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EDITO

MERCI
Recente peilingen naar de kiesintenties van de Antwerpenaar voorspellen veel goeds.
Zo zouden we met de PVDA voor de eerste maal twee parlementsleden afvaardigen
vanuit onze provincie. Nooit eerder werden we zo hoog gepeild. Het sluit aan bij de golf
van sympathie voor authentiek links die je in heel Europa ziet.
Gemeenteraadslid Peter Mertens bracht eind december het boek Graailand uit. Het
prijkt al meer dan 20 weken in de top 10 van boekenverkoop. Plots heeft iedereen het
over de ‘graaicultuur’ van de politieke en economische elite. De PVDA klaagt het niet
alleen aan, ze handelt ook anders. Onze volksvertegenwoordigers, zoals Raoul Hedebouw, leven met een gewone wedde. Zij eigenen zich geen privileges toe.
In deze uitgave van De Franken Teut kan je lezen over ons nieuw
actiecentrum in hartje Antwerpen en over ons A-team. Daarmee
bouwen we verder aan een alternatief voor het gegraai van de
traditionele partijen. Jij kan ons daarbij helpen, niet alleen in
peilingen, maar ook door lid te worden. Alvast merci!
Wouter Van Damme,
voorzitter PVDA Antwerpen

antwerpen@pvda.be 		
www.facebook.com/pvda.antwerpen

💻


antwerpen.pvda.be
@pvda_antwerpen

“PVDA KOMT OP VOOR EEN
WARME SAMENLEVING”
Het streven naar een warme
samenleving, dat spreekt me erg aan
bij de PVDA. Ik ben vrijwilliger in een
sociaal kapsalon, omdat ik vind dat
iedereen recht heeft om er goed uit te
zien. Ik knip mensen die het niet breed
hebben aan de helft van de prijs, of
soms zelfs gratis. Een ogenschijnlijk
klein gebaar, maar het betekent veel.
Een verzorgd uiterlijk versterkt je
eigenwaarde. Niemand mag uit de
boot vallen. Dat vind ik terug bij PVDA.

DOE ZOALS PEGGY
EN WORD LID
⊲ SMS ‘LID’ + NAAM EN
ADRES
NAAR 0479 73 60 23
⊲ OF SURF NAAR
PVDA.BE/LID-WORDEN
⊲ OF SCAN DE QR-CODE
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kamervoorzitter

LOON: MEER DAN 16.000
EURO NETTO PER MAAND

Bedient zichzelf en verdedigt de graaiers.
Toen Raoul Hedebouw (PVDA) in het
parlement de graaicultuur aan de kaak
stelde, zette Bracke de micro af.

KOEN KENNIS, SCHEPEN VOOR FINANCIËN &
MANDATENKONING

REACTIES, VRAGEN, VOORSTELLEN?

✉


SIEGFRIED BRACKE (N-VA),

SCHEPEN MERKT
DERTIGDUIZEND
EURO MEER OF
MINDER NIET OP
In heel Vlaanderen werden honderden nv’s en holdings
opgericht waarin politici kleine tot zeer grote vergoedingen bijverdienen. In de nasleep van de schandalen
bij Publifin in Luik en Publipart in Gent kwam ook het
gegraai in Antwerpen aan de oppervlakte. Zo blijkt
schepen voor financiën Koen Kennis (N-VA) niet minder
dan 41 mandaten op te nemen in verschillende raden
van bestuur, waarvan 17 bezoldigd.
Schepen Kennis moest zijn inkomsten bekend maken
en wat bleek?
• Hij verdient bij tot maar liefst 7.323 euro netto per
maand.
• Bij de intercommunale “Intermixt” krijgt hij voor één
vergadering om de twee maanden 3.666 euro. Zonder dat iemand weet wat er tegenover staat.
• Hij heeft 30.000 euro inkomsten uit de raad van bestuur van Telenet nooit ontvangen. De zitpenningen
werden gedurende anderhalf jaar op de rekening
van zijn voorgangster gestort. De man die over de
gelden van onze stad moest waken, had op zijn eigen rekening 30.000 euro niet gemist.
Hoe ver kun je van het gewone leven staan? “Ik werk
er wel hard voor”, zegt hij dan. En wij, werken wij misschien niet hard? Voor de mensen is het besparingen al
wat de klok slaat, maar de elite blijft zichzelf bedienen.

DE PVDA-POLITICI
LEVEN MET
EEN GEMIDDELD
LOON

RAOUL HEDEBOUW (PVDA),
volksvertegenwoordiger

LOON: 1.800 EURO
NETTO PER MAAND

Raoul Hedebouw, Peter Mertens en
de andere PVDA-politici leven met een
gemiddeld werknemersloon. Al wat ze
meer verdienen – loon, zitpenningen en
bijkomende vergoedingen – geven ze af
aan de PVDA en wordt gebruikt om campagne te voeren voor goedkope medicamenten, tegen de hoge waterfacturen,
tegen de Turteltaks...

De stem van gewone mensen in het
parlement.

AUTONOME GEMEENTELIJKE BEDRIJVEN

STADSBESTUUR
LEGALISEERT TOPLONEN
VAN CEO’S
Wie dacht dat de
N-VA voor verandering zou zorgen, is eraan voor
de moeite. Na hun
verkiezingsoverwinning beloofden
CEO ZNA
ze de vriendjespo460.000 EURO
litiek in Antwerpen
PER JAAR
op te kuisen. De
PVDA vraagt al vijf
jaar om de illegale
toplonen bij de autonome gemeentelijke bedrijven
zoals ZNA en het
Havenbedrijf aan
te pakken. Wat blijkt? De waanzinnige lonen werden door Bart De Wever gewoon ‘gelegaliseerd’. De CEO van de OCMW-ziekenhuizen verdient 450.000
euro. Dat is anderhalf keer meer dan de premier van België. Dat is ook tien keer
het loon van een hardwerkende verpleegkundige. Betaald met belastinggeld.
Het tempo waarmee de N-VA een traditionele partij is geworden, is verbazend.
Overal zitten ze mee in de raden van bestuur en houden ze de potjes dicht.
Dankzij de onthullingen en de grote maatschappelijke druk zullen de burgemeester en de schepenen voortaan jaarlijks de inkomsten uit hun mandaten
bekend maken. De Antwerpenaar heeft het recht om dit te weten.

GRAAILAND, HET BOEK
WAARMEE ALLES BEGON
In december startte de PVDA haar campagne tegen
de graaicultuur met de lancering van het boek
Graailand. In Graailand ontmaskert Peter Mertens de
graaiers van het establishment.
Hij levert ook alternatieven voor een nieuwe politiek
met een nieuwe ethische code. ‘De code van Colau’,
genoemd naar de burgemeester van Barcelona, Ada
Colau. Zij bant corruptie met drie maatregelen:
1. GEEN BELANGENVERMENGING. Verkozen politici
mogen niet zetelen in raden van bestuur van multinationals, banken of beursgenoteerde bedrijven.
2. VOLLEDIGE TRANSPARANTIE van alle inkomsten,
zowel van de publieke mandaten als mandaten in
de privésector.
3. EEN MAXIMUMLOON voor politici. Colau besliste
haar eigen salaris met zestig procent te verminderen tot een gemiddeld loon.
BESTEL HET BOEK NU VOOR 20 EURO OP
www.pvdashop.be
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NIEUW PVDA ACTIECENTRUM

WELKOM

Sinds 1 maart is het
kantoor en actiecentrum van de PVDA
Antwerpen gelegen in
de Gemeentestraat 6,
vlakbij de Rooseveltplaats. We waren al
langer op zoek naar
een nieuwe locatie,
want de afgelopen
jaren groeide de PVDA
sterk. Wij wilden een
plaats, een gebouw
waar mensen welkom zijn. Mensen
die werken voor hun
boterham. Mensen die
het niet gemakkelijk
hebben. Mensen die ijveren voor een stad op mensenmaat. In
het nieuwe actiecentrum is iedereen welkom. Je loopt er makkelijk binnen, kom eens langs!

LAGE EMISSIEZONE JAAGT ANTWERPENAAR OP KOSTEN

PVDA VRAAGT UITDOOFBELEID
De Lage Emissiezone (LEZ) jaagt de Antwerpenaar serieus op kosten.
Kosten die voor velen zwaar wegen. Daartegenover staat dat een oude
euro-3 dieselwagen amper meer uitstoot dan de nieuwere euro-5,
omwille van de sjoemelsoftware en opgesmukte labotests. PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen pleit voor een uitdoofbeleid. Hij wil dat
bezitters van euro-3 dieselwagens, wonende binnen de LEZ, vrijgesteld
worden tot het jaar 2020. De PVDA-motie werd in de gemeenteraad
weggestemd door N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en s.pa.

RAOUL HEDEBOUW IN DE HAVEN

VOLKSVERTEGENWOORDIGER
BEZOEKT DE DOKWERKERS
Raoul Hedebouw bezocht de Antwerpse
haven. De volksvertegenwoordiger van de
PVDA stapte samen
met dokwerkers op
een boot voor een
tocht door de haven.
Raoul Hedebouw
was onder de indruk
van de haven en de
verhalen van de dokwerkers: “Met de info die ik van hen ontvang, leg
ik in het parlement minister Kris Peeters het vuur aan de schenen over
de werkdruk en de veiligheid in de haven. Peeters schrikt er telkens van
hoe goed ik op de hoogte ben.”

“Een jaar geleden
vroegen we het
stadsbestuur om
paal en perk te
stellen aan de sociale dumping op
haar eigen werven.
Dat was allemaal
niet nodig, want
er was zogezegd
Bron: Gazet Van Antwerpen 23/3/2017
geen probleem.
Uit controles blijkt dat de arbeidstijden en de veiligheidsvoorschriften
niet gerespecteerd worden. Sociale dumping brengt de jobs, de lonen
en de veiligheid van alle werknemers in gevaar.” stelt gemeenteraadslid
Mohamed Chebaa.

DIVERCITY
BESPARINGEN DE LIJN TEGENGEHOUDEN

GEEN ZOMERTRAMS IN
DE WINTER
De PVDA bracht de besparingsplannen van
De Lijn naar buiten. De
directie wilde de trams
op de lagere frequentie van de zomerregeling laten rijden.
Dat terwijl bussen en
trams nu al vaak overvol zitten. We voerden
op een ludieke manier actie. Het al te gekke plan werd onder druk van
de PVDA, reizigers en personeel ingetrokken. De Lijn beloofde versneld
extra personeel aan te werven.
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JONGE GENERATIE PLEIT
VOOR DIVERSITEIT
Hoe kan je beter antwoorden op het racisme dan met een
superdivers feest? RedFox, de jongerenbeweging van
de PVDA, organiseerde voor de derde keer het
stadsfestival DiverCity. Meer dan drieduizend
jongeren kwamen mee feesten in Park Spoor
Noord. Op het podium stond ook Soufiane
Eddyani. “Hij staat symbool voor de vele jonge
Antwerpenaren die het soms moeilijk hebben
om de goede school of de juiste
job te vinden, maar die met hun
wilskracht bewijzen dat jongeren
de stad vorm kunnen geven. Als
je hen de kans maar geeft”, zegt
concertorganisator Jos D’Haese.

A-TEAM VERTAALT GOLF VAN SYMPATHIE
Het Provinciaal Congres van de PVDA Antwerpen
bracht zo’n 200 afgevaardigden samen. Op het
Congres werden de volgende gemeenteraadsverkiezingen besproken. In 2012 verraste de PVDA
met de doorbraak in Luik en Antwerpen. Ondertussen is er in heel Europa een golf van sympathie
voor authentiek links. In 2018 wil de PVDA alleen
al in de provincie Antwerpen in acht steden en
gemeenten verkozenen halen. Het A-team voor ‘t
stad werd ook voorgesteld. Zes Antwerpenaren
die ijveren voor een stad op mensenmaat.
Het A-team van links naar rechts:
Mohamed Chebaa, gemeenteraadslid & elektricien in de Antwerpse haven
Peter Mertens, voorzitter van de PVDA & auteur
van Graailand
Zohra Othman, schepen in Borgerhout
Jos D’Haese, bioloog in opleiding & initiatiefnemer van DiverCity
Mie Branders, gemeenteraadslid en dokter voor
het volk
Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid op de bres
tegen de vermarkting van het sociaal werk

ACHTERKAMERPOLITIEK BIJ HET OCMW

WINST OP DAKLOZENZORG
Ondanks hevig protest werden op de OCMW-raad drie projecten van
daklozenzorg toevertrouwd aan de bewakingsmultinational G4S. Projecten die voorheen succesvol uitgebaat werden door een vzw. “Ondanks
manifeste leugens in het projectvoorstel van G4S verkoos OCMW-voorzitter
Duchateau (N-VA) deze multinational.
Van achterkamerpolitiek gesproken. Voortaan kan er winst gemaakt
worden op daklozenzorg, met ons belastinggeld. Bovendien tonen andere
commerciële zorginstellingen, zoals
rusthuizen, dat de kwaliteit van de
zorg daalt”, zegt OCMW-raadslid Lise
Vandecasteele.

GEEN TERREURGELD IN DE HAVEN

SAOEDISCHE FABRIEK KOMT
ER NIET
“Dit stadsbestuur (N-VA, CD&V en Open Vld) heeft alles in het werk gesteld om het Saoedische recyclagebedrijf ERS te laten starten, ondanks
de mogelijke geldstromen naar terroristische organisaties. De PVDA
werd hiervoor zelfs uit de raad van bestuur van het Havenbedrijf gelicht.
Om ‘lekken’ te vermijden. Na een petitie, acties en verschillende interpellaties van de PVDA-fractie in de gemeenteraad komen er dan toch
geen dubieuze Saoedische petrodollars in de Antwerpse haven. Druk
zetten loont.” zegt Peter Mertens tevreden.

PEPERDURE MEDICAMENTEN?

HET KAN ECHT ANDERS
Het kan echt anders: goedkoper voor de patiënt en voor de sociale zekerheid. Dat zegt dokter Dirk Van Duppen: “Mijn patiënten betalen soms een
volledige maand pensioen aan medicamenten. Door de farmaceutische
bedrijven in een openbare aanbesteding tegen elkaar uit te spelen kunnen de prijzen enorm dalen. Dit doen ze in Nederland. Met succes. Zo
betaalt men in Nederland voor een cholesterolverlager slechts 2,7 euro
terwijl die in België 16 euro kost.”
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LOOD IN HOBOKEN

PVDA SCHUDT IEDEREEN
WAKKER ROND TE HOGE
LOODWAARDEN
Op een gure vrijdagmorgen in januari strijkt de nationale en lokale pers
neer in de rustige wijk Moretusburg. Een kleutertje, Hannah, heeft maar
liefst zeven keer de maximum toegelaten loodwaarde in haar bloed.
De oorzaak ligt bij de dakwerken in de loodraffinaderij van het
nabijgelegen metaalbedrijf Umicore. Mie Branders, dokter en PVDAgemeenteraadslid, legt uit hoe de vork in de steel zit.
Hoboken werd plots nationaal nieuws. Wat was er precies aan de
hand?
Mie Branders: In het voorjaar van 2016 hadden vijftien kinderen uit de wijk
Moretusburg te hoge loodwaarden in hun bloed. Umicore gaf schoorvoetend toe dat deze onverwachte stijging te maken heeft met dakwerken
aan de loodraffinaderij. Tijdens reparatiewerken aan het dak in de winter
van 2015-2016 kon er vier maanden lang loodstof vrijkomen.
Was het loodprobleem niet voorbij?
Mie Branders: Umicore, het vroegere Metallurgie, was in het verleden verantwoordelijk voor de uitstoot van hoge dosissen zware metalen. Dat had
grote gevolgen voor de gezondheid van de kinderen in de wijk
Moretusburg. Onder druk van talloze acties en heel wat politieke
strijd, hebben de buurt, de gemeente en het bedrijf veel inspanningen geleverd om de gezondheid te beschermen. Tien jaar geleden werd de wijk drastisch gesaneerd, vooral om het loodstof
dat kan opwaaien definitief weg te nemen. We dachten allemaal
dat we eindelijk van het loodprobleem af waren.
Wat heeft PVDA Hoboken gedaan toen jullie de hoge loodwaarden opmerkten?
Mie Branders: We hadden nog meer cijfers nodig om echt te
weten wat er juist aan de hand was. Daarom besloten we de

VADER BENNY

HET WAS DE EERSTE KEER DAT
ONS DOCHTERTJE DEELNAM AAN
DE LOODTESTEN. We waren heel erg
geschrokken toen we vorig jaar in april het
resultaat in de brievenbus kregen. Zeven
keer te hoog! Toen we hier kwamen wonen
wisten we dat er in het verleden problemen
waren geweest, maar er werd verteld dat die
van de baan waren. En dan dit. We poetsten
en stofzuigden als gekken, maar in oktober
bleven Hannah’s loodwaarden nog
steeds te hoog. We willen alles doen om
ons kind te beschermen. Ik vind het heel
belangrijk dat alle jonge ouders in de
wijk correct worden geïnformeerd.
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wijk in te trekken om jonge gezinnen te motiveren deel te nemen aan de
bloedafnames. Hierdoor steeg de deelname aan de onderzoeken behoorlijk. De cijfers bevestigen wat we dachten: het lood komt niet uit de grond,
maar wel opnieuw vanuit de fabriek in de lucht en zo de wijk in.
Jullie besloten dit verhaal naar buiten te brengen?
Mie Branders: We konden hier toch niet over zwijgen?! Hoeveel Hannahs
moeten er nog volgen vooraleer er iemand in gang zou schieten? Samen
met vader Benny, die intussen bijna specialist in loodwaarden is, hebben
we de pers ingelicht. Chapeau voor zoveel moed! We organiseerden een
infoavond in de wijk. Daar bleek dat heel wat nieuwe gezinnen niet op de
hoogte waren van de gezondheidsrisico’s.
Hebben jullie ondertussen al iets bereikt?
Mie Branders: In Hoboken worden eindelijk maatregelen genomen om
de mensen beter te informeren. In Antwerpen beloofde de schepen voor
Milieu om het bedrijf van dichtbij te blijven opvolgen. Umicore nam een afzuiginstallatie vroeger in gebruik, om meer lucht te filteren dan voordien.
Umicore moet beseffen dat de PVDA en de dokters van Geneeskunde voor
het Volk strenge waakhonden zijn. Dergelijke drama’s zijn onaanvaardbaar en mogen in de toekomst niet meer gebeuren.

LOODVERGIFTIGING

Loodvergiftiging is een ziekte die veroorzaakt wordt door een
te hoog gehalte aan lood in het lichaam. Er is een maximumwaarde van 5 microgram per deciliter (mcg/dl), maar lood kan je
het best zo veel mogelijk uitsluiten. Vanaf 5 mcg/dl vermindert
de fijne motoriek en is er een negatieve impact op het IQ. Vanaf
25 mcg/dl kunnen kinderen zelfs last hebben van verminderde
concentratie, hoofdpijn, traagheid en bloedarmoede.

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
LILIANE MAAKT EEN RAPLIED

HOU ZWEMBAD ARENA OPEN

ODE AAN TURNHOUTSEBAAN

VERZET IN DEURNE GROEIT
Het Antwerps stadsbestuur wil het zwembad Arena sluiten. De stad zal
jaarlijks meer dan een miljoen euro geven aan de privé-uitbater van
een nieuw recreatief zwembad. En daar offert ze een drukbezocht en
populair publiek zwembad voor op. Maar het verzet tegen de sluiting
blijft groeien. Op woensdag 26 april trokken ouderverenigingen, schoolkinderen, leden van de duik- en schoonspringclub, en andere buurtbewoners met hun kinderzwembadje naar Arena om een duidelijk signaal
te geven.
Het verzet van PVDA Deurne kent nu ook weerklank bij de andere
partijen. Op voorstel van Kristof Vissers, PVDA-fractievoorzitter, keurde
de Deurnese districtsraad een advies goed om Arena open te houden.
Benieuwd of het stadsbestuur dit advies en het brede verzet van de
Deurnenaars zomaar naast zich neerlegt.

Zanger en acteur Pieter Embrechts maakte een muzikale documentaire
over de inwoners van de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Liliane Simons,
cultureel activiste en één van de acht bijzondere mensen in de film, is al
jaar en dag lid van de PVDA. Liliane schreef een raptekst. Een ode aan
haar Turnhoutsebaan.
Beluister Liliane en Pieter op www.bit.ly/turhoutsebaanrap
“Ik loop in Borgerhout over de Turnhoutsebaan
Ik zie nen Belg, ne Jood, ne Griek, nen Turk, ne Pool, ne Marokkaan
Naar waar gaan al die mensen en waar komen ze vandaan?
De meesten zeggen goeiendag en soms dan blijft er ene staan”
“En al die mensen in Noord-Afrika, die wij daar zijn gaan halen,
Om hier ’t vuil werk te doen en ze dan weinig te betalen,
Hebde ooit al eens geluisterd naar die mannen hun verhalen?
Da’s wa anders dan ’t gezever tussen Vlamingen en Walen!”

ACTIE SILVERTOPBLOKKEN

STOP DE
GRAAIERS

HOERA, DE ‘HYSBAK’
WERKT WEER!
Zeven maanden. Zo lang
was de centrale lift in de
blauwe Silvertoptoren op het
Kiel buiten dienst. De motor
moest uit Zuid-Afrika komen.
Sociale huurders namen de
slechte dienstverlening niet
meer en voerden samen met
de PVDA actie voor hun lift,
hysbak in het Afrikaans. Met
succes. Op de laatste vrijdag
van april werd de lift dan
toch hersteld.

HOOVERPHONIC ★
IDIR ★ PURA VIDA ★

SLONGS DIEVANONGS

RICHARD FALK ★ PETER MERTENS ★
JEROEN OLYSLAEGERS,
ELS SNICK & TOM LANOYE

★
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DE PVDA IN JE DISTRICT ANTWERPEN
LUCHTBAL

STRIJD LOONT

BEWONERS WILLEN TRAM ÉN BUS

EINDELIJK LIFTEN VOOR
ZUIDSTATION

Met de komst van de Noorderlijn zal tram 6 in de toekomst tot aan
de Havana-site op het einde van Luchtbal rijden. Goed nieuws,
maar men mag het busvervoer niet uithollen. De afstanden naar
de tramhaltes zijn te ver, zeker als je niet goed te been bent. Goed
busvervoer door de wijk is essentieel. Maar de lijnen zullen veranderen en er is veel onduidelijkheid. Zal er nog een goede verbinding zijn
met Park Spoor Noord en het Stuyvenbergziekenhuis? De wijzigingen
komen er zonder overleg met de bewoners. Mobiliteitsschepen Koen
Kennis (N-VA) en de directie van De Lijn gingen niet in op de vraag
van buurtbewoners om de wijzigingen toe te lichten tijdens een
infomoment in de wijk.

LAGE-EMISSIEZONE OP
LINKEROEVER IS ABSURD

Jos D’Haese, PVDA-woordvoerder, draagt de fietsen van pendelaars op en
af de trap tijdens een ludieke actie.

De PVDA is voor een uitdoofbeleid voor mensen met een oude diesel,
die wonen in de Lage Emissiezone. De hoge kosten voor deze groep
wegen simpelweg niet op tegen de heel beperkte gezondheidswinst.
Voor Linkeroever is de LEZ compleet absurd, want het autoverkeer is er
maar één tiende van dat in de kernstad en de sociale gevolgen zijn des te
groter. Kinderen kunnen niet meer naar de training van voetbalclub City
Pirates gebracht worden. De markt telt twee kramen minder omdat de
marktkramers de LEZ niet meer in mogen, tenzij ze vergoedingen betalen.
We ontvingen de getuigenis van Fleur. Ze heeft een longziekte en moet
regelmatig naar de kinesist. Ze kan niet ver stappen. Haar wagen mag de
LEZ niet in en ze wordt, zoals vele Antwerpenaren, op kosten gejaagd. De
PVDA stelt voor om Linkeroever uit de LEZ te halen.

AANGENAAM WONEN

WAT VIND JIJ VAN JOUW WONING?
De PVDA wil de woonproblematiek in de
stad verder in kaart brengen. Hoe tevreden
ben jij over jouw woning? Welke maatregelen moet het stadsbestuur nemen voor
aangenaam en betaalbaar wonen?
Vul de enquête in op
www.bit.ly/enquête_aangenaam_wonen

DOE GRATIS MEE AAN HET TURTELTAKSPROCES
Naam: 					Voornaam:
Straat + nr.:
Postcode: 		
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Het Turteltaksproces voor het Grondwettelijk Hof
in Brussel is gestart. “De Turteltaks is niet alleen
onrechtvaardig, maar ook onwettelijk”, aldus
initiatiefnemers Peter Mertens en Tom De Meester,
die meer dan 19.000 burgers rond zich verzamelden. Nog niet ingeschreven? Ook jij kan (gratis)
meedoen aan het Turteltaksproces. Teken je in.

Gemeente:

Tel./gsm: 			E-mail:

TERUGSTUREN NAAR:
PVDA ANTWERPEN,
GEMEENTESTRAAT 6, 2060 ANTWERPEN
MEER INFO OP: WWW.TURTELTAKSPROCES.BE

V.u.: Wouter Van Damme, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen • Niet op de openbare weg gooien • Dit magazine is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.

De roltrap aan het station Antwerpen-Zuid werkt al bijna twintig jaar
niet. In 1998 al beloofde de NMBS om de nodige herstellingen uit te
voeren, maar daar kwam tot op vandaag niets van in huis. Het enige wat
gebeurde, was dat een houten omkasting rond de roltrappen gebouwd
werd. Intussen zijn er duizenden pendelaars extra door de nieuwe
campus van de Karel de Grote Hogeschool. De PVDA voerde actie
aan het station en vroeg een oplossing in de Antwerpse districtsraad.
Uiteindelijk liet de NMBS in april weten dat het station wordt aangepakt
en dat er liften komen.

DE PVDA IN JE DISTRICT BERCHEM
WOLVENBERG

NIEUWE VERTREKHAL LUCHTHAVEN

VOLKSTUINEN MOETEN BLIJVEN

PVDA HOUDT ‘PROTESTRECEPTIE’

De volkstuintjes in oud-Berchem aan weerszijden van de Ring
bestaan 102 jaar. De tuinen tussen de Ring en de Singel moeten dit
jaar nog verdwijnen voor een park. Meer dan 150 mensen verliezen
hun hobby en de vreugde van het samen tuinieren. “Waarom kan het
districtsbestuur (N-VA, Open Vld en CD&V) zijn timing niet afstemmen
op de komende overkapping van de ring, en resoluut kiezen voor
een integratie van stadslandbouw in een park tot ieders plezier?”
vragen de bezorgde volkstuinders zich af. Ondanks protest drukte
het districtsbestuur zijn visie door. Maar de tuinders laten zich niet
zomaar doen.

Luc Van de Weyer, vakbondsafgevaardigde bij distributiebedrijf
AMP en fervent fietser, vervangt
Sofie Blancke, wegens ziekte, in de
districtsraad. Net als Sofie zal ook hij
de sociale problemen van Berchem
in de raad brengen.

© Karina Brys

LADEN EN LOSSEN IN DE WASSTRAAT

MINDER OVERLAST DANKZIJ ACTIE
In januari meldden de bewoners van de Wasstraat overlast van vrachtwagens die leveren aan de supermarkt Albert Heijn: “De straten worden kapot
gereden, de voetgangerszone wordt niet gerespecteerd, verkeerspaaltjes
sneuvelen en ga zo maar door. De Wasstraat ligt in een speelstraat-zone,
maar is nu heel onveilig geworden”. De PVDA-fractie kaartte het aan in de
districtsraad. Met succes.
De uitbater was bereid tot
een gesprek met de buurtbewoners. De supermarkt
wordt nu bevoorraad met
kleinere en meer wendbare
vrachtwagens.
Bron: Gazet Van Antwerpen 27/1/2017
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Tijdens de inhuldiging van de nieuwe vertrekhal met een capaciteit van
400.000 passagiers per jaar, hielden buurtbewoners samen met PVDA
Berchem een ludieke protestreceptie. Het is te gek om uit te breiden
terwijl de passagiersaantallen dalen. “Hoeveel miljoenen subsidies
moeten er nog in deze verlieslatende luchthaven gestoken worden?”
vragen buurtbewoners zich af. “En waarom wil men absoluut geen
meetpunten voor fijn stof en geluid langs de aanvliegroute plaatsen?”

JUSTITIE DICHTER BIJ DE MENSEN

MOORKENSPLEIN

BEHOUD HET VREDEGERECHT

STADSBESTUUR DRUKT VISIE DOOR

PVDA Borgerhout
voerde actie aan
het vredegerecht.
Minister van Justitie
Koen Geens (CD&V)
wil een vijfde van
de vredegerechten
sluiten, waaronder
die van Borgerhout
en Ekeren. Voor de
PVDA zijn deze sluitingen onaanvaardbaar.
“Justitie moet net
dichter bij de mensen
komen. De vrederechter is de rechter
die het dichtst bij de
burger staat en daarop
PVDA-districtsraadsleden Christophe
bespaart men. Met
De Wachter, Zohra Othman en Els Roes
deze beslissing trekt
men de rechtspraak nog verder weg van de straat, naar ivoren
torens,” stelt Zohra Othman, PVDA-schepen en advocaat.

In januari werd
het definitieve
ontwerp voor het
Moorkensplein door
het stadsbestuur
goedgekeurd. De
cruciale vraag van
het district Borgerhout om het plein
autovrij te maken,
wilde de stad niet
inwilligen. Het plein
wordt nochtans
© Karina Brys
intensief gebruikt
door de buurtbewoners. Doorgaand tweerichtingsverkeer levert een gevaar op
voor de gebruikers en in het bijzonder voor spelende kinderen. De afremmende
‘buskussens’ en een extra zebrapad zijn maar magere alternatieven. Een aantal
andere suggesties van het district, de klankbordgroep Moorkensplein en de
buurt werden wel in het ontwerp opgenomen. Er komen twaalf nieuwe bomen
bij, er zullen banken geplaatst worden en er komt een speelfontein en een Velostation.

ONGEBRUIKT PREMETROSTATION

DRINK MOET OPEN
Op het traject van de premetrotunnel onder de Turnhoutsebaan liggen drie onafgewerkte stations: Foorplein, Drink en Carnot. Vooral het niet in gebruik nemen van
metrostation Drink in het centrum van Borgerhout ligt veel inwoners dwars. Ook PVDA
Borgerhout wil Drink snel geopend zien en voerde hiervoor actie. Schepen Kennis
(N-VA) en De Lijn willen de afwerking van dit station daarentegen op de lange baan
schuiven. Nochtans is dit een noodzakelijke investering om de bevolking te verzekeren
van goed openbaar vervoer. Sinds de paasvakantie rijdt tram 10, net als tram 8, ondergronds. Hiermee verliest de buurt een belangrijke halte. Gebruikers van tram 8 en 10
kunnen het centrum van Borgerhout enkel bereiken via metrostation Zegel of Astrid.
Dat is niet evident, zeker niet met een kinderwagen of als je slecht te been bent.
PVDA wil je gedacht weten. Zou jij station Drink gebruiken en zo ja, waarvoor?
Wat vind jij van de mobiliteit op de Turnhoutsebaan?
Laat het ons weten op antwerpen.pvda.be/bevraging-station-drink

© Karina Brys
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DE PVDA IN JE DISTRICT BORGERHOUT

DE PVDA IN JE DISTRICT DEURNE
‘TUINEN VAN DEURNE’ VERVANGEN HOLLANDSE KNOOP?

DEURNE STAAT STIL

INFOAVOND OP 8 JUNI

WAAR BLIJVEN OPLOSSINGEN?

Bart Ostyn en Kristof Vissers, PVDA-districtsraadsleden

De Vlaamse overheid en de actiegroepen bereikten een compromis over
Oosterweel. Maar wat betekent dat voor de Deurnenaars? Hoe zit dat met
de overkapping? Is die vreselijke Hollandse Knoop, met zijn 27 rijvakken
naast de woonwijken, nu definitief afgevoerd? Hoe zullen de nieuwe ‘Tuinen
van Deurne’ eruitzien?
Op vraag van PVDA-districtsraadslid Bart Ostyn organiseert de districtsraad
van Deurne een informatieavond met de actiegroepen en de intendant van de
Vlaamse regering. Deze avond biedt jou de kans vragen te stellen, je bezorgdheid te uiten en de details van de voorliggende plannen te leren kennen.
Afspraak 8 juni, om 20 uur in CC Rix. Jij komt toch ook?

HOU ZWEMBAD ARENA OPEN

VUL PVDA-ENQUÊTE IN
De stad wil het zwembad Arena graag geruisloos en zonder verzet
sluiten. Daarom gaat PVDA Deurne op stap met een enquête over het
zwembad. We willen de Deurnenaars informeren en vragen wat zij vinden van de sluiting. Op die manier werkt de PVDA mee aan de uitbouw
van een ruime verzetsbeweging om Arena open te houden.
Je kan de enquête invullen op de groepspraktijk van
Geneeskunde voor het Volk, Sint-Rochusstraat 57 of op
antwerpen.pvda.be/enquete-zwembad-arena
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Deurne lijkt wel één grote bouwwerf. Verschillende grote
wegen worden gelijktijdig opengebroken. Blijkbaar zonder
veel onderlinge afstemming. Dat heeft grote gevolgen voor
de mobiliteit in Deurne: de verbindingswegen tussen noord
en zuid slippen dagelijks dicht. De lange files zijn frustrerend
en ze verpesten de luchtkwaliteit in de woonwijken.
Maatregelen blijven uit. De PVDA wil meer tram- en buslijnen
tussen noord en zuid. Bovendien moeten de verkeerslichten
op grote kruispunten aangepast worden aan de nieuwe situatie van de werken. Voor fietsers zijn de omleidingen aan de
werken onduidelijk en gevaarlijk.

KRUGERSTRAAT

MEGAPROJECTEN OP ZWAANTJES

NIEUW PARK EN WONINGEN

BETREK DE BUURT

De Heilig Hartkerk in de Krugerstraat is te onveilig en zal na 105
jaar plaats ruimen. Er komt een nieuw park, enkele sociale woningen en ook de naburige school wil uitbreiden op het terrein.
Vorig jaar deed de PVDA nog een brede bevraging in de wijk.
Hieruit bleek dat de bewoners snakken naar wat meer groen en
speelruimte. Ook extra schoolcapaciteit is nodig en men is niet
tegen extra woningen. Als er voldoende overlegd wordt met
de mensen en de verenigingen in de buurt, kan het een mooie
opwaardering worden van dit stukje Hoboken.

Aan het kruispunt de Zwaantjes staan grote werken op til. Op de hoek van
de Antwerpsesteenweg en de Krugerstraat komt een appartementencomplex met beneden een kindercrèche. Op de hoek van de Krugerstraat met
de Sint-Bernardsesteenweg wordt een gebouw van zestien verdiepingen
gebouwd. Daarin komen een dienstencentrum, een woonzorgcentrum en
assistentieflats. Hoogbouw op dit drukke kruispunt is verre van evident. De
PVDA verwelkomt kinder- en seniorenvoorzieningen, maar waarom wordt alles
bij elkaar geperst? Op het kruispunt zit het verkeer nu al vaak in de knoop. Aan
de andere kant van de Krugerstraat ligt een groot fabrieksterrein te verloederen. Daar is pas
ruimte voor grote
plannen. Bovendien werden de
bewoners rond de
Zwaantjes nauwelijks betrokken in
dit bouwproject.
Het is opvallend
dat het huidige
stadsbestuur veel
beter luistert naar
de grote bouwpromotoren dan
naar haar eigen
inwoners.

STUUR EEN POSTKAART NAAR MAGGIE

GENEESMIDDELEN ZIJN GEEN LUXE
Wat hoort hier niet thuis?

Sinds 1 april 2017 betalen we meer voor maagzuurremmers, neussprays en bepaalde antibiotica.
Het kan nochtans anders! In Nederland, waar de zorgverzekeraars het kiwimodel - een vorm van
openbare aanbesteding - toepassen, is de kostprijs van medicamenten tot vijf maal goedkoper
dan in België. Waar wacht minister Maggie De Block nog op? Geneeskunde voor het Volk en
PVDA lanceerden een postkaart-campagne tegen de prijsverhoging. Aan het onthaal van de
groepspraktijk kan je jouw boodschap aan de minister op een postkaart schrijven. Doen!
Meer info: Commandant Weynsstraat 85, Hoboken, hoboken@gvhv.be, 03 828 02 43
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DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN

DE PVDA IN JE DISTRICT MERKSEM
WIJZIGINGEN DE LIJN NIET DEFINITIEF

STOP DE GRAAICULTUUR

BUS 650 KAN BLIJVEN

OOK TRANSPARANTIE BIJ
DISTRICTSRAADSLEDEN

Onlangs kondigde De Lijn aan dat bus 650 niet meer door het centrum van
Merksem zou rijden na de aanpassing van het traject van tramlijn 6. Momenteel rijdt lijn 650 door de Nieuwdreef, een dichtbevolkte straat waar ook het
Cultureel Centrum ligt. De wijziging van het traject betekent dat een hele groep
vooral oudere Merksemnaren plots erg ver zou moeten wandelen om bij een
halte te geraken. Tristan Faes, PVDA-districtsraadslid, vindt dit geen goede
zaak. Dankzij de kordate actie van enkele buurtbewoners gaat het districtsbestuur zich toch mengen en beschouwt De Lijn de veranderingen als “niet
definitief”: er is nog mogelijkheid om bij te sturen.

© Karina Brys

“GEEF JONGEREN PLEKKEN WAAR
ZE JONG KUNNEN ZIJN”
Door besparingen werd de jeugdwerking in Merksem afgebouwd, waardoor het aanbod voor jongeren in Merksem verschraalt. De jongeren hebben minder plekken waar
ze zich kunnen uitleven en ontspannen. De bibliotheek en het ontmoetingscentrum
hebben niet de functie van een jeugdhuis. De buurttoezichters kennen de wijken goed
en tot voor kort bemiddelden ze waar nodig, maar nu moeten ze direct sanctioneren.
Dit alles zorgt in bepaalde wijken en openbare plaatsen voor spanningen. De PVDA wil
overleg tussen alle betrokken partijen en extra middelen voor de jeugd.
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De afgelopen maanden was er heel wat ophef rond politici
die verschillende bijverdiensten hebben in raden van bestuur
van intercommunales, afgeleide nv’s en grote bedrijven. Op
vraag van Tristan Faes bevestigde de districtsvoorzitter dat de
Merksemse districtsraadsleden vanaf nu jaarlijks een overzicht
moeten geven van hun diverse mandaten en de inkomsten die
daaruit voortkomen. “Het is niet meer dan logisch. De man in
de straat wordt om de oren geslagen met besparingen allerhande. Ondertussen blijft een deel van de politici ongegeneerd
bijschnabbelen. Dat kan niet. Transparantie in de politiek is
nodig. Op alle niveaus,” aldus Tristan Faes.

DE PVDA IN JE DISTRICT WILRIJK
MEER DAN GENOEG

VLAAMSE OVERHEID BESCHERMT
FERRARISBOS NIET

WILRIJKENAAR ADEMT JAARLIJKS
EEN BOKAAL FIJN STOF IN

Lien Moens, PVDA-districtsraadslid
Bron: Luk Luyten

Een goed gevulde pot bloem (657 gram), zoveel fijn stof krijgt de Wilrijkenaar jaarlijks in zijn longen. Dat mag niet verwonderen. Drie drukke
verkeersassen (E19, A12 en R11) doorkruisen het district. Meer dan 1200
handtekeningen haalde PVDA Wilrijk intussen op voor de ondertunneling
van de A12. Ook de districtsraad riep unaniem op om deze piste te onderzoeken. Maar voor de mensen aan de knoppen is het blijkbaar allemaal zo
erg niet. De geplande uitbreiding van de afvalverbrandingsoven ISVAG zal
nog meer extra verkeer veroorzaken, want hoe krijg je anders tonnen afval
ter plaatse? Om nog maar te zwijgen over de compleet achterhaalde visie
op afval. Volgens het Vlaamse afvalplan wordt de afvalberg kleiner, en is
een nieuwe, dure en grotere installatie in Wilrijk dus helemaal niet nodig.

STEUN DE PVDA

BESTEL EEN MOEDERDAGONTBIJT
Met nauwelijks overheidssubsidies toch een aardige partijwerking opbouwen, hoe
doet de PVDA dat? Het eenvoudige antwoord: de leden en sympathisanten van de
PVDA doen aan crowdfunding. Veel kleine bedragen maken een grote som, dat is de
filosofie. In Wilrijk bezorgen we jaarlijks een ontbijt aan huis op Moederdag. Dat maakt
niet enkel mama’s gelukkig, maar brengt ook geld in het laatje. Wil jij je moeder verrassen of jezelf eens in de watten leggen op dinsdag 15 augustus? Reserveren en meer
info via wilrijk@pvda.be of 0475 92 80 04 (Geert Synnave).
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Net voor de paasvakantie keurde de Vlaamse regering de bescherming goed van meer dan 12.000 hectare ‘Meest Kwetsbare
Waardevolle Bossen’. Het gaat om zogenaamd ‘zonevreemd’ groen,
op industrieterreinen, bouwgrond of in recreatiegebied. Een lovenswaardige oefening, maar voor Wilrijk zit er een addertje onder het
gras. Het waardevolle en eeuwenoude bos aan de Fotografielaan,
gekend als het Ferrarisbos, werd niet opgenomen. Logistiek bedrijf
H. Essers kapte in 2013 ondanks hevig protest een deel van het bos
en aast nog steeds op het overige deel. Wraakroepend, want het
gekapte stuk ligt na vier jaar nog steeds braak. Lien Moens vraagt
de Wilrijkse districtsraad om aan te dringen bij de Vlaamse regering
om het resterende bos toch te beschermen.

DE PVDA @WORK
CHEMIE EN FARMA

STAKING CASE NEW HOLLAND

GELD SCHEPPEN MET DE BULLDOZER

SOLIDAIR ANTWOORD AAN
ARROGANTE DIRECTIE
Nadat werknemers van de logistieke afdeling van tractorbouwer CNH al anderhalf jaar klaagden over de werkdruk, was
eind maart de maat vol. Na een laatste dovemansgesprek ging
de afdeling in staking. De actie bleef duren, waardoor andere
afdelingen en vestigingen stil kwamen te liggen door gebrek aan
onderdelen. Toen de directie deurwaarders opriep, bedienden
het werk van arbeiders liet doen en met dwangsommen dreigde,
gingen honderden arbeiders van andere afdelingen mee in
staking. Daardoor zag ze zich na enkele dagen gedwongen met
een voorstel te komen dat bij stemming aanvaard werd. Met hun
solidariteit toonden de arbeiders van CNH dat ze de arrogante
houding van de directie niet laten passeren.

INTERNATIONALE ACTIEDAG MONDELĒZ

“MENSEN TELLEN NIET, ENKEL CENTEN”
Eind maart was
er een internationale actiedag bij
voedingsgigant
Mondelēz. Het
grootste voedingsbedrijf van België
maakt koekjes
als TUC, Pim’s,
LU Prince, Cent Wafers, Grany… In de vestigingen te Herentals, Mechelen en
Namen werd gestaakt, naast acties elders in Europa, de VS en Australië. De
groep Mondelēz boert goed. Maar de werknemers stellen vast dat het bedrijf
meer en meer werkt als een bank: “Mensen tellen niet, enkel centen.” Ook het
beleid van de regering maakt de mensen kwaad: “Maggie De Block zou hier
eens moeten komen werken. De jobs waar zieken aangepast werk zouden kunnen doen, zijn allemaal weggesaneerd. Iedereen moet 100% meedraaien, zelfs
gezonde oudere werknemers kunnen het werktempo vaak niet meer aan.”

SOLIDARITEITSACTIE MET CUBA

PAASEIEREN AAN DE BEDRIJVEN
Paaseieren verkopen aan bedrijfspoorten, uit solidariteit met
Cuba: ook dat is de PVDA. De
PVDA werking bij Van Hool verkocht paaseieren aan de ingang
van het bedrijf. Driehonderd
zakjes vonden hun weg naar de
snoepers. De opbrengst gaat
naar een project dat buurtopbouwwerk combineert met een ecologische invalshoek.
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Op 18 april voerden werknemers en
vakbonden uit de farma- en scheikundesector actie bij het jaarlijkse
feest van werkgeversorganisatie
Essenscia. De multinationals uit de
sector wilden de flexibiliteit nog meer
verhogen en echte loonsverhogingen
onmogelijk maken. Nochtans zeggen
ze zelf “een zeer sterk jaar achter de
rug te hebben”. Havenbaas Fernand Huts zei het zo: “Onze klanten in de chemie en de petrochemie doen het
zéér goed. Zij scheppen geld, niet met de schup, maar met de bulldozer.” De
werknemers willen nu een deel van de taart, want zij zorgen voor die enorme
winsten. Onder druk van acties en van stakingen in de bedrijven moesten de
multinationals inbinden. De eisen van de werknemers voor een goed sectorakkoord werden ingewilligd.

