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Annick weet niet meer wAAr nAArtoe. Ze heeft nog 
steeds geen Zekerheid over een school voor BoB.  “We 
hebben toch leerplicht? Heeft de stad dan niet de plicht om voor elk kind 
een plaats te voorzien? De stijging van de geboortecijfers in de stad is geen 
geheim, de stad wist toch dat er meer kinderen zouden komen. Die komen 
niet uit de lucht gevallen hé, die 2,5 jarigen? Daar is een bevalling en 9 
maanden zwangerschap aan vooraf gegaan.”

YelenA poetst met 
dien stencheques Bij 
mensen thuis. Ze woont 
in een studio van 60m2. Haar 
dochter is in Polen gebleven. 
Yelena werkt hier om haar oplei-
ding te kunnen betalen. “Ken 
jij niemand die ook een woonst 
zoekt? Dan kunnen we de huur 
delen. Want nu hou ik te weinig 
over. Het heeft bijna geen zin 
dat ik hier werk, alles gaat op 
aan huur, elektriciteit en eten. Ik 
mis mijn dochter en ik kan niets 
opsturen om haar te helpen bij 
haar studies.”

fAtimA komt net terug vAn Bij de tAndArts met 
hAAr 11-jArige Zoon. Ze had zes maanden moeten wachten op een 
afspraak. “Intussen werd onze Bilal helemaal een konijntje. Zijn tanden 
groeien naar voor…” grapt ze. Maar voor Bilal zelf is het niet zo leuk, hij 
wordt gepest op school. Ze zucht: “En dan die kostprijs, hoe moet ik dat 
betalen? De tandarts zegt dat Bilal toe is aan blokjes. Eerst bovenkant, 
daarna ook onderkant. Prijs per kant: 1700 euro. Plus elke maand een 
controlebezoek aan 85 euro en dat gedurende twee jaar. In totaal kost 
dat dus een dikke 5000 euro. De ziekenkas betaalt zo’n 1000 euro terug. 
Zijn dit normale prijzen? Of is mijn orthodontist extreem duur? Een bijko-
mende verzekering bij het ziekenfonds komt voor mijn gezin op 250 euro 
per jaar en pas het 3de jaar kan je tot maximum 750 euro voor orthodontie 
terugkrijgen.”

mAriA uit Berchem is plAnten AAn het verpotten 
in hAAr tuintje. Over het muurtje heen vertelt ze: “Ik hoor dat het 
Zorgbedrijf 60 nieuwe serviceflats gaat bouwen hier op de Veldekens. Maar 
zouden die dezelfde prijs hebben als die op de Bosuil in Deurne? De helft 
van de flats is na meer dan een jaar nog niet verhuurd. Wie kan nu met 
1000 euro pensioen maandelijks 720 euro huur en 100 euro vaste kosten 
ophoesten? ”

“ken jij niemanD Die 
ook een woonsT 
zoekT? Dan kunnen 
we De Huur Delen.”

“bilal werD 
Helemaal een 
konijnTje, zijn 
TanDen groeien 
naar Voor...”

“wie kan nu 
meT 1000 euro 
Pensioen 720 
euro Huur 
oPHoesTen?”

“Die komen 
nieT uiT 
De lucHT 
geVallen, Die 
2,5 jarigen.”

Yelena (41 jaar)

Annick (23 jaar)

Fatima (31 jaar)

Maria (73 jaar)

vier vrouwen 
AAn het woord
Over problemen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd en 

waar al te dikwijls geen oor naar is. Toen de PVDA vorig jaar een 

grootschalige enquête voerde, kwam het gebrek aan inspraak 

scherp naar voor. De Antwerpenaren gaven het stadsbestuur een 

4,5 op 10 op inspraak. Als je kind met zo’n cijfer thuiskomt, weet je 

dat het niet mag overgaan.
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Begin vorig jaar bevroegen we liefst 
4.704 Antwerpenaren. We verwerkten 
de resultaten en bespraken ze tijdens 11 
avonden die in alle Antwerpse districten 
doorgingen. 800 mensen namen deel 
aan die gespreksronde. Dat is de manier 
waarop we bij de PVDA werken. Wij wil-
len zoveel mogelijk mensen bij ons pro-
gramma betrekken.

Zo kwamen we te weten dat de Antwer-
penaar bezorgd is over betaalbaar wo-
nen, toegankelijke gezondheidszorg en 
goed onderwijs. Wat het stadsbestuur 
ook beweert: vele mensen in Antwerpen 
ondervinden daar problemen mee.
Zo formuleerden we alternatieven. Alter-
natieven voor de stadsfinanciën: niet op 
kosten van de gewone bewoners, wel van 
de grote havenbedrijven. Alternatieven 
voor extra woon- en leefruimte, bijvoor-
beeld door de overkapping van de ring.
Zo kwamen we tot ons programma voor 
een stad-op-mensenmaat.

Daar gaan wij onze schouders onder 
zetten. Met onze verschillende werkin-
gen in wijken en  bedrijven en met onze 
raadsleden. Sinds 14 oktober hebben 
we in Antwerpen  
23 raadsleden: 
3 in de gemeen-
teraad, 1 in de 
OCMW-raad, 17 
in de districts-
raden en 2 in de 
provincieraad.

“De ministers besloten tien jaar geleden onze 
elektriciteit en gas te privatiseren. Ze deden drie 
beloftes: de prijs zou verminderen, de dienstver-
lening zou verbeteren, en het zou beter zijn voor 
het milieu. Vandaag weten we: daar is niks van in 
huis gekomen.”

Veel te duur, en nauwelijks 
dienstVerlening
“We betalen vandaag 43% meer voor elektriciteit 
dan tien jaar geleden, voor gas zelfs 70% méér. 
Dat voel je in je portemonnee. Zeker in crisistijden 
kunnen steeds meer mensen op het einde van de 
maand hun factuur niet meer betalen, en raken in 
de problemen. Je komt dan op de zwarte lijsten van 
de leveranciers terecht, krijgt te maken met soci-
ale tarieven die helemaal niet sociaal zijn, en met 
budgetmeters die onvoldoende stroom leveren.”

“Het aantal contracten en tariefformules is van-
daag niet meer te overzien. Om in dat doolhof je 
weg te vinden moet je hogere studies gedaan heb-
ben. En zelfs dan nog… Zit je met een vraag over 
je factuur of je meterstanden: je weet niet waar 
beginnen. Heel wat leveranciers hebben niet eens 
loketten, zelfs een telefonische hulplijn kennen ze 
niet meer. Ze geven enkel informatie via mail. Maar 
probeer je probleem maar eens via die weg uit te 
leggen. Ze laten je extra betalen voor een dienst-
verlening die vanzelfsprekend zou moeten zijn.”

groene stroom!?
“Met mijn boek bracht ik ook aan het licht dat 
“groene stroom” bij ons meestal helemaal niet 
groen is. Iedereen kent de uitdrukking “witwassen 
van zwart geld”. We kunnen best ook “groenwas-
sen van vuile stroom” invoeren. Want wij consu-
menten gaan ervan uit dat we duurzame stroom 
krijgen, bijvoorbeeld van windmolens. Fout! De 
leveranciers plakken er in de meeste gevallen 
een groen etiket op, rekenen een hogere prijs aan 
en verkopen ons stroom die gewoon uit kern- of 
steenkoolcentrales komt. Zo maken die energiele-
veranciers superwinsten in ons land.”

Verlaag de btw op energie
“Elektriciteit en gas zijn levensnoodzakelijk. Daar-
mee verwarm je, kook je, verlicht je... Ze voldoen 
dus basisbehoeften. Maar op energie wordt van-
daag 21% btw geheven: het tarief voor luxegoede-
ren. Dat zou 6% moeten zijn. De overheid zou, te 
beginnen op het niveau van de stad, ook de ener-
gievoorziening terug in handen moeten nemen. 
Dan kan je een beleid voeren met sociale prij-
zen, met plaatselijk en duurzaam geproduceerde 
stroom, met goede dienstverlening. In Duitsland 
is er een beweging ontstaan waarbij gewone bur-
gers ‘neen’ tegen de greep van de multinationals 
durven zeggen. In heel veel steden willen ze de 
stroomnetten terugkopen van private spelers om 
in de plaats eigen stedelijke energiebedrijven uit 
de grond te stampen.

elecTrabel en co Vragen Veel Te Dure Prijzen

“ we moeTen onze 
energie beVoorraDing zelf 
in HanDen nemen ”
tom de meester schreef een boek over de oplichting van electrabel en co. 
‘oplichting’, jazeker. want we betalen veel te veel voor elektriciteit en gas 
en daarvan profiteren enkel de grote energiebedrijven. een gesprek.

“We betalen vandaag voor 
elektriciteit 43% méér dan tien 
jaar geleden, voor gas zelfs 70%”

“De grote energiebedrijven 
wassen vuile stroom groen, zoals 
zwart geld wordt witgewassen”

Voor een sTaD-
oP-mensenmaaT

ook nu willen we jou en zoveel 
mogelijk anderen betrekken. 
want het is nodig om druk te 

kunnen zetten op het stadsbe-
stuur. Via “De Franken Teut” willen we je 
informeren, zodanig dat je op de hoogte 
bent en kan reageren en meedoen. twee-
maal per jaar zal je het in je bus vinden. 
reactie welkom op antwerpen@pvda.be

bestel het nieuwe boek van tom de meester “op-
gelicht. de energiezwendel van electrabel & Co”, 
via www.pvdashop.be. Het kost 19,90 euro en is 
uitgegeven bij epo. 

Wouter Van Damme, 
voorzitter PVDA 
Antwerpen

mailto:antwerpen@pvda.be
http://www.pvdashop.be/opgelicht-de-energiezwendel-van-electrabel-en-co.html
www.pvdashop.be
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waT DoeT HeT 
sTaDsbesTuur?

Op woensdag wordt op veel plaatsen in Antwerpen het huishoudelijk vuil 
opgehaald. Mensen zetten dan al op dinsdagavond hun vuilniszak bui-
ten. Op dinsdagavond 30 april was dat ook het geval. Maar: 1 mei is een 
wettelijke feestdag. Daardoor was er uitzonderlijk geen vuilnisophaling. 
Wat het stadsbestuur op die feestdag wél deed was ambtenaren uitstu-
ren om boetes uit te delen. Liefst 308 mensen kregen een Gemeentelijk 
Administratieve Sanctie, kortweg een GAS-boete. Die kan oplopen tot 
250 euro en als het je tweede is zelfs tot 500 euro. Mensen zijn gewoonte-
dieren, vergissen is menselijk. Daarom diende de PVDA een voorstel in 
voor een ‘generaal pardon’ om deze pestboetes kwijt te schelden.

Private bedrijven krijgen onze Antwerpse havenkaaien in conces-
sie: ze gebruiken en beheren ze. Daarover sluiten ze contracten 
met het stadsbestuur af en daarin zijn boetes voorzien als ze hun 
verplichtingen niet nakomen. Voor PSA en DP World bedroegen 
die boetes 67 miljoen euro. PSA uit Singapore en DP World uit 
Dubai zijn twee van de grootste en meest winstgevende contai-
nerbehandelaars ter wereld. Maar het stadsbestuur ging plat 
op de buik voor het lobbywerk van de twee multinationals. Het 
schold hen 52 miljoen euro boete kwijt. De twee containerreuzen 
kregen daarmee een korting van 78% op hun boete. Peter Mer-
tens van de PVDA stemde tegen de kwijtschelding. Met dat geld 
los je verdorie het tekort aan scholen en klassen in Antwerpen 
volledig op.

De Bijzondere Belastinginspectie en 
het Antwerps parket voerden al sinds 
2006 een onderzoek naar fiscale frau-
de bij het Antwerpse diamantbedrijf 
Omega Diamonds. Maar begin maart 
bleek dat de diamantimporteur een 
minnelijke schikking is overeengeko-
men met de fiscus. Omega Diamonds 
betaalt 150 miljoen euro: een peul-
schil als je weet dat het de staat voor 

3 miljard bestolen zou hebben. Het krijgt bovendien de garantie dat er geen 
openbaar proces volgt. Een bedrijf wordt in een zitting met gesloten deuren 
‘schuldig’ verklaard maar betaalt daarna ‘gewoon’ een minnelijke schikking: 
heeft u het stadsbestuur horen protesteren? De fraude is hier nochtans immens 
en bedraagt bijna driemaal de stadsbegroting.

DinsDagavonD vuilzak buitenzetten?

De WeveR laat 308 
gas-boetes 
uitsCHRiJven

bRooDnoDig gelD vooR onDeRWiJs 
WoRDt Weggegeven

52 MilJoen ¤€CaDeau 
aan ContaineR-
Multinationals

ieDeReen geliJk vooR De Wet?

DiaMantFRauDe 

Liesbeth Homans, schepen van sociale zaken, wou de inschrijvingstaks voor 
nieuwkomers verhogen van 17 naar 250 euro. PVDA-raadslid Mie Branders wees 
haar onmiddellijk op het onwettelijke van haar voorstel. Homans deed alsof ze 
het niet gehoord had. Later kreeg ze van de hogere overheid te horen dat haar 
voorstel inderdaad onwettelijk is. Op Youtube dook een filmpje op waarin je 
Homans ziet liegen.

Youtube-FilMpJe
HoMans: pinokkio

staDsbestuuR koMt 
Met Halve oplossingen

Voor hoeveel kindjes hebben 

we geld gekregen? 1536

Voor hoeveel kindjes hadden 

we geld nodig? 3400
Voor hoeveel kindjes hebben 

we dan te kort? 
3400 - 1536 =  1864

http://www.youtube.com/watch?v=iHM3cT9OkMY
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   onDerTussen 
in anTwerPen, 
is De PVDa ...

In Zwijndrecht betalen de bedrijven jaarlijks 5,9 miljoen euro belastingen 
op een totale begroting van 23 miljoen. Met andere woorden 25,6 procent 
van de inkomsten van Zwijndrecht komt van de grote bedrijven. In Antwer-
pen betalen de bedrijven 40 miljoen belastingen op een totale begroting 
van 1,2 miljard. In Antwerpen komt dus slechts 3,3 procent van de stadsin-
komsten van de gemeentelijke belastingen van de grote bedrijven. En dat 
terwijl de industrie van Antwerpen honderden malen groter is dan die van 
Zwijndrecht. De PVDA wil dat Antwerpen zijn belastingtarieven verhoogt tot 
op het niveau van Zwijndrecht. Met die extra inkomsten kunnen heel wat 
sociale noden worden betaald.

vooR MeeR biJDRagen van De 
Haven Multinationals

zoals in zWiJnDReCHt

De Vlaamse overheid bespaart op het 
openbaar vervoer. De besparingen worden 
door de openbare vervoersmaatschappij 
De Lijn doorgevoerd. Afgeschafte lijnen, 
overvolle bussen en onrealistische rijtijden zijn het gevolg. PVDA-gemeenteraads-
leden Peter Mertens en Mohamed Chebaa namen dan ook deel aan de betoging 
op 28 november van personeel en reizigers. Op 10 mei gingen chauffeurs van het 
noorden van Antwerpen in actie, ook zij kregen steun van PVDA-raadsleden. Er is 
juist nood aan meer openbaar vervoer. Zo kunnen mensen hun auto eens laten 
staan, wat goed is tegen files. Zo kunnen mensen voor wie een auto te duur is zich 
ook verplaatsen. Zo kunnen extra chauffeurs worden aangeworven, wat goed is 
voor de dienstverlening en de tewerkstelling. Zo vaart ook het milieu er goed bij.

 vooR beteR openbaaR veRvoeR

saMen Met De ReizigeRs 
van De liJn

De PVDA organiseert in 
Antwerpen in twee dok-
terspraktijken gratis ge-
neeskunde. Je vindt Ge-
neeskunde voor het Volk 
in Hoboken en in Deurne. 
In de multidisciplinaire 
praktijken verzorgen dok-
ters, verpleegkundigen, 
diëtisten 7.350 patiën-
ten gratis. Het personeel 

gaat er samen met de patiënten op zoek naar de echte oorzaken van hun 
ziekten. Want dikwijls ligt slechte huisvesting, werkdruk, pestgedrag... 
aan de grond van de ziekte. Er is niet alleen nood aan meer toeganke-
lijke huisartsen, maar ook aan tandartsen en aan psychologische hulp-
verlening. Samen met de patiënten ijvert de PVDA daarvoor.

vooR gRatis gezonDHeiDszoRg

in DokteRspRaktiJken 
van geneeskunDe 
vooR Het volk

Dirk Van Duppen, de voorzitter van de PVDA-dokterspraktijken, is 
verkozen in de OCMW-raad. Hij kloeg daar de beperking van hulp 
aan zwangere vrouwen zonder papieren aan. Hij pleitte voor het 
recht op medische begeleiding van alle zwangere vrouwen. Een 
zwangere vrouw is steeds kwetsbaarder dan een niet-zwangere. 
Een kind in de baarmoeder wacht niet met groeien totdat het soci-
ale onderzoek is afgerond.

DiRk van Duppen in oCMW-RaaD

alle zWangeRe vRouWen Hebben 
ReCHt op MeDisCHe begeleiDing

‘De huurprijzen worden 
haast onbetaalbaar’, 
zo schreef de pers on-
langs nog. Inderdaad, 
en  Antwerpen is een 
van de meest onbetaal-
bare steden. Een kleine 
studio met veel gebre-
ken, voor 600 euro of 
meer per maand? Dat 

kan, daar staat geen enkele sanctie op. In de private woningmarkt 
moet er dringend een maximumhuurprijs komen op basis van grootte, 
kwaliteit, comfort, ligging ... Zo hebben verhuurders er baat bij dat de 
woningen onderhouden blijven en kunnen huisjesmelkers geen krot-
ten meer verhuren aan woekerprijzen.

vooR goeDkopeRe Huisvesting

MaxiMuMHuuRpRiJs

http://antwerpen.pvda.be/programma/recht-op-een-financieel-gezonde-stad%20
http://antwerpen.pvda.be/programma/recht-op-wonen%20


6

peter mertens, mie branders en mohamed Chebaa 
zitten sinds 2 januari op de banken van ’t schoon 
Verdiep. Zij werden er door 21.720 antwerpse 
kiezers gekatapulteerd, waarvoor dank! we vroegen 
hen hoe het daar nu is?

mie: Ik zat gedurende 12 jaar in de districtsraad van 
Hoboken. Ik kende dus al iets van het reilen en zei-
len van zo’n raad. Maar dat de gemeenteraad zoveel 
meer cinema zou zijn, daar verbaas ik mij nog iedere 
zitting over. Het stadsbestuur neemt alle beslissin-
gen al op voorhand, licht de pers in... en dan mag de gemeenteraad in een 
door het bestuur geregisseerde film optreden. Ik zou graag hebben dat er 
een echt debat was, waarin echt over keuzes wordt gediscussieerd.

peter: Het Stadsbestuur maakt een geheime deal met 6 bemiddelde klagers 
over de Sinksenfoor, en trekt zich niets aan van alle andere bewoners van ’t 
Zuid, noch van de foorkramers. De bemiddelde burger wordt in de watten 
gelegd, de rest telt niet mee. Dat zie je ook bij de wooncrisis: er komen veel 
prestigeprojecten bij, maar betaalbaar wonen is geen prioriteit. De priori-
teiten van de ploeg De Wever liggen elders: zonder echt debat schelden ze 
52 miljoen euro havenboetes kwijt aan reusachtige containermultinationals. 
Geld dat zo broodnodig is voor betaalbaar wonen en voor goede scholen in 
Antwerpen. Dat is de echte tegenstelling vandaag.

mie: Inderdaad. Het stadsbestuur gaat de containerparken betalend maken 
en denkt ook luidop aan een verhoging van de riooltaks. Ze wil fors besparen 
in de openbare dienstverlening van de stad, en opnieuw honderden mensen 
laten afvloeien. Onze PVDA-fractie verzet zich daar tegen, maar de meerder-
heid heeft het duidelijk moeilijk met een linkse oppositie zonder complexen 
(lacht).  

mohamed: Ook voor mij is het wennen aan de stijl van zo’n gemeenteraads-
zitting. Pas op ik discussieer graag, maar in de gemeenteraad is het een ein-
deloos getetter en dan nog in de eerste plaats vanwege de schepenen. Onze 
fractiemedewerker timede het al eens, en wat blijkt: de meerderheid komt 
zelf het meest aan het woord! Het wordt dikwijls nachtwerk. Ik moet wel om 

zes uur op ’t fabriek zijn hé... Wij hebben ook wel al 
heel wat ter sprake gebracht. We zijn een klankbord 
voor de vele problemen die wij werkende mensen 
dagelijks ondervinden en waarvan ze op ’t Schoon 
Verdiep niets afweten. Toen Peter het ongeluk in de 
haven naar voor bracht schuifelden ze zenuwachtig 
heen en weer.

mie: Hetzelfde zie je bij onze interventies tegen de GAS-boetes. Antwerpen 
is Belgisch recordhouder inzake GAS-boetes. Te gek voor woorden waar je 
allemaal een overlastboete voor krijgt: de eendjes voeren, met vijf op een 
bank in het park zitten, de vuilzak iets te vroeg buiten zetten, betogen tegen 
Monsanto, gratis soep uitdelen aan armere medemensen, actie voeren voor 
gratis geneeskunde... Het is een pestbeleid geworden van een verzuurde 
coa litie die haar gram wil halen ten koste van jongeren en andersdenkenden.

peter: Wij zeggen waar het op staat. Wij voeren een harde oppositie, maar 
steeds onderbouwd én constructief. Vooruit met de stad, en vooral met alle 
inwoners van alle 62 wijken, en niet alleen met de allerrijkste sinjoren. Wij 
willen een stad-op-mensenmaat, en dat kan maar door druk van onderaf. 
Doordat mensen zich inzetten, samenwerken en actie voeren als het moet. 
In de wijken, op de werkvloer, bij het stadspersoneel, in de haven. De sociale 
oppositie in Antwerpen, dat zijn wij allemaal samen. 

peteR, Mie en MoHaMeD oveR ’t sCHoon veRDiep

“Door HeT sTaDsbesTuur 
geregisseerDe cinema”

“de soCiale oppositie 
Voor een stad-op-
mensenmaat, dat Zijn 
wij allemaal samen.”

peter mertens, VoorZitter en auteur 
Peter is nationaal partijvoorzitter. Hij is socioloog, en va-
der van twee kinderen. Hij schreef de bestseller “Hoe dur-
ven ze?”. Peter  haalde bij de verkiezingen de 4de meeste 
stemmen van alle  Antwerpse verkozenen.

mie branders, arts bij geneeskunde 
Voor Het Volk
Mie is moeder van drie grote zonen. Ze zetelde gedurende 
12 jaar in de Hobokense districtsraad. Ze voerde actie voor 
betere grieppreventie. Kreeg daarvoor een GAS-boete. En 
werd vrijgesproken.

moHamed CHebaa, HaVenarbeider
Mohamed is al 27 jaar elektricien in de haven van Ant-
werpen en is daar ook vakbondsafgevaardigde. Hij is 
voorzitter van VZW Vrije Keuze, die ijvert voor gelijke 
kansen voor iedereen. En is leraar taekwando. 

peter, mie & moHamed
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staD Moet investeRen in veiligHeiD Haven

oPnieuw Dokwerker 
VerongelukT

Het wordt vaak vergeten: het werkvolk 
creëert de rijkdom. Vaak ten koste van haar 
eigen gezondheid. Uit eerbetoon voor de 
welvaartsmakers stapte de PVDA op 1 mei 
op met de spandoek: “zonder werkvolk geen 
welvaart”.

op 22 januari viel in de antwerpse haven jammer 
genoeg opnieuw een dodelijk slachtoffer. een 
dokwerker kwam er terecht onder 17 ton zware 
platen. op de gemeenteraad bracht pVda-fractie-
leider peter mertens zijn steun uit aan de familie.

“Aan de zijkant van dit stadhuis staat het stand-
beeld van de buildrager, die symbool staat voor 
de Antwerpse havenarbeider. Elk jaar in novem-
ber herdenken de havenbonden de dokwerkers 
die het leven lieten op hun werk. En de laatste 
jaren zijn dat er niet weinig: twee in 2010, vijf 
in 2011, vijf in 2012. Op dinsdag 22 januari van 
dit jaar was opnieuw een dodelijk slachtoffer te 
betreuren. Een 46-jarige uit Ekeren verongelukte 
op kaai 117 onder een lading ijzeren platen die 

van een vorklift schoof. Hij laat een vrouw en 
twee kinderen na.

ambulanCe rijdt niet meer uit 
wegens besparing

De MUG die was opgeroepen deed er een half 
uur over om ter plaatse te geraken. In de haven 
is het niet eenvoudig navigeren. Bovendien zijn 
de laatste jaren enkele wegen afgesloten door 
private concessies. De enige MUG die de ha-
ven goed kent is die aan kaai 142, maar die rijdt 
–  wegens onderhoud – niet meer uit. Bij ernstige 
ongevallen is elke minuut van levensbelang. Het 
stadsbestuur moet alles doen voor de veiligheid 
van diegenen die onze haven dagelijks groot 

maken: de dokwerkers.” Burgemeester Bart De 
Wever schoof de interpellatie van Peter Mertens 
met één handgebaar van tafel. Volgens hem is 
de veiligheid van de havenarbeiders “geen be-
voegdheid” van het stadsbestuur...

eind 2011 schreef peter mertens 
het boek “Hoe durven ze?”. gedu-
rende maanden stond het op num-
mer één in de boekenlijsten. meer 
dan 22.000 mensen kochten het. 
Vertalingen volgden elkaar op, re-
cent nog in het duits. de antwerpse 
filmmaker pieter de Vos kreeg het 
boek in de gaten en besloot het te 
verfilmen. op 3 juni ging zijn film in 
première, en kan iedereen de docu-
mentaire gratis bekijken op www.
hoedurvenze.be .

bestselleR van peteR MeRtens

“Hoe DuRven ze?” WoRDt FilM

Filmmaker Pieter De Vos vertelt: “Het 
had een geweldig feestje moeten zijn, 
maar elf jaar na de lancering van de 
euro is de crisis totaal. Nooit was de 
kloof tussen arm en rijk zo aanstoot-
gevend. Ik vond het nodig hierover 
een film te maken die uitlegt waar de 
problemen vandaan komen. In “Hoe 
durven ze?” vond ik de  antwoorden. 
Ik maakte er een webserie van. Het 
zijn vijf korte thematische filmpjes 
die online staan. Zo kan iedereen 
mijn film zien en begrijpen.”

De film gaat op zoek naar de win-
naars en verliezers van de eurocrisis. 
Met bovenal de vraag: welk Europa 
willen we? Vitalski praat de docufilm 
vlot aan elkaar. Verder komen er al-
lerlei experts en opiniemakers aan 
het woord, en zijn er getuigenissen 
van gewone burgers. De filmploeg 
trok naar Spanje, Duitsland en Grie-
kenland. Pieter De Vos is niet aan 
zijn proefstuk toe, met zijn film “De 
madammen van Mathilde” viel hij in 
de prijzen.

je kan de film online bekijken. Zeker doen! www.hoedurvenze.be

De rijkste 10% Belgen be-
zit meer dan de helft van 
alle rijkdom in ons land. 
Grote aandeelhouders, 
speculanten en topban-
kiers trekken steeds meer 
rijkdom naar zich toe ten 
koste van alle anderen. 
Zij betalen steeds minder 
belastingen en krijgen 
steeds meer cadeau’s van 
de overheid.

genoeg!
De PVDA wil dat een miljonairstaks wordt ingevoerd. Zoals het 
woord het zegt: zo’n taks geldt enkel voor miljonairs, mensen 
die meer dan een miljoen euro bezitten. Op dat fortuin willen 
we een belasting van 1% heffen. Daarvoor moeten die miljo-
nairs geen boterham laten. En het is logisch dat sterkere schou-
ders zwaardere lasten dragen. Zo’n miljonairstaks zou jaarlijks 
8 miljard euro opbrengen. Met dat geld kunnen nieuwe jobs 
gecreëerd worden, kunnen scholen worden gebouwd, kan het 
openbaar vervoer worden uitgebreid…

MilJonaiRstaks

teken de petitie

http://www.hoedurvenze.be/
www.hoedurvenze.be
www.hoedurvenze.be
www.hoedurvenze.be
http://www.miljonairstaks.be/
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Geen sorteerstraat vlak 
voor de deur

Op Linkeroever wordt hard gewerkt aan 
het IGLO-project in Europark. Verschil-
lende serviceflats zijn af, de buurtsporthal 
is zichtbaar, er komen nog een woonzorg-
centrum, kinderopvang, ... De straten wor-
den heraangelegd en er komen “sorteer-

straten”. Een daarvan komt vlak voor de ingang van de Chicagoblok! 
Dit terwijl de bewoners (het merendeel gezinnen met kinderen) ge-
vraagd hadden naar ruimte om te spelen en om buiten te kunnen 
zitten. De PVDA vroeg op de districtsraad de sorteerstraat verder van 
de inkom te plaatsen. Een stad-op-mensenmaat, dat is ook luisteren 
naar de bewoners, rekening houden met hoe zij hun buurt zien.

de Pvda-districtsraadsleden

noorden van antwerPen 
slachtoffer besParinGen 
de lijn
Je werkt, bent scholier of gepensioneerde in het noorden van 
Antwerpen en je wil naar ’t stad... Bus 123 is afgeschaft, bus 720 
rijdt veel minder frequent, het traject van bus 23 werd gevoelig 
ingekort. Bewoners verspillen uren met slecht openbaar vervoer. 
Ook de buschauffeurs staan onder druk: lange uren, te korte 
pauze. En ontevreden reizigers die te laat gaan komen op werk of 
school of hun aansluiting missen, reageren op diegene van De Lijn 
die ze zien, de chauffeur.

Zo kan het niet lanGer!
De PVDA-werking Luchtbal, Rozemaai en Merksem is gestart met een enquête, die je ook online kan invullen. De beste dienstregelingen en routes worden 
gemaakt door de reizigers én chauffeurs. Hen willen we samenbrengen. We nodigen de directie van De Lijn uit naar ons te luisteren. Wij willen opnieuw 
fatsoenlijk openbaar vervoer in het noorden van Antwerpen.

8

red het harmoniePark!
Het Harmoniepark is een van de drukstbezochte 
parkjes van Antwerpen. Het stadsbestuur heeft nu 
beslist een deel om te zetten van parkgebied naar 
bouwgrond! Schepen van Ruimtelijke Ordening, 
Rob Van de Velde (N-VA), belooft dat er geen bouw-
vergunning wordt afgeleverd zolang “de buurt zich ertegen verzet”. Maar welke 
garantie geeft die belofte? Nul, zero, nikske! De PVDA ijvert samen met de buurt-
bewoners om het volledige park als park te houden. 
Teken de petitie op: http://www.petities24.com/red_het_harmoniepark

Nadine Peeters (Linkeroever), Karima Amaliki (Kiel) en Ilona Van 
Looy (Seefhoek).

de Pvda in je district

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................................... nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑ Ik word lid
❑ Ik wil folders helpen verspreiden
❑ Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑ Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑ Ik wens meer info over de miljonairstaks
❑ Ik wil de PVDA-reizigersenquete ontvangen
Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/
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DE FRANKEN

TEUT antwerpen

http://antwerpen.pvda.be/bevraging
http://www.petities24.com/red_het_harmoniepark
http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
www.pvda.be
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
www.pvda.be


We nemen deze vragen mee naar de raad

de Pvda in je district

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  .........................................................................................................................................  nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑.Ik word lid
❑.Ik wil folders helpen verspreiden
❑.Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑.Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑.Ik wens meer info over de miljonairstaks

Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/
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DE FRANKEN

TEUT

< Nicole Naert is samen met Kris Merckx 
onze spreekbuis in de provincieraad. Nicole is 
gepensioneerd ambtenaar bij het ministerie 
van Financiën en was vele jaren een bezige 
vakbondssecretaris.

<

 Sofie BlaNcke  is als districtsraadslid 
verkozen in Berchem, zij werkt als huisarts bij 
Geneeskunde voor het Volk in Deurne. Sofie 
woont en is actief in Berchem.

Wolvenberg
Er is nog geen duidelijkheid of de 
stad dit gebied kan aankopen. We 
volgen dit mee op in de districts-
raad. Wij blijven pleiten voor het 
behoud van dit unieke natuurge-
bied binnen de ring.

voor meer sociale 
Woningen
Op de markt vertelde Roger 
ons over het nieuwe woon-
project van de stad in samen-
werking met de privé op De 

Veldekens: serviceflats, een kinderdagverblijf maar ook ‘gewone’ 
appartementen. “216.000 euro voor een appartement van 90 m²? 
Hoe kunnen onze kinderen dat ooit betalen?”  Dit bouwproject is 
een gemiste kans. Berchem telt slechts 5,6% sociale woningen.  
Zo gaan we die wachtlijsten nooit inkorten.

veilig en 
kindvriendelijke 
leefruimte
80% van de buurtbewoners onder-
tekende de petitie van het buurt-
comité voor een veilig en autovrij 
Marspleintje in Groenenhoek. Het 
buurtcomité kwam zijn vraag toe-
lichten in de districtscommissie. Wij 

interpelleerden de schepen van Openbaar Domein over zijn beslissing 
hier niet op in te gaan. Op onze vraag zal hij zijn beleid binnen een 
halfjaar opnieuw evalueren. Wij volgen dit op en blijven ijveren voor in-
spraak en voor een veilige, groene speel- en woonruimte in Berchem.

“Geen verschil tussen plein en 

straat: de buurt wil autovrij.

de Pvda WijkWerking 
De wijkwerking van PVDA-Berchem organiseerde 
de voorbije jaren drie infoavonden over de Lange 
Wapper, verschillende  actualiteitsdebatten en boek-
voorstellingen, onder andere in Café RoodWit. Ze 
hield ook ludieke acties zoals voor het behoud van 
het ringfietspad. Je mag ons  steeds contacteren met 
vragen of suggesties (pvdaberchem@skynet.be).actie ringfietspad

…op straat

8

BERCHEM

http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
www.pvda.be
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PVDA in het bestuur VAn 
borgerhout

Actief in De rAAD en 
in De wijken
De komende 6 jaar geeft de PVDA absolute prioriteit aan een aantal the
ma’s. Uiteraard niet enkel in de districtsraad, maar ook in de wijken. Het 
laatste jaar hebben we er heel wat leden bijgekregen. Samen zetten we 
ons in rond nationale en lokale thema’s.

Borgerhout is het jongste district in 
de stad. Het beleid voor jong Borger-
hout willen we met de jongeren voe-
ren. Aan de hand van een jongeren
enquête willen we de prioriteiten leren 
kennen. Zin om mee actief te zijn rond 
jongeren? Contacteer dan Sofie Sas:  
sofie.sas@pvda.be.

Borgerhout is ook het meest diverse 
district van Antwerpen. Op 1 mei onder-
steunde de PVDA in Borgerhout mee het 
initiatief “BorgerHoudt van Iedereen”. 
Een buurtfeest dat solidariteit en ver

bondenheid uitdroeg. Wil je mee bijdragen aan ons werk op vlak van diversi-
teit? Contacteer dan Tom Claessens: tom.claessens@pvda.be.

De PVDA zet zich in voor een toegankelijke gezondheidszorg, naar het voor-
beeld van Geneeskunde Voor Het Volk. We willen dit principe van gratis ge-
neeskunde verder uitbreiden en bekend maken. Met een extra vergadering 
van de districtsraad over wijkgezondheidscentra en gratis gezondheidszorg 

werd de eerste stap alvast gezet. Ook een hart voor gezondheidszorg? Geef 
een seintje aan Els Roes: els.roes@pvda.be.

Voor een Reuzenpark in Borgerhout. De PVDA ondersteunt het buurtco-
mité en haar acties voor meer groen in het hart van Borgerhout. Drie jaar 
overleg en een goed plan voor de heraanleg van het Moorkensplein mogen 
niet zomaar geschrapt worden door het stadsbestuur.

Zohra Othman is districtsschepen voor jeugd, diversiteit, samenlevingsop-
bouw, lokale economie en markten en foren. Je kan Zohra Othman berei-
ken op: zohra.othman@pvda.be.

De PVDA haalde bij de verkiezingen maar liefst 17% van de stemmen in 
het district Borgerhout. Zohra Othman werd met 2.194 voorkeurstem-
men zelfs de populairste verkozene in ons district.
Samen met Groen, SP.a en een onafhankelijke vormt de PVDA nu het 
bestuur in Borgerhout. Zo kreeg ons district, als enig Antwerps district, 
een progressief en sociaal bestuursakkoord.

De PVDA in je District
Borgerhout

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................................... nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑ Ik word lid
❑ Ik wil folders helpen verspreiden
❑ Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑ Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑ Ik wens meer info over de miljonairstaks

Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/
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Borgerhout: het jongste en meest diverse district van Antwerpen.

mailto:zohra.othman%40pvda.be?subject=
http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
www.pvda.be
http://antwerpen.pvdaplus.be/artikels/vonkend-dubbelinterview-zohra-othman-pvda-en-zuhal-demir-n-va
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NeeN aaN discrimiNatie
Na de eedaflegging in de districtsraad van Deurne diende het 
Vlaams Belang klacht in tegen Karima Choukri en Aziza Falki. 
De klacht werd onontvankelijk verklaard en zo werd meteen het 
racistische karakter ervan blootgelegd. De PVDA is tegen alle 
vormen van discriminatie: op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, 
op de woningmarkt,…

Veel te Veel fijN stof
50% van de kinderen on-
der de zes jaar in Deurne 
heeft al moeten puffen, 
dat bracht PVDA dokter 
Dirk Van Duppen uit. De 
ring en de E313 verstikken 
Deurne met hoge concen-
traties fijn stof. Het door-
gaand verkeer hoort niet in 

onze dichtbevolkte stad en moet omgeleid worden, zoals met het 
Meccano-tracé. Zeker geen paperclip van 19 baanvakken breed aan 
het Sportpaleis zoals gepland met het BAM-tracé.

jozef VerboVeNlei oNVeilig
Via een buurtenquête bracht Dirk Van Duppen de onveilige verkeerssituatie
in de Jozef Verbovenlei op de districtsraad. Vandaag eist de PVDA dat het
nieuwe districtsbestuur er snelheidsverminderende maatregelen neemt. We
volgen ook de aanpassingen aan fietspaden op de voet.

Voor meer sociale woNiNgeN
Deurne heeft slechts 4% sociale woningen. 
Het Eksterlaarproject van het stadsbestuur 
bevat te weinig sociale woningen. Zo verklei-
nen de wachtlijsten voor sociale woningen 
nooit. Het project houdt bovendien geen re-
kening met de verzuchtingen van de buurtbe-
woners. De buurt wil meer groene open ruimte 
behouden en een ambitieus mobiliteitsplan.

Voor eeN leefbare 
KroNeNburgwijK
Wij voeren actie voor een leefbare Kronenburgwijk. Industrieel verkeer moet
rond en niet door de wijk. De Tweemontstraat kan veiliger voor de kinderen die
in de buurt wonen. De wijk heeft bovendien een grote nood aan speelterreinen.
Deurne Noord mag niet het parkeerterrein van het Sportpaleis blijven. Een
parkeertoren tussen de ring en de woonwijken kan dit probleem en een deel
van de geluidsoverlast oplossen.

de PVda-districtsraadsledeN
Aziza Falki is logistiek verantwoordelijke in een school en is sinds haar 
tienerjaren sociaal actief.

Els Jacobs is gepensioneerd ambtenaar bij het ministerie van Finan-
ciën en was jarenlang vakbondsafgevaardigde.

Kristof Vissers geeft Nederlandse les aan volwassenen en is vak-
bondsafgevaardigde.

Karima Choukri mocht ondanks haar 967 voorkeurstemmen niet zete-
len omdat ze werkt in het stedelijk onderwijs. Ze werkt wel verder met 
onze districtsraadsfractie.

de PVda iN je district

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................................... nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑ Ik word lid
❑ Ik wil folders helpen verspreiden
❑ Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑ Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑ Ik wens meer info over de miljonairstaks

Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/
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TEUT Deurne

http://antwerpen.pvdaplus.be/persberichten/racistisch-geinspireerde-klachten-tegen-pvda-verkozenen-verworpen
http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
www.pvda.be
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PVDA in Hoboken, uw gArAntie 
Voor een sociAle oPPositie
In Hoboken zit de PVDA in de oppositie. Een coalitie van N-VA, SP.a, Groen 
en CD&V bestuurt het district. Het eerste politieke debat ging over het  
bestuurs akkoord 2013-2018. Het werd direct duidelijk dat sociale oppositie 
nodig zal zijn. We zetten punten op de agenda om het districtsbestuur wak-
ker te schudden: herstelling van de winterschade aan de wegen, het groen-
beheer rond de sociale woningen, het veiligheidsbeleid naar aanleiding van 
een overval op een krantenwinkel, toekomst van het ziekenhuis Hoge Beuken , 
maatregelen om de capaciteit van het scholennet te verhogen, negatief ad-
vies voor een privé woningbouwproject midden in de stratenblok van Kloos-
terstraat – Draaiboomstraat, …

Districtsbestuur AAnVAArDt 
zonDer VerPinken sluiting crown
Swa Engelen legde op de districtsraad 
van april een motie voor van solidariteit 
met de arbeiders van Crown. Hun fabriek 
aan de Lageweg is intussen gesloten. 
De PVDA wil een wet die winstgevende 
bedrijven verbiedt hun fabriek te slui-
ten. Elke arbeider van Crown-Hoboken 
produceerde jaarlijks een nettowinst 
van 28.000 euro  voor de aandeelhouders van Crown. Waarom dan sluiten? 
De PVDA-motie voor solidariteit met de arbeiders werd door de meerder-
heidspartijen en het Vlaams Belang verworpen.

De PVDA in je District

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................................... nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑ Ik word lid
❑ Ik wil folders helpen verspreiden
❑ Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑ Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑ Ik wens meer info over de miljonairstaks

Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/
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De PVDA-DistrictsrAADsleDen
< Swa Engelen
61 jaar, informaticus en vakbondsaf-
gevaardigde. Stond mee aan de wieg 
van de Antwerpse Wereldwinkels en 
hielp bij de uitbouw van Natuurpunt 
en 11.11.11.

< Sadiq Mazghani 
46 jaar, bouwvakker bij een grote on-
dernemer. Zijn aandachtspunten in 
het bijzonder: sport, jeugd en minder-
valide kinderen.

< Erica De Meyer
55 jaar, zorgkundige bij ZNA Hoge 
Beuken en vakbondsafgevaardigde. 
Sinds 2006 PVDA districtsraadslid in 
Hoboken.

< Mustapha Ahale
43 jaar, metaalarbeider. Zet zich in voor 
een ‘Hoboken van & voor iedereen’.

DE FRANKEN

TEUT hoboken

eikenbos sAlesiAnenlAAn
Het stadscollege wil de ei-
genaar van het waardevolle 
Eikenbos een vergunning 
verlenen zodat het bos kan 
worden gekapt en verkaveld 
tot 24 bouwgronden. Vóór 
de verkiezingen waren N-VA 

en CD&V voor het maximale behoud van het bos, enkele maan-
den later stemmen ze in de gemeenteraad de obstakels voor 
verkaveling zomaar weg. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders 
stelde de pertinente vraag of er geen betere plaatsen zijn om 
nieuwe woonhuizen te bouwen.

http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
www.pvda.be


PVDA in De DistrictsrAAD VAn 
MerkseM
Tristan Faes zetelt voor de PVDA in 
de Merksemse districtsraad. Daar 
maakt de PVDA deel uit van de op-
positie tegen de bestuurscoalitie 
van N-VA en SP.a/Groen. Het is voor 
het eerst dat de PVDA in Merksem 
een verkozene heeft.  

De Lijn ... 
MerkseM VerDient beter!
Een van de dossiers die Tristan Faes in de raad op tafel 
bracht en waarrond PVDA Merksem op dit moment actie 
voert, is dat rond de problemen bij De Lijn.

Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling op 1 
september 2012 is de situatie er in Merksem immers fel op 
achteruit gegaan: 

> Buslijnen 28 en 123 werden afgeschaft, het nieuwe 
parcours van lijn 650 biedt helemaal geen oplossing. 
Diverse haltes – zoals de begraafplaats aan de 
Zwaantjeslei of het RVT De Brem – worden simpelweg 
niet meer bediend.

> Met tram 2 hebben we weliswaar een extra verbinding 
met het centrum, maar door de parcourswijzigingen 
van bussen 640 en 650 zitten zowel tram 2 als tram 3 
te vaak te vol. 

> Chauffeurs worden niet alleen geconfronteerd met 
overbezette bussen, maar ook met onrealistische 
rijtijden en moegewachte reizigers.   

Om de gevolgen van deze hervorming, die eigenlijk een 
verkapte besparing is, in kaart te brengen, organiseert 
PVDA Merksem een enquête. De resultaten daarvan 
zullen we gebruiken om voorstellen te formuleren die de 
dienstverlening kunnen verbeteren. U kan de enquête 
online invullen op http://antwerpen.pvda.be/bevraging. U 
kan ze ook op papier verkrijgen via de bon. 

8

stoP sneLweg en goeDerentrein 
onDer De gronD
De geplande snel-
weg A102 is een 
stuk snelweg om de 
ring te ontlasten. 
In Merksem zou de 
A102 lopen over het 
nu nog braaklig-
gend terrein achter 
het Fortje. De ge-
plande goederen-
spoorlijn van de ha-
ven – de zogenaamde tweede spoorontsluiting – zou hetzelfde parcours volgen. 
PVDA Merksem ijvert er mee voor dat zowel A102 als de spoorlijn ondergronds 
worden aangelegd. Merksem moet gezond en leefbaar blijven.

De PVDA in je District

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be
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DE FRANKEN

TEUT MerkseM

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................................... nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑ Ik word lid
❑ Ik wil folders helpen verspreiden
❑ Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑ Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑ Ik wens meer info over de miljonairstaks
❑ Ik wil de PVDA-reizigersenqu te ontvangen

Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/

http://antwerpen.pvda.be/bevraging
http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
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De PVDA in je District

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be

DE FRANKEN

TEUT

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................................... nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑ Ik word lid
❑ Ik wil folders helpen verspreiden
❑ Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑ Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑ Ik wens meer info over de miljonairstaks

Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/
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Wilrijk

HAiku’s Voor een sociAAl euroPA 
Europees president Herman Van Rompuy kwam op 25 mei naar Wilrijk voor de 25ste 
verjaardag van de Haiku-kern Antwerpen. De PVDA maakte voor de gelegenheid 
een bundel haiku’s voor een sociaal Europa. Op de foto ziet u PVDA-districtsraadslid 
Wouter Van Damme de bundel overhandigen.

uitbesteDing VAn 
De kinDerboerDerij, 
neen beDAnkt!
De kinderboerderij in Wilrijk is een van de 

weinige plekken in Antwerpen waar stadskinderen met dieren in contact komen. 
In de kinderboerderij zijn ook veel jonge vrijwilligers actief. Het personeel verricht 
fantastisch educatief en sociaal werk. Het nieuwe stadsbestuur wenst opnieuw de 
kinderboerderij uit te besteden. De PVDA is voor het behoud van een openbare, 
gratis toegankelijke en sociale kinderboerderij.

Picknick Voor Het beHouD 
VAn Het FerrArisbos 
De transport- en opslagfirma H. Essers wil een waardevol bos 
van negen voetbalvelden groot kappen. Het bos ligt aan de 
Fotografielaan in Wilrijk en heet het Groenenhoekbos. Het is 
eeuwenoud. Het staat reeds aangeduid op de eerste kaarten van 
ons land, de kaarten van Ferraris, gemaakt in 1771. Daarom noemt 
men het ook soms het Ferrarisbos. 
Het bedrijf H. Essers wil dit nu kappen om er een kantoor en 
magazijn voor Veritas te zetten. Het kreeg een kapvergunning van 
het stadsbestuur ondanks een unaniem negatief advies van de 
Wilrijkse districtsraad. Het bos kent een rijke fauna en flora. Er 
staan eiken, beuken, esdoorns, ruwe berken, boswilgen... Er leven 
meer dan twintig vogelsoorten. Het is een thuis voor vleermuizen... 
Dat alles maakt van dit bos een zeer waardevol stukje natuur. 
Bovendien staan er in het industriegebied heel wat gebouwen 
en gronden leeg. Het bos bevindt zich ook in een kwelgebied, 
waardoor het nu vaak onder water staat. Bebouwing dáár zal de 
waterhuishouding in de buurt serieus verstoren. Het overbrengen 
van kantoor en magazijn van Veritas naar het terrein van H. Essers 
zal ook voor veel extra verkeer zorgen. En dat terwijl er op het 
gevaarlijke kruispunt A12-Atomiumlaan al voortdurend file is.
De PVDA wil de boskap tegenhouden. We lanceerden een 
mailactie om Veritas op andere gedachten te brengen. Jij kan ook 
een protestmail versturen vanuit: http://antwerpen.pvda.be/
mailactie-veritas. 
Ondertussen diende Natuurpunt een beroep in tegen de kap-
vergunning. Dit beroep komt voor op 2 juli.
Op zondag 30 juni roepen de PVDA en verschillende 
natuurorganisaties op voor een “Picknick voor het behoud van 
het Ferrarisbos” tussen 12 en 14u in de Fotografielaan ter hoogte 
van het bedreigde bos. Er zal animatie en uitleg zijn. Breng je 
picknick mee en laat je zien en horen.

http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/mailactie-veritas


8

@ work

Sluit aan bij de PVDA. Word lid.
Sms “LID” + uw naam, voornaam en adres
naar 0473 87 60 18 of word lid via onze
website www.pvda.be

DE FRANKEN

TEUT

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Voornaam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Straat:  ......................................................................................................................................... nr: .......................................................................

Postcode:  ..............................  Gemeente: ..................................................................................................................................................

Tel/gsm:  ...........................................................................  E-mail: ..................................................................................................................

❑ Ik word lid
❑ Ik wil folders helpen verspreiden
❑ Ik wil meewerken met de werking in mijn buurt of bedrijf
❑ Ik bestel het boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co” (€19,90 + portkosten)
❑ Ik wens meer info over de miljonairstaks
❑ Ik wil de PVDA-reizigersenqu te ontvangen

Terugsturen naar:
Secretariaat PVDA Antwerpen, 
Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/

Petrochemie maakt 
maxiwinst en betaalt 
minibelasting. en u?
Het is crisis, maar de petrochemie in de Antwerpse haven voelt er 
weinig van. Nooit lag de productie hoger dan in 2012. De grote bedrij-
ven in de haven maken 5 miljard winst, en betalen nauwelijks 5% be-
lastingen. Als je als werknemer 40.000 euro bruto verdient, betaal je 
hierop 35% belastingen. De PVDA eist dat het fiscaal cadeau regime 
voor multinationals wordt gestopt. En dat de loonstop wordt inge-
trokken. Zodat de bedrijfsleiders en aandeelhouders niet gaan lopen 
met de door de werknemers geproduceerde winst.

besParingen stadsbestuur 
bedreigen 1200 jobs 
aan de stad
Een groot deel van het stadspersoneel bereikt de pensioengerechtigde 
leeftijd, daardoor komen er jobs vrij. Dat zou een mooie kans moeten 
bieden aan de vele Antwerpse jongeren die werk zoeken. Het stadsbestuur 
denkt daar helemaal anders over. Zij ziet er een ideale gelegenheid in 
om te besparen. Heeft het stadspersoneel dan te lang boven haar stand 
geleefd? Nee, het zijn de verliezen door de Dexia-affaire die opgelost 
moeten worden. In het bestuursakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD kan 
je lezen dat “de pensioneringsgolf de opportuniteit geeft van de selectieve 
niet-vervanging van personeel”. Men wil dus het stadspersoneel dat op 
pensioen gaat niet vervangen. Volgens schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) moeten er zo 1200 jobs bij de stad verdwijnen. Hogere werkdruk op de 
schouders van het overgebleven personeel, langere wachttijden en een slechtere dienstverlening zullen onvermijdelijk het gevolg zijn.
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noorden van 
antwerPen slachtoffer 
besParingen de lijn
Je werkt, bent scholier of gepensioneerde in het noorden van Antwerpen en je 
wil naar ’t stad... Bus 123 is afgeschaft, bus 720 rijdt veel minder frequent, het 
traject van bus 23 werd gevoelig ingekort. Bewoners verspillen uren met slecht 
openbaar vervoer. Ook de buschauffeurs staan onder druk: lange uren, te korte 
pauze. De PVDA-werking Luchtbal, Rozemaai en Merksem is gestart met een en-
quête, die je ook kan invullen op http://antwerpen.pvda.be/bevraging. De beste 
dienstregelingen en routes worden gemaakt door de reizigers én chauffeurs. Wij 
willen opnieuw fatsoenlijk openbaar vervoer in het noorden van Antwerpen.

http://www.pvda.be/index.php%3Fid%3D1349
www.pvda.be
mailto:antwerpen@pvda.be
http://antwerpen.pvda.be
http://antwerpen.pvda.be/bevraging

