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Recht op
veiligheid
De moordende aanslagen in Parijs jagen ons
allen schrik aan. Parijs ligt vlakbij en blijkbaar
kan nu iedereen doelwit zijn. Het waanzinnige
fanatisme dat mensen zo ver brengt om aanslagen te plegen moet gestopt worden. Veilig kunnen leven is een basisrecht. Onze samenleving
moet dat voor eenieder garanderen.
Onze regeringen lijken echter niet te weten
hoe dit aan te pakken. Terwijl de financiers,
de wapenleveranciers en de ideologen van IS
gekend zijn. Saoedie Arabië is reeds lang de
bakermat van het jihadi-terrorisme. Waarom
blijven onze regeringen dan zomaar handel
voeren met deze schurkenstaat? Het kan toch
niet zijn dat het grote oliegeld steeds weer
voorgaat op onze veiligheid. De PVDA pleit al
geruime tijd voor een boycot.
Het samenleven gaat verder, moet verder gaan.
Bovendien gaan veilig en vrij leven samen. Wij
streven naar een samenleving waarin het recht
op veiligheid, democratie, onderwijs, gezondheid, werk en ontspanning gegarandeerd zijn.
Wouter Van Damme
voorzitter PVDA Antwerpen
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geef je dromen
nooit op
word lid
van de pvda

?

reacties, vragen,
voorstellen?
antwerpen@pvda.be
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SMS ‘LID’ + je
naam, voornaam
en adres naar
0479 73 60 23
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PETER MERTENS:
“Er zijn dringend sociale
keuzes nodig voor
Antwerpen”

Peter Mertens leidt de fractie van vier PVDA gemeenteraadsleden in Antwerpen. Enkele weken geleden werd hij door het Laatste Nieuws
uitgeroepen tot “oppositiekampioen”. Hoog
tijd voor een gesprek.
“‘De elektriciteitsfactuur lijkt wel een aanslagbiljet
van de belastingen’, zo vertelde mijn schoonbroer.
Inderdaad. In totaal stijgt de elektriciteitsfactuur
voor een gemiddeld gezin met 413 euro. Ook
het water werd fors duurder. Vorig jaar werd de
leiding van meer dan 1.400 gezinnen afgesloten
omdat ze de factuur niet meer konden betalen.
Daardoor kwamen 2.864 Antwerpenaren zonder
water te staan. Dat betekent dat er geen drinkwater meer is, geen water om te wassen, om je
tanden te poetsen, de wc door te spoelen.”

STADSBESTUUR LIJDT AAN TAKS-DRIFT
“De kloof tussen arm en rijk is geen natuurramp
die ons treft. Het gaat om keuzes die worden gemaakt, ook op stedelijk niveau. Maand na maand
zien we op de Antwerpse gemeenteraad hoe de
meerderheid de taksen verhoogt, ook al heten die
dan officieel ‘retributies’. In de waterfactuur zit de
riooltaks verstopt, en die werd bijna verdubbeld.
Parkeren is 0,60 euro per uur duurder geworden,

grof vuil en steenpuin naar het containerpark
brengen kost je voortaan handenvol geld, en voor
vakantie-activiteiten voor kinderen betaal je nu
7,5 euro per kind, per dag. De taks-drift van dit
stadsbestuur laat zelfs de overledenen niet ongemoeid. De bestaande concessie op begraafplaatsen is verkort van 25 tot 15 jaar. En zo gaat het
maar door.”

HET GROTE GELD LATEN ZE LOPEN
“‘Het kan niet anders’, zegt de meerderheid. Dat
hoor je opnieuw wanneer de Vlaamse Regering
– met diezelfde N-VA, Open VLD en CD&V in de
meerderheid – nog eens miljoenen belastinginkomsten van Antwerpen afneemt. Op termijn zal

“Als je het grote geld laat lopen, moet
je het wel halen uit de zakken van de
mensen.”
onze stad zo jaarlijks 40 miljoen euro verliezen.
Maar heb je iets van de meerderheid gehoord
wanneer de top van het Havenbedrijf besliste
om 52 miljoen euro aan boetes kwijt te schelden
aan de twee grootste containermultinationals ter
wereld? Ja, als je het grote geld laat lopen, dan

moet je het geld wel halen uit de zakken van de
mensen.”

ANDERE KEUZES MAKEN
“Met de PVDA verdedigen we een andere aanpak
voor onze stad. Een aanpak die resoluut kiest voor
de inwoners van Antwerpen en de uitbouw van
een leefbare stad. Want daar waar de kloof tussen arm en rijk de pan uit swingt verliest iedereen.
Dat 20.000 kinderen in Antwerpen opgroeien in

“Daar waar de kloof tussen rijk en arm
de pan uit swingt, verliest iedereen.”
armoede is niet alleen een schande. Het verziekt
ook het samenleven. We willen een positief beleid
in onze stad dat investeert in onderwijs, in kinderopvang, in betaalbare woningen, in bereikbare lokale politie en in gezondheid. Dat is geen droom.
Het is perfect mogelijk als er andere keuzes worden gemaakt. Dat is waar we als ‘oppositiekampioen’, zoals Het Laatste Nieuws ons noemde, elke
dag voor opkomen. In de wijken, op het werk en
in het stadhuis.”
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STADSBESTUUR VOERT IMAGOVERLAGENDE TAKS IN

PVDA OPPOSITIE UIT HAVENBEDRIJF GEWEERD

ANTWERPS VERENIGINGSLEVEN
ZWAAR GETROFFEN

HAVENTOP WIL GEEN
POTTENKIJKERS

Het Antwerps stadsbestuur legt een jaarlijkse taks van 1.500 euro op aan
“imagoverlagende” verenigingen en ondernemingen. Nachtwinkels, videotheken en club-vzw’s worden daarmee getroffen. Ze krijgen niet alleen de
stempel “imagoverlagend”, maar het stadsbestuur wurgt hen ook financieel.
De taks is een aanslag op het karige inkomen van kleine zelfstandigen. En
het is ook een aanslag op vrijwilligersorganisaties die zorgen voor de sociale
samenhang in de stad. De PVDA stelt een bezwaarschrift ter beschikking en
steunt daarmee het protest tegen de taks.

Waarom heeft de haventop zoveel schrik van de PVDA oppositie? Omdat ze de potjes toegedekt wil houden. Om wettelijk
opgelegde boetes ter waarde
van 52 miljoen euro aan multinationals als DP World en PSA kwijt
te schelden. Om contracten af te
sluiten met dubieuze Saoedische
financiers, zonder pottenkijkers. Om achter gesloten deuren over veiligheid
en werkomstandigheden te kunnen vergaderen. De PVDA zorgde dat dergelijke belangrijke dossiers niet achter de schermen bedisseld werden en gaf
in de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf een stem aan de werknemers.
Daarom worden de mandaten in de Raad van Bestuur van de PVDA en de
andere oppositiepartijen, behalve sp.a, vanaf 2016 geschrapt. De havenarbeiders pikken deze inperking van de democratie niet. Een zestigtal dokwerkers kwam daarom naar de gemeenteraad.

BREIDT ISVAG VERBRANDINGSOVEN UIT?

PVDA PLEIT VOOR
UITDOOFSCENARIO
De ISVAG verbrandingsoven
ligt op een steenworp van
woonwijken in Wilrijk en
Aartselaar. Jarenlang was er
protest van de buurt tegen
de oven en de ziekmakende
uitstoot. In 2010 werd de milieuvergunning slechts met
tien jaar verlengd in plaats
van met twintig. Een nieuwe, interne studie zou nu echter concluderen dat de huidige locatie ook na
2020 de ideale blijft. Bovendien zouden er plannen zijn om uit te breiden. De
buurtbewoners zijn terecht ongerust en de gemeente Aartselaar overweegt
juridische stappen. PVDA raadslid Mie Branders vroeg op de Antwerpse gemeenteraad om toelichting en pleitte voor een uitdoofscenario.

DODELIJK ONGEVAL IN DE HAVEN

WERKGEVER NOG STEEDS
ONBEKEND
Bij het aanbreken van een zonnige septemberdag stonden scheepsherstellers Serkan en Bahri op een hoogtewerker. Ze waren een scheepsromp aan het afspuiten in de droogdrokken van Antwerp Dry docks. Tot
het bakje van hun hoogtewerker afbrak en ze een dodelijke val maakten. Het onderzoek is nog lopende, maar het is nog steeds niet bekend
voor welke werkgever ze werkten. Peter Mertens waarschuwde twee
jaar geleden in de Antwerpse gemeenteraad al voor dit soort wantoestanden. Toen werden honderd scheepsherstellers met vast contract
buiten gewerkt om vrij spel te geven aan onderaannemingen. “Ik heb
toen gezegd dat men respect moest hebben voor honderd jaar vakmanschap in de Antwerpse scheepsherstelling”, kwam Mertens nu opnieuw
tussen in de gemeenteraad. “Maar het Havenbedrijf koos om met een
cascade van onderaannemingen te werken, waarbij controle op veiligheid onmogelijk werd. Welke maatregelen zal de haven nemen om deze
choquerende toestanden te stoppen?” Havenschepen Van Peel gaf een
nietszeggend antwoord. Hij stond erbij en hij keek ernaar.
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Het Laatste Nieuws 7/11/15

STOP DE TOEVOER VAN GELD EN WAPENS

SNIJ DE ZUURSTOF VAN IS AF
Het succes van terreurgroep IS ligt voor een groot stuk in haar financiële
slagkracht. IS bezet vandaag olierijke delen van Irak en van Syrië. Maar die
olie moet wel nog verkocht worden. En dat doet IS niet aan de planeet Mars.
Opvallend is dat de Belgische import van olie uit Irak buitengewoon stijgt. Op
één jaar tijd met maar liefst 22%. Koopt België olie van IS? PVDA volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw vroeg in het parlement om een dringende
audit naar de herkomst van onze olie. Dit oliegeld is de levensader voor IS
om wapens te kopen, trainingskampen te financieren, loyaliteit te kopen en
hoge salarissen te betalen. “Na de aanslagen in Parijs en de aanhoudende
terreurdreiging is het meer dan vijf na twaalf om de geldstroom naar IS dicht
te draaien.” besloot Raoul Hedebouw.

15/11 - ANTWERPEN

STILLE VREDESWAKE
#samentegendehaat

OPWARMERTJE VOOR DE CLIMATE EXPRESS

KLIMAATFIETSTOCHT PVDA
ANTWERPEN
foto’s Karina Brys

foto Karina Brys

SAOEDISCHE BANKIER ENTHOUSIAST ONTHAALD DOOR DE WEVER

STOP DE DUBBELE MORAAL
Toen in mei bekend werd dat de firma ERS een recyclagefabriek in de Antwerpse haven wil bouwen, stelde Bart De Wever enthousiast: “dit zet Antwerpen nog beter op de kaart”. En Geert Bourgeois vulde aan: “dit is een
unieke opportuniteit voor Vlaanderen”. Op de concessie-aanvraag van ERS
prijkt nochtans Saleh Kamel, een Saoedische topbankier die bekend staat
als één van de prilste en trouwste financiers van terreurgroep Al Qaida. Peter
Mertens vroeg in de gemeenteraad om de dubbele moraal te stoppen en
geen concessie toe te kennen. Ons land is één van de belangrijkste leveranciers van munitie en lichte wapens aan Saoedi-Arabië. Terwijl de staat al
jarenlang een belangrijke spin is in het web van het jihadi extremisme. Daarom vraagt de PVDA de Belgische regering een boycot van Saoedi-Arabië.
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ENERGIEREKENING
Turteltaks................................
BTW naar 21%.........................
Afschaffing gratis stroom........
Stijging nettarieven.................

TOTAAL

100 €
117 €
100 €
96 €

413 €

Totale prijsstijging tussen 1 januari 2015 en 1 maart 2016
voor
een gemiddeld gezin met twee kinderen.

5

NADINE PEETERS OVER DE WOONCRISIS

“WONEN IN ANTWERPEN: HET
MOET EN HET KAN ANDERS”
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van
2012 hielden we met de PVDA een grote bevraging. Opvallende vaststelling: erg veel mensen lagen wakker
van betaalbaar en goed wonen. Nadine Peeters werd
toen ook verkozen in de Antwerpse districtsraad. Ze
werkt bij een sociaal verhuurkantoor en is gebeten door
het woonprobleem.

Biedt de sociale huisvesting een oplossing?

Kan je spreken van een wooncrisis?

“Het Antwerps stadsbestuur zegt dat Antwerpen met zijn 10% sociale huisvesting genoeg heeft: daarmee doen we al beter dan vele andere gemeenten... Maar gezien de wachtlijsten en de bevolkingsgroei is de nood groter
en moet het aanbod aan sociale huisvesting ook
stijgen. Trouwens, ik spreek liever van ‘publieke
huisvesting’: dat is huisvesting voor de meerderheid van de inwoners van onze stad. Er moeten
meer mensen in aanmerking komen voor sociale woningen. Daarmee willen we een combinatie maken en de inkomenscriteria optrekken naarmate er meer sociale
woningen bijkomen. Onze stad heeft duizenden nieuwe sociale woningen
nodig. Dan kan je zorgen dat er ook meer mensen in aanmerking komen en
sociaal wonen ook open staat voor mensen met een gemiddeld inkomen.
Zo krijg je een gezonde mix waar zowel mensen met een laag inkomen,
senioren, als gewone werkende Antwerpenaren terecht kunnen.”

“Ja, spijtig genoeg wel. Het Nieuwsblad schreef dat de huurprijzen in de
provincie Antwerpen het afgelopen jaar nog eens met 13% stegen. Antwerpen heeft het trieste record aan mensen
die een te groot deel van hun inkomen moeten uitgeven aan woonkosten. De hoge woonkosten duwen mensen zelfs in de armoede.”

“Zeker, maar er zijn nu meer dan 20.000 wachtenden in Antwerpen. En
op een wachtlijst kan je nog steeds niet wonen. Veel van de mensen die
in aanmerking zouden komen voor een sociale woning, zijn daardoor verplicht om ook op zoek te gaan naar een woning op de private huurmarkt.
En wat gebeurt er als de vraag groter is dan het aanbod? Jawel, dan gaan
de prijzen alweer omhoog.”

Moeten er dan sociale woningen bijkomen?

”HUURPRIJZEN STEGEN
VORIG JAAR MET 13%.”

Een andere krant kopte dat ‘Antwerpen verkrot...’
“Inderdaad, teveel woningen zijn ook in slechte staat. Goedmenende
eigenaars gaan we niet met de vinger wijzen, maar het is nog steeds zo
dat je als eigenaar met je pand kan doen wat je wil: in goede of slechte
staat verhuren, de huurprijs zelf bepalen zonder enige regelgeving, enz.
Een vriend van me moest verhuizen maar vond geen appartement met één
slaapkamer onder de € 600. Een kennis huurde een appartement met haar
dochtertje maar na een maand bleek er een groot vochtprobleem. De verhuurder had het mooi gecamoufleerd.”

Hoe kan je ervoor zorgen dat de huurprijzen niet zo’n vlucht nemen?
“In de private woningmarkt moet er dringend een
maximumhuurprijs komen op basis van grootte, kwaliteit, comfort en ligging. Zo hebben verhuurders er
baat bij dat de woningen onderhouden blijven en
kunnen huisjesmelkers geen krotten meer verhuren
aan woekerprijzen. Wie iets wil verhuren moet dan
een conformiteitsattest ondertekenen met daarin een
garantie op kwaliteit en een correcte prijs.”
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Je schreef over Wenen als een inspiratiebron?
“Wenen heeft een heel ander woonbeleid. Daar neemt de overheid het
wonen in handen, ze bouwen én subsidiëren het aanbod uit de privé. Op
die manier kunnen ze ook voorwaarden opleggen. 60% van de bevolking
woont in publieke huisvesting. En zo zijn ook de andere inwoners van de
stad geholpen: het grote aanbod publieke huisvesting heeft een prijsdempend effect op de rest van de woonmarkt. Wie het boek ‘De miljonairstaks
en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen’ nog
niet gelezen heeft, kan ik dat zeker aanraden. Een van die zeven briljante
ideeën is ‘De Weense woonwals’.

PVDA ACTIEPLAN BETAALBAAR WONEN

1

In de private woningmarkt moet er een maximumhuurprijs komen op
basis van grootte, kwaliteit, comfort en ligging zoals nu al in Nederland bestaat.

2

De stad moet de regie van het woonbeleid terug in eigen handen
nemen. Er moet een Woonraad komen waar ook huurders inspraak
krijgen in het beleid van de stad.

3

De PVDA wil dat er duizenden sociale woningen worden bijgebouwd.

4

Sociaal wonen moet worden opengesteld voor mensen met een gemiddeld inkomen naarmate het aantal woningen toeneemt.

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
PVDA SCHEPEN ZOHRA OTHMAN TEVREDEN

BASISSCHOOL AAN DRUKKE BOOMSESTEENWEG

PROEFPROJECT MET
“PLEINPATRONS” SUCCESVOL

PVDA WILRIJK VOERT ACTIE VOOR
ZEBRAPAD

Afgelopen zomer startte schepen van Jeugd Zohra Othman (PVDA) met een
nieuwe aanpak om de veiligheid en betrokkenheid van de bewoners te verhogen. In plaats van camera’s te installeren, leidde zij jongeren op tot “PleinPatrons”, stewards en animatoren. Het succes werd opgemerkt door ATV:
“PleinPatrons zorgden voor incidentloze zomer in Borgerhout”, klonk het.
Zohra Othman: “Alle gebruikers van onze pleinen: jongeren, gezinnen met
jonge kinderen, ouderen, maar ook buurtverenigingen hebben maximaal
kunnen genieten van onze pleinen tijdens de warme zomerdagen, zonder
dat er overlast werd veroorzaakt. De jongeren die hebben deelgenomen
zijn zeer tevreden. Niet alleen hebben ze zich kunnen bekwamen, ze ondervonden ter plekke de meerwaarde van hun aanwezigheid voor andere
jongeren. Ze fungeren als rolmodel en hebben een voorbeeldfunctie voor
andere pleingebruikers.” Het district Borgerhout wil deze succesformule nog
uitbreiden en hoopt dat de andere districten het voorbeeld volgen.

Op 1 september voerde de PVDA Wilrijk actie aan basisschool De Zonnebloem op de Boomsesteenweg. Zonder zebrapad, voetgangerslicht, zone
30 of waarschuwingsborden is dit absoluut geen veilige plaats om ouders
en kinderen te laten oversteken. Daarom plaatsten de actievoerders langs
beide kanten van de rijbaan zelf grote verkeersborden. Ter hoogte van de
schoolpoort hielpen ze de kinderen veilig over te steken. Automobilisten reden opvallend trager, een goed resultaat dus. Op de districtsraad van oktober vroeg PVDA raadslid Lien Moens dan ook om werk te maken van een langetermijnoplossing. Ondertussen nam de districtsraad een unanieme motie
aan om advies in te winnen bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

TTIP: GEVAARLIJK VRIJHANDELSVERDRAG TUSSEN VS EN EU

CONSEQUAT
LIGU NEC
TORTOR

BORGERHOUT TTIP-VRIJ VERKLAARD
BEDREIGD DOOR
OOSTERWEELVERBINDING

BES
FOTOTEL DIT
BOE
K!

BESCHERM HET
SINT-ANNABOS
Het Sint-Annabos, 100 ha wilde natuur. Ook wel de linkerlong van Antwerpen genoemd
omdat dit bos op Linkeroever
ligt. Een toevluchtsoord voor
velen, weg van de drukte.
Een buffer tussen industrie
en bewoning. Dit bos en
haar biodiversiteit wordt bedreigd door de Oosterweelverbinding. Als die er komt moet het bos
plaatsmaken voor een slibstort en voor werf- en
tunnelingangen. Een fotoboek, dat dit prachtige
bos vereeuwigt, werd zopas gepubliceerd. Het
ideale eindejaarsgeschenk. Het kost 15 euro en is
o.a. verkrijgbaar bij het PVDA secretariaat (Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen | 03/225 28 93 |
antwerpen@pvda.be). De opbrengst gaat naar de
strijd voor het behoud van het Sint-Annabos.

Zo’n twee jaar geleden zijn er onderhandelingen gestart rond een vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dit verdrag
heet TTIP, afkorting van Transatlantic Trade and Investment Partnership. De
onderhandelingen gebeuren in het grootste geheim. Ondertussen is er toch
hier en daar iets over de inhoud ervan in de media gekomen en dat geeft
reden tot ongerustheid. Meer en meer mensen zien in dit akkoord een gevaar voor de democratie, voor werknemersrechten, voor het milieu…Borgerhout is sedert 22 juni op initiatief van de PVDA districtsraadsfractie de eerste
TTIP-vrije zone in Vlaanderen. Door zich TTIP-vrij te verklaren laat Borgerhout weten dat het niet akkoord is met het TTIP, noch met de manier waarop
men probeert dit akkoord goedgekeurd te krijgen. Een TTIP-vrije gemeente
is een symbolische maatregel met als doel de bevolking te informeren over
de gevaren ervan.
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DE PVDA IN JE DISTRICT ANTWERPEN
BUURTBEWONERS WILLEN WIJK OP MENSENMAAT

PVDA WIJKWERKING OP DE LUCHTBAL

SUPERMARKTKETEN LIDL TREKT
PLANNEN IN

RINGLAND ZORGT VOOR GEZONDE
LUCHT

LIDL bindt in na het buurtprotest en neemt afstand van de
vergunning die ze gekregen
had op de oude Cashwellsite
aan de Markgravelei. Dat is
goed nieuws, het is dus mogelijk om een supermarktketen op
andere gedachten te brengen.
De buurtbewoners ijveren voor
een wijk op mensenmaat. Een
wijk waar niet meer maar minder auto’s en camions worden
aangezogen, ook omdat daar een blindeninstituut gelegen is. Of LIDL nu
helemaal afziet van haar plannen, blijft afwachten. De buurtbewoners, die
zitten alvast niet te wachten op een vierde supermarkt in een straal van nog
geen kilometer.

De Luchtbal is een van de wijken waar de luchtvervuiling en lawaaioverlast van de Antwerpse Ring groot is. Met de Oosterweelverbinding van de
Vlaamse regering gaat het er niet op verbeteren. Het project Ringland met
haar scheiding van de verkeersstromen in een volledig overkapte Ring
biedt wel de oplossing. De lokale werking van de PVDA op de Luchtbal hield
een boeiende info-namiddag en startte een sensibiliseringscampagne met
3.000 busfolders.

OCMW WIL ‘HUIS DE FRAULA’ VERKOPEN

BUURTBEWONERS IN ACTIE VOOR
SOCIALE WONINGEN
Het Antwerps OCMW besliste om het prachtige historische pand in de Klappeistraat
‘Huis De Fraula’ openbaar te verkopen. Daarmee zet ze de deuren open voor huisjesmelkers of luxelofts. Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA, stemde
tegen en ook de buurt reageerde meteen met de start van een petitie. Buurtbewoonster Ilona Van Looy, tevens PVDA-districtsraadslid, zette er mee haar schouders onder. ‘We willen dat het sociale karakter van het gebouw behouden blijft, met
sociale of bescheiden woningen en een ontmoetingsruimte op de benedenverdieping. We agendeerden een uitstel van verkoop op de OCMW-raad, omdat men de
buurt een dialoog beloofd had. De meerderheid ging zelfs hier niet op in.’ Daarop
beslisten de buurtbewoners als actie samen te ontbijten op de zittingsmomenten
van de openbare verkoop. Goed nieuws: de openbare verkoop ging niet door! Het
OCMW volhardt echter en gaat nu over een onderhandse verkoop. De PVDA blijft
zich inzetten voor de intrekking van de verkoop.
© Karina Brys
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STOP DURE ENERGIE: TEKEN DE PETITIE
Wij betalen ons blauw voor de zonnepanelen van multinationals. Fernand Huts van Katoennatie bijvoorbeeld krijgt elk jaar
13 miljoen euro cadeau, en wij betalen de rekening. De Turteltaks van minister Turtelboom is de zoveelste prijsverhoging op
rij: ook de BTW verhoogt naar 21%, de gratis stroom wordt afgeschaft... Met de Turteltaks moet elk gezin 100 euro betalen,
of je nu veel of weinig elektriciteit verbruikt.

Naam
Voornaam
Straat

Nr

Postcode

Gemeente

Tel/gsm

E-mail

TERUGSTUREN NAAR:

Secretariaat PVDA Antwerpen - Van Arteveldestraat 5 - 2060 Antwerpen

OF SURF NAAR WWW.STOPTURTELTAKS.BE
03 225 28 93 - antwerpen@pvda.be - www.antwerpen.pvda.be

V.u.: Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

P

✂

ST

DE PVDA IN JE DISTRICT BERCHEM
ANTWERP AIRPORT

DE RING VERDEELT BERCHEM

PAST NIET IN EEN WOONWIJK

RINGLAND VERBINDT

Sinds april werd het aantal vluchten op de luchthaven fors uitgebreid. Intussen kan men al op 14
commerciële bestemmingen vliegen aan super gesubsidieerde prijzen. En dan zijn de privé-, de oefenen de helicoptervluchten niet meegerekend.
In juni werd al een nieuwe terminal ingehuldigd
voor de businesspassagiers en een eigen lounge
voor privécharters. De nieuw aangelegde parking is
sinds de zomer betalend geworden. Het voormalige
Cargo-gebouw van Sabena wordt nu omgebouwd
tot evenementenhal. En in 2016 wil men een nieuwe
vertrekhal bouwen. Alles wijst er op dat Egis, de uitbater, Antwerp Airport werkelijk wil laten uitgroeien
tot de grote regionale luchthaven van 2,5 miljoen passagiers. Dat is 50 vluchten per dag er bij. De
PVDA blijft deze ontwikkeling bestrijden. Het is hoog tijd voor een ander en duurzaam mobiliteitsbeleid. Antwerpen heeft ook nood aan meer groene ruimte, aan sociale woningen, en scholen; de terreinen van de luchthaven bieden een kans om onze stad meer op mensenmaat te laten ontwikkelen.

De Ring is een gigantische barrière tussen
Berchem binnen en Berchem buiten de Ring.
Geluidsoverlast en luchtvervuiling ondermijnen
ernstig de leefbaarheid
in de onmiddellijke omgeving ervan. Het vergroenen van de twee
bruggen tussen Wolvenberg en Brilschanspark
is geen duurzame oplossing. Het project Ringland, dat de Antwerpse
Ring volledig overkapt
is dat wel. Dan verkrijg
je een aaneensluitend
en verbindend park en
natuurgebied.

Van harte dank aan de deelnemers van de Planespotting-week. Daarin werd duidelijk hoe groot
de impact is op de omwonenden. Buurtbewoners getuigen: “Vanaf 9u kan ik niet meer in mijn tuintje werken door de vreselijke kerosinegeur”, “Om de week moet ik het zwarte stof op mijn koertje
samenvegen, hoe gezond kan het zijn dat wij dat dagelijks inademen?”, “Voor de mensen die opzij
van de landingsbaan wonen, is vooral het warm draaien van de motoren heel hinderlijk”, “Sommige
kinderen op de speelplaats krimpen in elkaar bij elke overvliegende vlucht”…
De PVDA is al langer vragende partij voor wetenschappelijk onderbouwde metingen naar zowel geluidsoverlast als luchtvervuiling. Minister Schauvliege wil nu versneld onderzoeken wat de impact is
voor de omwonenden van het groter aantal vluchten. De PVDA is daar blij mee, en zal dit onderzoek
en de resultaten van nabij volgen.

Het Laatste Nieuws 30/06/15

DE PVDA WIJKWERKING
De wijkwerking van PVDA Berchem organiseerde de voorbije jaren info-avonden over
het Bam-tracé, de luchthaven, actualiteitsdebatten en boekvoorstellingen. We hielden
ook ludieke acties zoals de Protestpicknick
en Planespotting.
Wil je meewerken of ons contacteren:
pvdaberchem@gmail.com

Het Nieuwsblad 19/08/15
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DE PVDA IN JE DISTRICT BORGERHOUT
OP GESPREK BIJ SCHEPEN ZOHRA OTHMAN

Zohra Othman zal, zoals afgesproken bij de start van het bestuur, begin 2016 haar huidige bevoegdheid voor Jeugd overdragen aan een
nieuwe schepen. Zohra wordt dan bevoegd voor Begroting, naast
Markten en Foren, Lokale Economie en Tewerkstelling, Samenlevingsopbouw en Diversiteit.
Zohra Othman blikt tevreden terug op de voorbije drie jaar als schepen
van Jeugd:
“Ik heb ingezet op kleuters, kinderen en jongeren, die de weg niet vinden
naar zinvolle tijdsbesteding. Toen ik schepen werd, bereikten we onvoldoende kinderen met het A-kaart aanbod. In de zomer van 2012 waren dat
iets meer dan 500 kinderen. Dat moest anders: voortaan organiseerden
we in de vakantie met de Jeugddienst een open speelaanbod voor de
kinderen op de pleinen. In de zomer van 2015 hebben we zo aan meer
dan 4.000 kinderen spelplezier bezorgd. De Jeugddienst heeft fantastisch
werk verricht. Op drie jaar tijd hebben we ons bereik verachtvoudigd. Geen
enkel ander district in Antwerpen doet ons dat na. Deze aanpak heeft nog
een bijkomend resultaat opgeleverd. We hebben meer monitoren opgeleid
om een goed spelaanbod aan te bieden. Het is natuurlijk anders om een

workshop te doen met 15 kinderen dan naar een plein te gaan waar wel
100 kinderen aanwezig zijn. Zo hebben we voor 2014-2015 wel 38 jongeren
opgeleid tot monitor. Niet alleen voor activiteiten van onze Jeugddienst,
maar ook voor de vele andere activiteiten van het district.
Voor de kleuters zijn we gestart met kleuterateliers; gratis en open, in de
Zermatt, het Werkhuys en de Vlinderboom. Zo kunnen ook kleuters hun
woensdagnamiddag creatief doorbrengen.
In samenwerking met Jes, Kras en Samen Op Straat startte ik in 2014 het
project ‘PleinPatrons’. Een 20-tal jongeren hebben deelgenomen aan een
opleiding ‘animator in de publieke ruimte’. Ze leerden om met jongeren op
de pleinen een activiteit te organiseren. Deze jongeren hebben tijdens de
zomer van 2015 hun eerste ervaring opgedaan. Ze ondervonden ter plekke
de meerwaarde van hun aanwezigheid voor andere jongeren. Ze fungeren
als rolmodel en hebben een voorbeeldfunctie voor andere pleingebruikers.
Voor 2016 heb ik voor al deze projecten meer budget voorzien zodat mijn
opvolger kan voortbouwen op de fundamenten die ik de voorbije drie jaar
heb kunnen leggen.”

© Karina Brys
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DE PVDA IN JE DISTRICT DEURNE
#ERISGENOEGVOORIEDEREEN MAAR REGERING KIEST VOOR DE 1%

MARIANNE START MET MAANDELIJKSE ACTIVITEIT

SOCIAAL VERZET OP KOFFIEBAR

VROUWENWERKING IN DEURNE

Met heel wat mensen samen
praten en nadenken over het
besparingsbeleid van de regering Michel, over onze alternatieven en over het sociaal
verzet. Dat was het opzet van
de koffiebar die PVDA en Geneeskunde voor het Volk op 18
oktober in Deurne organiseerden. Gespreksonderwerp van
de middag was #erisgenoegvooriedereen. De sfeer was gezellig én strijdbaar: gezellig door de lekkere taart en koffie, strijdbaar door
de levendige discussies. De Turteltaks lokte wel de meeste en de felste
afwijzende reacties uit.
Wil je volgende keer ook uitgenodigd worden? Neem contact op met Kristof
Vissers op 0472 93 96 63.

Marianne is de vrouwenwerking van de PVDA. Marianne brengt vrouwen
uit alle wijken en alle sectoren, jong en oud, samen op een maandelijkse
activiteit. Op deze activiteiten staan solidariteit, respect en gelijke rechten
voor vrouwen steeds centraal. In Deurne kwamen een 30-tal vrouwen samen voor een startersbrunch. Voor de kinderen waren knutselmateriaal en
leuke spelletjes voorzien.
Voor data en informatie over onze volgende bijeenkomsten kan je terecht op
http://antwerpen.pvda.be/agenda of bij Janneke Ronse op 0472 75 32 80.

POLITIEK CIRCUS OF SPELEN VOOR IEDEREEN?

DISTRICTSBESTUUR MOET DRINGEND
INVESTEREN IN JEUGD
Het districtscollege van N-VA, Open VLD en CD&V bestuurt nu al bijna een jaar
zonder meerderheid. Behalve een eerder gênant schouwspel levert deze hele
toestand de Deurnese bevolking maar weinig op. Onze PVDA-fractie blijft wél
positieve voorstellen op de agenda zetten. Kristof Vissers, fractievoorzitter: “We
willen een sociaal jeugd- en cultuurbeleid met laagdrempelige en toegankelijke
activiteiten waaraan brede en diverse lagen van de bevolking deelnemen. Je
kan dit bijvoorbeeld doen met sport- en spelnamiddagen op alle Deurnese pleinen, gratis en open voor iedereen. Het district moet ook mee op zoek naar
instuif voor onze jongeren: jeugdhuizen of andere ontmoetingsplaatsen waar
jongeren kunnen samen zijn. Een ander voorstel is om de Deurnese scholen te
ondersteunen om wekelijks fruit en soep aan hun leerlingen te kunnen geven.
Op cultureel vlak willen we dat het district meer inzet op feesten in de wijken
en op de pleinen.”
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DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN
HEEL WAT BOUWPROJECTEN IN HOBOKEN

KINDEROPVANG IN HOBOKEN: 175 PLAATSEN TEKORT

PVDA PLEIT VOOR EEN
‘MASTERPLAN WONEN’

TOCH WIL ‘T STAD
KINDERDAGVERBLIJF
PATRASCHE VERKOPEN

Er wordt heel wat gebouwd in Hoboken. De nood is groot, want tegen
2030 verwacht de stad Antwerpen een bevolkingsgroei met 100.000
inwoners. Wat we missen, is een visie op wonen voor het geheel van
ons district.
• Er doen zich mooie
kansen voor aan de site
van Lemmerz, Lageweg.
Maar wat zijn de precieze plannen? Wie zal de
meeste inspraak krijgen:
eigenaars van de gronden, of omwonenden? Wil
men veel woningen per
vierkante meter, of is er
ook ruimte voor groen en
sociale voorzieningen?
• De wijk Groen Zuid, op de vroegere terreinen van Alcatel-Bell, is in opbouw. De serviceflats van het Zorgbedrijf zijn bewoond, ook al zijn veel
zaken niet afgewerkt. De huurders betalen wél de volle huurprijs. De PVDA
kwam erover tussen op de gemeenteraad.
• De stad plant 50 prefab-woningen op de parking in de wijk Kleine Heide.
Er kwamen daar juist 109 appartementen bij. De bewoners willen ook open
ruimte voor groen, ontspanning én parking.
• Sociale woningen en appartementen staan lang leeg. Bij renovatie van de
woontorens in Kleine Heide en de Moretusstraat worden 3 appartementen
omgebouwd tot 2. In Moretusburg verkoopt de stad sociale woningen met
te hoge renovatiekosten. Het aantal sociale woningen vermindert, terwijl
de nood aan betaalbare huisvesting stijgt.

De nood aan kinderopvang is groot, ook in Hoboken. Er zijn minstens
175 plaatsen tekort. Gelukkig bouwt men in de wijk Groen Zuid een
kinderkribbe met 108 plaatsen. Wie dacht dat daarmee het tekort aan
kinderopvang verdwijnt, komt bedrogen uit. Want ‘t Stad plant de verkoop van kinderdagverblijf Patrasche in de Oudestraat. Er is plaats
voor 97 kindjes. Schepen Ait Daoud (N-VA) zei op onze vraag in de
gemeenteraad: “Patrasche voldoet niet meer aan de huidige normen.
Als de kribbe is opgeknapt, kunnen we ze door de privé laten uitbaten”. En dat terwijl pas alle ramen werden vervangen en de keuken
werd vernieuwd. Bovendien is het helemaal niet zeker dat er terug
een kinderdagverblijf komt. Het tekort aan opvangplaatsen blijft dus
bijna even groot. De PVDA wil het behoud van Patrasche als stedelijke kribbe, én de nieuwe stedelijke kribbe op Groen Zuid.

De PVDA wil voldoende sociale woningen, en een plan dat rekening houdt
met de groeiende bevolking. De nood aan betaalbare, energiezuinige en
duurzame woningen is groot. Ruimte voor groen en sociale voorzieningen
horen er ook bij. Een ‘Masterplan wonen’ voor ons district is belangrijk.
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DE PVDA IN JE DISTRICT MERKSEM
OCMW WEIGERT SAMENWERKING MET STROBOERTJE

MERKSEMNAREN VRAGEN BETERE DIENSTVERLENING

VOEDSELBEDELING IN MERKSEM
IS NODIG

PROBLEMEN MET BUSLIJNEN
SLEPEN AAN

Zo’n 8.400 Antwerpenaren doen beroep op voedselhulp. Niet verwonderlijk; meer dan 90.000 Antwerpenaren
leven in armoede. Hieronder ook Merksemnaren. In Merksem organiseert het
OCMW geen voedselbedeling. Mensen
in nood kunnen enkel terecht bij vzw
‘t Stroboertje, een privé-initiatief met
vrijwilligers. Merksemnaren die aangewezen zijn op OCMW-hulp wordt
echter afgeraden om daarheen te gaan. Die mensen zijn afhankelijk van
voedselbedeling om elke dag een maaltijd op tafel te kunnen zetten. Ze
worden nu doorgestuurd naar Antwerpen of Deurne. De PVDA wil dat er in
Merksem een verdeelpunt voor voedselbedeling is, in samenwerking met
alle mogelijke partners. Niet alleen de hulpbehoevende wordt wandelen
gestuurd; Tristan Faes, PVDA districtsraadslid, vroeg het districtsbestuur
waarom er geen verdeelpunt is en waarom er niet samengewerkt wordt
met ‘t Stroboertje. Zijn vraag werd afgewezen, en moet op de OCMW-raad
gesteld worden…

Toen De Lijn in september 2012 haar dienstregeling gevoelig aanpaste,
werd snel duidelijk dat dit voor Merksem slechte gevolgen zou hebben.
Vooral het afschaffen van lijnen 28 en 123 zorgde voor heel wat onvrede.
Met de PVDA hebben we daar toen al actie rond gevoerd. Er waren veel
klachten over langere reistijden en over plaatsen die niet meer met de bus
bereikbaar zijn. Het districtsbestuur reageerde toen afwijzend op de interpellatie van Tristan Faes, met wat vage beloftes dat er gesprekken zouden
volgen met De Lijn. Recent protest van enkele bezorgde Merksemnaren toont aan dat de problemen nog lang niet opgelost
zijn. Daarom gaan we hierover
opnieuw het districtsbestuur ondervragen, en erop aandringen
dat er afdoende maatregelen
worden genomen.

NIEUWE SPORTHAL AAN DE RODE LOOP

AMATEURSPORTCLUBS HEBBEN
NOOD AAN MEER RUIMTE
Onlangs werd bekend gemaakt dat de stad Antwerpen een nieuwe sporthal
plant aan de Rode Loop. Het nieuwe complex zal openen in augustus 2018,
en zal vooral gebruikt worden door basketbalclub Antwerp Giants. Op dit moment biedt de Rode Loop ook plaats aan enkele gevechtssportclubs. Vooral de
taekwondo-club is erg populair, en kampt daardoor met plaatstekort. Districtsraadslid Tristan Faes kaartte dit aan tijdens de zitting van oktober. Op zijn aandringen werd verzekerd dat de nieuwe zaal ook plaats zal bieden voor amateurclubs. Met de PVDA zullen we zowel in de gemeenteraad als in de districtsraad
dit dossier blijven opvolgen. Op die manier zullen we er alles aan doen opdat
het bestuur haar beloftes zal houden...
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DE PVDA IN JE DISTRICT WILRIJK
H. ESSERS OPNIEUW IN OPSPRAAK

GROENE BUFFERZONE PLANETARIUMLAAN

FERRARISBOS TWEE JAAR LATER

HEBBEN EN HOUDEN!

Komiek Wouter Deprez staat al een
tijdje in de spotlights met zijn strijd
voor het behoud van een bos in Limburg. Dat wordt door logistiek bedrijf
H. Essers namelijk met kap bedreigd.
Al meermaals werd in dit verhaal verwezen naar het Wilrijkse Ferrarisbos
dat goed twee jaar geleden door datzelfde H. Essers werd gekapt. Wat toen
een eeuwenoud bos was, ligt nu al
twee jaar braak. Verschillende natuurorganisaties kaartten terecht aan dat
we niet op de goede weg zijn met ons
bosbestand. In Vlaanderen is nochtans
wettelijk bepaald dat ontbossen niet is
toegestaan. In Wilrijk kon worden voorkomen dat het hele Ferrarisbos verdween. Wij hopen dat minister Schauvliege onder druk van het huidige protest eindelijk werk zal maken van een
bosplan die naam waardig.

Er is de wet, en er zijn de uitzonderingen, zo ook met het verbod op ontbossen… Uitzonderingen waar veel en graag gebruik van wordt gemaakt,
ook in Wilrijk wederom. Zo ging het bedrijf Kärcher voor de bouw van een
nieuw bedrijfsgebouw over tot de kap van bomen achter de tuinen van bewoners van de Planetariumlaan. Het gaat hier nochtans om een verplichte
groene bufferzone tussen industrie- en woongebied. De buurtbewoners,
ondersteund door PVDA districtsraadslid Lien Moens, kregen in oktober
de belofte van het districtsbestuur dat overleg zou plaats vinden met het
bedrijf in kwestie. Van wat kort
geleden een dichtbegroeid bosje was, schiet nu echter enkel
nog een wirwar van afgeknakte
takken en omgevallen stammen
over. Wij zullen er alles aan doen
om gelijkwaardige beplanting te
verkrijgen.

TEKEN DE PETITIE

ONDERTUNNELING A12 BLIJFT HOOG
OP DE AGENDA
In juni berichtten we al over onze petitie voor de ondertunneling van de A12.
We haalden sindsdien handtekeningen op aan verschillende Wilrijkse schoolpoorten en op de jaarmarkt. De laatste weken gingen we ook deur-aan-deur
in de Groenstraat, Gallaitlaan en Valkstraat. En met succes, want het overgrote
deel van de aangesproken Wilrijkenaars tekende de petitie meteen. De teller
staat intussen al op goed duizend handtekeningen, maar we gaan voor meer!
We plannen nog verschillende andere straten aan te doen en zullen ook op de
kerstmarkt op de Bist aanwezig zijn. Heb je suggesties of wens je graag petities
om je familie, buren en kennissen aan te spreken, laat ons dan iets weten op
pvdawilrijk@gmail.com. Je vind ons ook hier:
www.facebook.com/a12viaductonderdegrond/
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Het Nieuwsblad
16/06/15

@WORK
POLITIEGEWELD EN DEURWAARDERS KRIJGEN PERSONEEL NIET KLEIN

WERKNEMERS OLEON HALEN SLAG THUIS
Half oktober gingen de werknemers van Oleon Oelegem in staking. De directie wilde éénzijdig een
CAO opleggen, zonder sociaal overleg. Wanneer de werknemers daarop het werk neerlegden, dacht
de directie met de hulp van een deurwaarder de staking te kunnen breken. Een hele politiemacht
werd opgeroepen om het stakingspiket op te ruimen. Enkele actievoerders werden zonder aanleiding hardhandig aangepakt en gearresteerd. Maar eens de toegang vrij was, weigerden de onderaannemers binnen te gaan, uit protest tegen het geweld tegen hun collega’s. Met de confrontatie
sneed de Oleon-directie in haar eigen vel. Tien dagen lag het chemisch bedrijf langs het Albertkanaal
plat en kregen de stakers veel solidariteit, onder meer van heel wat leden van de PVDA. Uiteindelijk
besefte de directie dat ze maar beter uit een ander vaatje kon tappen en ging ze terug aan tafel
met de vakbonden. Resultaat: een akkoord waarbij de werknemers zo goed als al hun CAO-eisen
binnenhaalden.

REGERING WIL PRIVATISERING OPENBARE BEDRIJVEN

CEO’S KRIJGEN BONUSSEN, WERKNEMERS BIJNA NIETS

WIJ WILLEN MAXIMALE
DIENSTVERLENING

ARBEIDERS QUALIPHAR DWINGEN
LOONSVERHOGING AF

De openbare bedrijven die de bevolking belangrijke diensten zoals post,
communicatie en openbaar vervoer verlenen zijn in gevaar. De rechtse regering heeft een wet gestemd die een totale uitverkoop van Bpost en Proximus mogelijk maakt. Ook boven het spoor hangen er donkere wolken. De
afgelopen maanden voerde het spoorpersoneel
van het goederenvervoer verschillende acties,
onder meer in de Antwerpse haven. Ze verzetten
zich tegen de privatisering van alle goederenactiviteiten naar B-Logistics en komen op voor
het behoud van hun statuut. De PVDA steunt de
werknemers van de openbare bedrijven. Over
het treinvervoer bracht de PVDA alle nuttige info
samen in de brochure ‘Wij gaan voor maximale
dienstverlening’.

Qualiphar is een farma-bedrijf in Bornem. Het bedrijf is in handen van de
familie Verlinden. De Verlindens zitten er warmpjes bij en behoren met hun
vermogen van meer dan 44 miljoen euro tot de top 300 van rijkste Belgen.
Terwijl hun bestuurdersvergoedingen vorig jaar met maar liefst 160.000
euro verhoogd werden, bleek er bij de afgelopen onderhandelingen over
een nieuwe CAO amper ruimte voor extra koopkracht voor de werknemers.
Ondertussen maakt de regering het leven wel elke
dag duurder. De Qualiphararbeiders – in meerderheid vrouwen – pikten dit
niet en staakten een week
voor hun eis voor een deftige CAO. Uiteindelijk gaf
de directie toe en begin
november werd de eerder
geplande loonsverhoging
verdubbeld.
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STOP DURE ENERGIE: TEKEN DE PETITIE
Wij betalen ons blauw voor de zonnepanelen van multinationals. Fernand Huts van Katoennatie bijvoorbeeld krijgt elk jaar
13 miljoen euro cadeau, en wij betalen de rekening. De Turteltaks van minister Turtelboom is de zoveelste prijsverhoging op
rij: ook de BTW verhoogt naar 21%, de gratis stroom wordt afgeschaft... Met de Turteltaks moet elk gezin 100 euro betalen,
of je nu veel of weinig elektriciteit verbruikt.

Naam
Voornaam
Straat

Nr

Postcode

Gemeente

Tel/gsm

E-mail

TERUGSTUREN NAAR:

Secretariaat PVDA Antwerpen - Van Arteveldestraat 5 - 2060 Antwerpen

OF SURF NAAR WWW.STOPTURTELTAKS.BE
03 225 28 93 - antwerpen@pvda.be - www.antwerpen.pvda.be

V.u.: Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen
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