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VOLG JE HART
STOP BART
STEM PETER

(ZONDER N-VA)

7  REDENEN OM TE STEMMEN OP LIJST 7

1. armoede bestrijden, niet de armen

2. goed en betaalbaar wonen 

3. uitbouw openbaar vervoer (ook naar de haven)

4. iedereen doen meetellen, zonder discriminatie

5. gezonde lucht in het hele Antwerpse gebied

6. een andere manier van politiek, zonder graaien

7. een echt sociale ommekeer, zonder N-VA

PETER MERTENS  
LIJSTTREKKER PVDA ANTWERPEN

EEN STERKE PVDA IS JE  
BESTE GARANTIE OP EEN  
ECHTE SOCIALE OMMEKEER



Onder het vorige stadsbestuur van Patrick Janssens 
groeide de kinderarmoede tot 1 op 4. Dat werd de laatste 
zes jaar onder N-VA-CD&V-bestuur alleen maar erger. 
Vandaag groeit bijna 1 op 3 kinderen in onze stad op in 
armoede. Een absolute schande die niet goed te praten is.

De N-VA pakt de armen aan, in plaats van de armoede. 
Zo besliste schepen Duchateau (N-VA) om mensen 
in schuldbemiddeling voortaan te verwijzen naar 
deurwaarders, in plaats van naar daarvoor opgeleide sociaal 
werkers. “Deurwaarders gaan de armoede niet oplossen, 
investeringen wel”, zegt Lise Vandecasteele (PVDA) en ze 
trok het verzet op gang. 
 
Met een sterke PVDA heb je 100% garantie dat de strijd 
tegen armoede echt zal gevoerd worden.

EEN STERKE PVDA  
VOOR EEN STAD 
ZONDER ARMOEDE

⊲ gezonde en voedzame maaltijden  
op school

⊲ degelijke jobs, betaalbare woningen en 
gezondheidszorg

⊲ een leefloon boven de armoedegrens

EEN STEM VOOR DE PVDA =  
EEN STEM TEGEN ARMOEDE

“Ik ben bijna 4 jaar 

alleenstaande, ga fulltime 

werken, en nog lukt het 

mij niet om het einde van 

de maand te halen”

“Steeds meer kinderen gaan 

met een lege brooddoos naar 

school. Anderen krijgen een 

zakje chips mee”

“Deurwaarders gaan de 

armoede niet oplossen, 

investeringen wel”  



De coalitie van Patrick Janssens ontkende in 2012 gewoon dat 
er een wooncrisis is. De coalitie van Bart De Wever heeft de 
zaken alleen maar erger gemaakt. 
Er wordt wel gebouwd, ja, maar vooral voor de rijken. Zoals op 
het Eilandje met appartementen van 1,5 tot 4 miljoen euro.  
De modale Antwerpenaar blijft in de kou staan.

Wie kan nog een woning betalen? Wie vindt er nog een goede 
en betaalbare woning op de private huurmarkt? En hoe krijg je 
een goede sociale woning, als er nu al 28.000 mensen op de 
wachtlijst staan?

De PVDA is de enige partij die al jarenlang hamert op het punt 
van betaalbaar wonen. En die concrete voorstellen op tafel legt. 
Het is goed dat sommige andere partijen dat nu overnemen. 
Maar in een coalitie met N-VA zal daar allemaal niets van komen. 

Je hebt een sterke PVDA nodig om betaalbaar wonen ook 
werkelijk te realiseren. 

EEN STERKE PVDA  
VOOR BETAALBAAR 
WONEN

“Ik zou ook wel eens kranen 

in de stad willen zien die 

betaalbare koopwoningen 

bouwen. Of nieuwe en 

degelijke sociale woningen”

“Een stad die alleen bouwt 

voor de rijken is een stad 

voor de happy few”

⊲ richthuurprijzen op de private 
huurmarkt, met kwaliteitslabel

⊲ minimum één derde sociale 
woningen bij elk nieuw project

⊲ minimum één derde betaalbare 
koopwoningen bij elk nieuw project

EEN STEM VOOR DE PVDA =  
EEN STEM VOOR  
BETAALBAAR WONEN
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“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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PVDA VOORUIT =  
N-VA ONDERUIT

HOE GOED STEMMEN  
OP 14 OKTOBER?

Volgens de peilingen is Bart De Wever 
verplicht om met Groen of sp.a in zee te 
gaan, zoals nu al gebeurt in verschillende 
Antwerpse districten, en in verschillende 
steden (Sint-Niklaas, Mechelen, Vilvoorde). 

De enige manier om dat te vermijden is een 
sterke PVDA, waar niemand om heen kan. 

Stem dus strategisch en maak de PVDA 
sterker. Dat is jouw beste garantie voor  
een sociale ommekeer zonder N-VA.

In Antwerpen wordt met de computer gestemd.  
Er zijn drie verkiezingen tegelijkertijd.  
Eerst kies je voor de gemeenteraad, daarna voor  
de districtsraad en tot slot voor de provincieraad.  
En dit op een en dezelfde magneetkaart.   

⊲ De Antwerpse gemeenteraad:  
Lijst 7. Stem op Peter Mertens, of op de lijst of op 
meerdere PVDA kandidaten.

⊲ De negen districten van Antwerpen:  
Lijst 7. PVDA komt op in elk district.

⊲ De provincieraad:  
Lijst 7. In heel de provincie kan je PVDA stemmen.


