEGER MET PENSIOEN

De ministers die jou verplichten om langer te werken voor minder 

pensioen, kunnen zelf nog altijd vroeger stoppen. Vergelijk zelf.

Raoul Hedebouw, PVDA-Parlementslid
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ANTWERPEN MOET OP MENSENMAAT

VEROVER
DE STAD

STEM 
PETER

LIJSTTREKKER PVDA ANTWERPEN
PETER MERTENS

GROTE ZELFBEDIENINGSPARTIJEN  
MAKEN HET KLEINE PARTIJEN MOEILIJK

HANG PETER  
VOOR JE RAAM

In juni besliste Bart De Wever om geen publieke verkiezingsborden 
meer te plaatsen in Antwerpen. Maar in de zomer hing de stad wel vol 
peperdure politieke privéborden van twintig vierkante meter. Alleen 
betaalbaar voor de grootste zelfbedieningspartijen. Twee maten, twee 
gewichten, om het kleinere partijen moeilijk te maken.

Wij laten ons niet doen. Zij rekenen op het geld, wij rekenen op de men-
sen. Wij zoeken duizend Antwerpenaren om een Peter-affiche voor het 
raam te hangen. Help ons!

Bestel je V-bord, raamaffiche,  
fiets- of autobanner op  
www.antwerpen.pvda.be/materiaal  
of bel naar 03 225 28 93.
Wij bezorgen het materiaal  
bij jou thuis.

“De rijkdom van een partij lees je af in haar 
voorstellen en ideeën. Niet in het aantal nullen 
op haar bankrekening.”
PETER MERTENS 
LIJSTTREKKER ANTWERPEN
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WIE IS PETER?

Het nieuwe boek van Peter, Graailand, werd in 2018 
een bestseller. Er kwam een breed debat over de 
‘graaicultuur’ in de politiek. In de Antwerpse gemeen-
teraad stelde Peter een ‘cumulplafond’ voor om de 
onbeschaamde mandatenstapelarij tegen te gaan.

In de pers werd Peter uitgeroepen tot ‘oppositie-
kampioen’. ‘Dankzij de Antwerpenaren,’ antwoordt 
Peter. ‘Wij brengen de problemen uit de wijken op het 
Schoon Verdiep, en wij betrekken de mensen echt om 
oplossingen te zoeken. (Foto: Het Laatste Nieuws, 7.11.15)

‘Toon respect voor het werkvolk dat Antwerpen 
groot maakt. De Buildrager, het symbool van de 
havenarbeiders, moet opnieuw voor het stadhuis 
komen staan,’ aldus Peter. Daartoe legde hij een 
motie neer in de gemeenteraad. Zijn motie werd 
gevolgd.

‘Geen woorden maar daden,’ zei Peter en hij trok 
samen met energiespecialist Tom De Meester naar 
het Grondwettelijk Hof tegen de asociale Turteltaks 
op elektriciteit. Het Hof gaf hem gelijk en de Turtel-
taks werd vernietigd. Yes we can!
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PVDA IN ACTIE

JONGEREN  MAKEN DE STAD: DIVERCITY

Na een zoveelste polariserende uitspraak van bur-

gemeester De Wever beslissen de jongeren van de 

PVDA niet langer bij de pakken te blijven neerzitten. 

Zij willen eenheid, geen verdeeldheid. En dus organi-

seren ze jaarlijks het jongerenfestival DiverCity, met 

duizenden deelnemers. Jongeren maken de stad.  ;-)

TRAMMETJE KOMT ZO. TOCH? 

Wanneer De Lijn beslist om minder trams te laten rijden, 

komt de PVDA in actie. Met ludieke acties, omdat de 

trams nu al bomvol zitten. En met massa’s handtekenin-

gen. Zodat De Lijn haar dwaze plan moet intrekken.

AL 45 JAAR LANG: GENEESKUNDE 

VOOR HET VOLK 

Zonder geld naar de huisarts? Dat kan in een van 

onze twee wijkgezondheidscentra in Antwerpen. 

De mens staat centraal, niet de winst: dat is ook 

onze maatschappijvisie. En dat doen we dan ook. 

Al 45 jaar lang, dag in dag uit, met het fantastisch 

initiatief ‘Geneeskunde voor het Volk’.

NIEMAND  
AFGESLOTEN 
VAN WATER
‘Water is een men-

senrecht.’ Dat is ons 

standpunt. En daar 

gaan we voor. Vanaf 

2011 al voert de PVDA 

Antwerpen actie tegen 

waterafsluiting in de 

stad. Na zeven jaar 

actie lukte het ons 

eindelijk om de wa-

terafsluitingen te laten 

stoppen. Yes!
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DE KANDIDATEN VAN PVDA

 1 Peter Mertens - 48 j. - Antwerpen -  Auteur, gemeenteraadslid en  
  nationaal voorzitter PVDA 

 2 Mie Branders - 54 j. - Hoboken - Arts Geneeskunde voor het Volk,  
  gemeenteraadslid, actief tegen de loodvervuiling

 3 Mohamed Chebaa - 55 j. - Merksem - Arbeider en vakbondsmilitant,  
  gemeenteraadslid, actief voor een stad zonder racisme 

 4 Lise Vandecasteele - 35 j. - Antwerpen - Dokter voor het Volk,  
  OCMW-raadslid, voor een sociaal werk dat niet te koop is 

 5 Özgür Gümüs - 44 j. - Antwerpen - Jeugdwelzijnswerker op het Kiel,  
  actief in het verenigingsleven 

 6 Jos D’Haese - 25 j. - Borgerhout - Bioloog, klimaatactivist,  
  woordvoerder PVDA Antwerpen, initiatiefnemer DiverCity

 7 Encieh Jozaghi - 56 j. - Wilrijk - Maatschappelijk werkster met Iraanse  
  roots, ondersteunt minderjarige asielzoekers

 8 Kristof Vissers - 39 j. - Deurne - ACOD Onderwijs, geeft les aan  
  anderstaligen en op de bres voor zwembad Arena

 9 Nadine Peeters - 46 j. - Antwerpen - Werkzaam bij Sociaal Verhuur- 
  kantoor, actief voor betaalbaar wonen

 10 Tom Devoght - 33 j. - Berchem - Chemiearbeider, vakbonds- 
  afgevaardigde AC, beklaagde in proces stakingsrecht

 11 Kadra Farah - 47 j. - Deurne - Intercultureel bemiddelaar die  
  bruggen slaat over grenzen van afkomst en cultuur 

 12 Wouter Van Damme - 45 j. - Antwerpen - Gedreven voorzitter PVDA  
  Antwerpen

 13 Ivan Heyligen - 47 j. - Merksem - Dokwerker, vakbondsmilitant bij ACV  
  Transcom, muzikant

 14 Khadija Channouf - 33 j. - Merksem - Werkt in architectenkantoor,  
  taekwondolerares

 15 Benedict Mayuku - 58 j. - Antwerpen - Werkzaam bij Samenlevings- 
  opbouw Antwerpen provincie, actief bij Federatie van Engelstalige  
  Afrikaanse Belgen (FAAB) 

 16 Shayla Sharmin - 38 j. - Borgerhout - Verkoopster, een hart voor 
  dakloze kinderen en bejaarden in Bangladesh

 17 Abdelkader Zahnoun - 61 j. - Berchem - Zanger en schrijver met  
  Marokkaanse roots 

 18 Astrid Goossens - 57 j. - Antwerpen - Havenarbeidster en vakbondsmilitante

 19 Joke van den Heuvel - 59 j. - Deurne - Syndicaal afgevaardigde BBTK, 
  bediende en actief bij Ringland 

MOHAMED 
CHEBAA 
Gemeenteraadslid
Elektricien
3e plaats

ÖZGÜR GÜMÜS 
Jeugdwelzijnswerker
5e plaats

ENCIEH JOZAGHI 
Maatschappelijk 
werkster
7e plaats

NADINE PEETERS 
Districtsraadslid 
Antwerpen
9e plaats

KADRA FARAH 
Intercultureel 
bemiddelaar
11e plaats

DIRK  
VAN DUPPEN 
Gemeenteraadslid
Huisarts Geneeskunde 
voor het Volk
55e plaats

MIE BRANDERS  
Gemeenteraadslid
Huisarts Geneeskunde 
voor het Volk
2e plaats

LISE VANDECASTEELE  
OCMW-raadslid
Huisarts Geneeskunde  
voor het Volk
4e plaats

JOS D’HAESE  
Woordvoerder PVDA 
Antwerpen
6e plaats

KRISTOF VISSERS  
Districtsraadslid Deurne
Vakbondsafgevaardigde 
ACOD Onderwijs
8e plaats

TOM DEVOGHT  
Chemiearbeider
Vakbondsafgevaardigde 
Algemene Centrale (ABVV)
10e plaats

WOUTER VAN 
DAMME  
Voorzitter PVDA Antwerpen
12e plaats

PETER MERTENS  
PVDA-voorzitter
Gemeenteraadslid
1e plaats

team  

antwerpen
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DE KANDIDATEN VAN PVDA DE KANDIDATEN VAN PVDA

 20 Céline Gümüs - 21 j. - Antwerpen - Student financiën en verzekering, 
   actief bij RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA

 21 Gerwin van der Linden - 20 j. - Ekeren - Vertaler in opleiding,  
  muziekliefhebber, zet zich in voor een universiteit waar iedereen 
  gelijke kansen krijgt 

 22 Tulay Yaman - 22 j. - Hoboken - Student pedagogie, creatieve en  
  sportieve ideeënspuier 

 23 Mara De Belder - 27 j. - Antwerpen - Psycholoog, aan de slag bij het  
  Adviespunt Verslaving, voorzitter RedFox Antwerpen 

 24 Inssaf El Maimouni - 23 j. - Hoboken - Office manager in opleiding,   
  zet zich in voor meer plaats voor jongeren in de stad

 25 Nele Van Parys - 26 j. - Borgerhout - Coördinator bij Progress Lawyers  
  Network, gepassioneerd door muziek en feminist 

 26 Ben Van Duppen - 28 j. - Borgerhout - Wetenschapper in de  
  kwantumfysica, actief in de holebi- en transbeweging en bij  
  jeugdbeweging De Pioniers 

 27 Anne Delespaul - 29 j. - Antwerpen - Huisarts bij Geneeskunde voor  
  het Volk, voor toegankelijke geneeskunde 

 28 Tanja Deprez - 40 j. -  Ekeren - Havenarbeidster en vakbondsmilitante

 29 Piet Duym - 29 j. - Deurne - Logistiek medewerker kunstveilinghuis, DJ, 
  eeuwige optimist 

 30 Sergej Zjdanov - 46 j. - Wilrijk - Metaalarbeider

 31 Els Anthonissen - 40 j. - Hoboken - Moeder van drie, voorvechtser  
  betaalbaar wonen en tegen armoede

 32 Stef ’s Jongers - 58 j. - Wilrijk - Chemiearbeider

 33 Lien Moens - 43 j. - Wilrijk - Districtsraadslid Wilrijk, zelfstandig  
  architecte

 34 Dennis Daelemans - 27 j. - Hoboken - Metaalarbeider, geboren en  
  getogen Hobokenaar, rechtdoorzee

 35 Sonja Van Giel - 56 j. - Deurne - ACV-militante zorg, steeds in de weer  
  rond de jeugd, klimaat en racisme 

 36 Tim Joye  - 28 j. - Hoboken - Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk,  
  mensen hebben recht op een goede gezondheid 

 37 Leen Swinnen - 63 j. - Deurne - Actief voor betaalbaar wonen,  
  voormalig voorzitter PASH (Platform Antwerpse Sociale Huurders)

 38 Bert Lezy - 47 j. - Antwerpen - Beeldend kunstenaar en programma- 
  maker Radio Centraal

 39 Said Boussacouq - 49 j. - Borgerhout - Buschauffeur 

 40 Yusufi Mohammad Aman - 59 j. - Antwerpen - Muzikant uit  
  Afghanistan, maakt deel uit van ensemble ‘Refugees for Refugees’

 41 Luc Van de Weyer - 66 j. - Berchem - Syndicalist, voor een stad,   
  een land, een wereld op mensenmaat 

 42 Farid Darmach - 41 j. - Antwerpen - Bediende metaalindustrie

 43 Liliane Simons - 66 j. - Borgerhout - MC Lily van de Rap van de  
  Diversiteit, Belgium’s Got Talent

 44 Tom Claessens - 44 j. - Borgerhout - Bediende De Voorzorg, syndicalist 
  BBTK, culturo, trotse vader van twee toffe jongens

 45 Nahid Koocheki - 31 j. - Wilrijk - Kinderverzorgster, actief voor  
  vrouwenrechten bij Marianne 

 46 Peter Veltmans - 57 j. - Antwerpen - Verruimingskandidaat SAP,  
  vakbondsmilitant bij FOD Financiën

 47 Kim Verberck - 31 j. - Deurne - Sportieve vrouw die graag loopt en  
  fietst, verpleegkundige bij Geneeskunde voor het Volk, vechtster voor zorg 
  op mensenmaat

 48 Patsy Van Rompaey - 50 j. - Antwerpen - Cafébazin van de Multatuli 
  met een groot rechtvaardigheidsgevoel 

 49 Dahlia Pessemiers - 42 j. - Berchem - Actrice, lerares woord,  
  build bridges not walls 

 50 Tristan Faes - 37 j. - Merksem - Operazanger, districtsraadslid in  
  Merksem

 51 Mitta Van der Maat - 59 j. - Antwerpen - Actrice en zangeres

 52 Monika Triest - 76 j. - Antwerpen - Auteur, feministe van het eerste uur

 53 Ben Rottiers - 60 j. - Ekeren - Acteur, geïnspireerd door Mistero Buffo  
  voor een solidaire stad 

 54 Katrien Merckx - 47 j. - Hoboken - Boekhandelaar, feminist, werkende 
  moeder, voor een solidaire samenleving

 55 Dirk Van Duppen - 62 j. - Deurne - Auteur, arts bij Geneeskunde voor  
  het Volk, actief voor gezonde lucht 

15



“Indien de regering even ijverig  
jacht zou maken op rijke  
fraudeurs als op langdurig  
zieken, dan zouden we  
iedereen een degelijk pensioen  
kunnen betalen.”

RAOUL HEDEBOUW
PVDA PARLEMENTSLID

PETER MERTENS
VOORZITTER PVDA
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BEN ROTTIERS
ACTEUR

KADRA FARAH
INTERCULTUREEL BEMIDDELAARSTER

SLONGS DIEVANONGS
ANTWERPSE RAPSTER

DAHLIA PESSEMIERS BENAMAR
ACTRICE

“Voor een leefbare 
stad voor iedereen, 
waar plaats is 
voor vrijheid en 
solidariteit, geef ik 
mijn welluidende 

stem aan Peter 
Mertens.”

“De PVDA is 
een partij voor 
alle werkende 
mensen. Ik kan 
mij daar volledig 

in vinden.”

“Men kan het niveau van beschaving 
van een land meten aan de manier 
waarop dat land met zijn zwakkeren 

omgaat. Ik geloof dat 
we met de PVDA 

dat niveau serieus 
 omhoog kunnen 
trekken!”

“Ik geloof dat open 
kaart spelen over 
bouwprojecten 
en grote 
contracten, 
empathie 
bevordert en 
vertrouwen schept. 
Daarom engageer ik 
me voor de PVDA.”
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