
DE FRANKEN

TEUT10e EDITIE

ANTW
ERPEN

SCHOLEN VOEREN 
ACTIE VOOR 
PROPERE LUCHT
ZIE PAGINA 8

KIES PARTIJ VOOR 
EEN STAD OP 
MENSENMAAT

PETER MERTENS STELT AMBITIEUS 
STADSPROGRAMMA VOOR: 

ANTWERPENAAR WIL 
DAT ARMOEDE WORDT 
AANGEPAKT

NEGENDUIZEND 
ANTWERPENAREN GEVEN 
HUN MENING
ONTDEK DE RESULTATEN

LANGER WERKEN VOOR 
MINDER PENSIOEN,  
NEE BEDANKT

WERKNEMERS 
LIDL KOMEN  
IN OPSTAND

ZIE
PAGINA 10

ZIE
PAGINA 10

ZIE
PAGINA 4

ZIE
PAGINA 3

ZIE
PAGINA 2



DE GROTE BEVRAGING

“In september startten we onze campagne voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen met 
de grootste bevraging in Antwerpen ooit. Mensen bevragen, dat zit in het DNA van onze partij. Vijf 
maanden lang trokken honderden vrijwilligers door het herfst- en winterweer de straat op om onze 
programmapunten voor te leggen. Maar liefst 9000 Antwerpenaren namen de tijd om hun gedacht 
te geven over wat anders moet in de koekenstad. Waaronder ook de lezers van De Franken Teut. 
Velen onder jullie stuurden ons per post een ingevuld bevragingsformulier terug met jullie ongezouten 
mening. Merci, 9000 maal bedankt”

Wouter Van Damme, Voorzitter PVDA Antwerpen

Dat een politieke partij op zo’n grote schaal in interactie gaat met de 
bevolking is uniek. Een doorsnee verkiezingspeiling bevraagt 1000 
mensen. Wat leert De Grote Bevraging ons? Armoede staat voor de 
Antwerpenaar met stip als hoogste prioriteit genoteerd. Zes op de 
tien deelnemers zet armoede bij de top drie van de belangrijkste 
thema’s die moeten aangepakt worden. Dat is zo bij alle leeftijden en 
alle beroepsgroepen, en in alle districten. ‘Antwerpenaren hebben 
een groot bakkes en een peperkoeken hartje’, luidt het gezegde. De 
empathie van de Antwerpenaren is alvast groot en dat geldt ook voor 
wie niet zelf rechtstreeks met armoede te maken heeft.

Meer dan twee derde van de sinjoren 
vindt dat buurtwerk, daklozenopvang en 
drugshulp niet mag uitgevoerd worden 
door commerciële bedrijven. Samen met 
vele sociaal werkers voerde de PVDA 
de afgelopen jaren campagne tegen de 
commercialisering van de zorg, tegen 
het beleid van de stad in. Die wilde het 
daklozencentrum De Vaart laten uitbaten 
door de bewakingsmultinational G4S. 
Sociaal werk is niet te koop!

9000 MAAL BEDANKT!

ARMOEDE IS DE 
GROTE PRIORITEIT

GEEN 
VERMARKTING 
VAN DE ZORG

ANTWERPENAAR 
WIL ECHTE 
INSPRAAK

REACTIES, VRAGEN,
VOORSTELLEN??

Meer dan drie kwart vindt dat de stad 
echte inspraak moet organiseren 
voor ze nieuwe projecten opstart. 
Het zit de Antwerpenaar hoog dat het 
stadsbestuur megaprojecten uitwerkt 
zonder enige inspraak van de buurt. 
Denk maar aan de hoge toren die 
men wil neerpoten op het drukke 
kruispunt Zwaantjes in Hoboken. De 
buurtbewoners noemen dit terecht 
Zwaanzin.

✉ antwerpen@pvda.be  • 💻 antwerpen.pvda.be 
 www.facebook.com/pvda.antwerpen  
 @pvda_antwerpen
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Peter Mertens, PVDA-voorzitter en lijsttrekker bij  
de komende gemeenteraadsverkiezingen, lanceerde 
een verkiezingsprogramma van 185 bladzijden.  
We spraken met hem over stadsvisies, Temptation 
Island en integrale wijken. 

Wat is volgens jou de inzet van de komende  
gemeenteraadsverkiezingen?
Er zijn twee visies op de stad: een stad op centenmaat 
en een stad op mensenmaat. Dit bestuur (N-VA, CD&V en 
Open VLD) maakt de stad op maat van de grote bedrijven, 
de betonboeren en de rijke toeristen. Maar wat goed 
is voor hen is niet per se goed voor de bewoners. Het 
bestuur verlaagt de belastingen voor multinationals, 
maar voor de gewone man worden de containerparken 
betalend. Projectontwikkelaars krijgen tijdens diners in 
driesterrenrestaurants de mooiste stukken stadsgrond 
toebedeeld, waarop ze onbetaalbare woningen van 
400.000 à 500.000 euro mogen bouwen. Men laat cruiseschepen aan 
het Steen 700 liter brandstof per uur uitstoten, maar sinjoren mogen 
met hun dieseltje de lage-emissiezone niet meer in. 

Je pleitte onlangs voor een stadsrevolutie.  
Wat bedoel je daarmee?
Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad diepgaand 
veranderen. Van onderuit, samen met de Antwerpenaren, burger-
bewegingen, en het stadspersoneel. Wij zijn niet bezig met de postjes 
en de macht te verdelen. In het Temptation Island 
van de Antwerpse politiek kreeg je de ene 
karaktermoord na de andere. Wij zijn bezig met 
onze stadsvisie: een stad op mensenmaat. 

Hoe ziet die stad op mensenmaat eruit?
Wij kiezen partij voor een stad waar armoede 
geen kans meer krijgt. Een stad waar 
iedereen meetelt, zonder angst en zonder 
racisme. Een klimaatneutrale stad die gaat voor 
een duurzame toekomst, waarbij de mogelijk-
heden van de haven als een oplossing 
gezien worden in plaats van een 
probleem. Een stad die het verkeer 
uit de knoop haalt, resoluut kiest 
voor verkeersveiligheid van 
voetgangers en fietsers, en 
voor openbaar vervoer. 
Een stad die niet verstikt, 
maar die ademt. Het zijn 

KIES PARTIJ VOOR  
EEN STAD OP MENSENMAAT 

“WIJ WILLEN 
GEEN KOMMA’S 
VERANDEREN, 
WIJ WILLEN DE 
STAD DIEPGAAND 
VERANDEREN”

niet enkel onze 
dromen. Het zijn de 
dromen van 9000 
Antwerpenaren met 
wie we in dialoog gingen in onze Grote Bevraging. Ons programma 
komt van de Antwerpenaren zelf.  

Een stad op mensenmaat vertrekt volgens jou vanuit integrale 
wijken. Wat houdt dat precies in?
De stad heeft een problematische verhouding met haar wijken. In 
Rozemaai is er geen bankkantoor. Van linkeroever geraak je nog 
amper naar rechteroever. In Deurne Noord werd het wijkkantoor van 
de politie gesloten tegen de wil van de mensen. Het Eilandje werd 
vernieuwd, maar de oorspronkelijke bewoners werden uitgeprijsd. 
De wijken zijn het kloppend hart van de stad. Wij willen het weefsel 
van geld en prestige weer vervangen zien door een sociaal weefsel. 
Een integrale wijk is een wijk waar wonen betaalbaar is, waar er een 
wijkgezondheidscentrum en een politiekantoor is, waar voldoende 

buurtscholen en ontmoetingsruimten zijn. Een buurt 
met een florerende en diverse middenstand. Dit 

maakt het leven aangenamer, verhoogt het 
veiligheidsgevoel en vermindert de druk op 

de mobiliteit.

LEES, DOORBLADER EN DEEL 
ONS PROGRAMMA OP:  
antwerpen.pvda.be/stadsprogramma
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“Wat moet het komende stadsbestuur prioritair doen? 
De armoede aanpakken! Zo luidde het duidelijke 
antwoord in onze Grote Bevraging. Maar op het 
Schoon Verdiep is armoede de olifant in de kamer. 
De politiek zwijgt erover en voert een bestraffend 
beleid van ‘eigen schuld, dikke bult’. 
Wij niet, wij willen mensen versterken. Wij zetten 

volop in op betaalbaar wonen, op voldoende 
degelijke jobs, op toegankelijke gezondheidszorg en 

onderwijs en op ontplooiing van talenten. Daar worden 
mensen sterker van en de stad ook. In alle stadswijken openen 

we laagdrempelige wijkhuizen waar mensen terechtkunnen voor hulp. Hulp met 
papieren, met energie- en telefoonfacturen die te hoog zijn, met woonproblemen… 
In dat wijkhuis werken buurtwerkers die bouwen aan een warme wijk en die 
mensen opzoeken die het moeilijk hebben.”

GEEF ARMOEDE GEEN KANS

MAAK EEN 
PUNT VAN 
BETAALBAAR 
WONEN
“Een stad is er niet alleen voor toeristen en 
investeerders. In een stad wonen mensen, ze 
leven er samen. Al jaren heerst er een wooncrisis 
in Antwerpen. Steeds meer Antwerpenaren vinden 
geen betaalbare en kwaliteitsvolle woning in de stad. 
Het stadsbestuur doet vooral veel moeite om het de 
projectontwikkelaars naar hun zin te maken. Wij willen 
dat de stad radicaal van koers verandert en het heft in 
eigen handen neemt met een ambitieus A-plan voor 
betaalbaar wonen. 
De prijzen op de huurmarkt moeten gecontroleerd 
worden. We willen dat het stadsbestuur een eigen 
A-raster opstelt en promoot, waarin huurprijzen 
bepaald worden op basis van objectieve criteria zoals 
de kwaliteit van de woning, het aantal kamers, het 
comfort en de energiezuinigheid. 
We verbeteren de kwaliteit van de woningen en 
stoppen huisjesmelkerij. Het conformiteitsattest, dat 

aantoont dat een woning 
voldoet aan minimale 

Vlaamse normen, 
maken we verplicht 
bij huurwoningen. 
Zoals een auto wordt 
gekeurd, zo zou ook 
een woning gekeurd 
moeten worden.”

3000 EURO VOOR DE STRIJD  
TEGEN ARMOEDE
Eddie is één van de vele werkende armen in België. Tijdens de vrieskou in februari 
slaakte hij een noodkreet. Hij woont met zijn dochtertje in een caravan en kreeg 
het er niet opgewarmd. Bovendien was zijn waterleiding kapot gevroren. Hij belde 
naar de bevoegde instanties, maar kreeg geen hulp. Hij vond gehoor bij Lise 
Vandecasteele en maakte samen met haar een filmpje als aanklacht. Het filmpje 
werd massaal bekeken. Veel mensen spraken schande en wilden helpen. De 
Antwerpse OCMW-voorzitter Duchateau (N-VA) reageerde dat hij niet moest helpen 
en stak de schuld op Eddie zelf. Lise Vandecasteele startte een geldinzameling voor 
Eddie. Op korte tijd werd 3000 euro ingezameld om Eddie uit de nood te helpen en 
andere initiatieven te steunen die strijden tegen armoede.

NADINE PEETERS,  
Antwerps Districtsraadslid PVDA, 10e plaats 
Gemeenteraad 2018

LISE VANDECASTEELE, OCMW-raadslid PVDA, 4e plaats Gemeenteraad 2018
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“De planeet warmt op met hoge snelheid. 
Steden mogen niet aan de kant blijven staan, 
maar moeten net het voortouw nemen. Tegen 
2040 kunnen we in een klimaatneutrale 
stad leven. Een stad die niet bijdraagt aan 
de opwarming van de aarde. Een stad met 

propere lucht en ruimte om te wonen, te leven 
en te werken. Op voorwaarde dat we nu aan die 

droom beginnen te werken. 
We ontwikkelen een stedelijk warmtenet dat de industrie 

met de stad verbindt. Want vandaag wordt in het havengebied elke dag twee 
keer zo veel warmte geloosd als alle Antwerpenaars samen verbruiken.  
Zo kan de haven de duurzame kachel van de stad worden, die alle woningen 
en kantoren verwarmt.
We richten een Antwerps gemeentelijk energiebedrijf op: Energie Aan de 
Stroom, of EAS. EAS investeert in energiebesparing en levert honderd procent 
hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen.”

“Antwerpen is een havenstad. Haar rijke 
geschiedenis werd altijd al gekenmerkt 
door migratie. De superdiversiteit van 
vandaag zorgt voor sterke troeven, als 
we erin slagen iedereen gelijke rechten 
en kansen te bieden. Dat is vandaag 
niet het geval. Het risico op armoede, 
werkloosheid of slechte huisvesting is 
vandaag veel groter als je een ander 
kleurtje hebt of als je naam een andere 
afkomst laat vermoeden. 

Ik merk het elke dag als elektricien in de 
haven. In de grote bedrijven heet iedereen 
Jan of Piet. In de onderaannemingen 
werken Marokkanen, Polen, Portugezen 

en Roemenen. Ik 
herinner me nog 

goed de tientallen appartementen die ik indertijd bezocht 
voor ik eindelijk een plekje vond. Neen, racisme is geen 

excuus voor eigen falen zoals Liesbeth Homans (N-VA) 
beweert, maar een harde en trieste realiteit. Ik blijf 
ijveren voor praktijktesten waarmee discriminatie zwart 
op wit kan worden aangetoond.”

MAAK VAN ANTWERPEN EEN KLIMAATTOPPER

ZORG DAT ELKE 
ANTWERPENAAR MEETELT

DIVERCITY IN 
ANTWERP CITY
Of het nu gaat over Miss België, 
een nieuwe medewerker van de 
VRT of iemand die gewoon in een 
broodjeszaak wil werken: veel te 
vaak worden mensen vandaag nog 
afgerekend op hoe ze eruitzien, in 
plaats van wie ze zijn. RedFox, de 
jongerenbeweging van de PVDA, 
wil die diversiteit omarmen, in 
plaats van er bang van te zijn. We 
tonen het goede voorbeeld van hoe 
een samenleving zou kunnen zijn. 
Daarom hebben we op 6 mei 2018 
voor de vierde keer het DiverCity 
festival op poten gezet.

JOS D’HAESE, Woordvoerder PVDA Antwerpen,  
7e plaats Gemeenteraad 2018

MOHAMED CHEBAA, Gemeenteraadslid, 5e plaats 
Gemeenteraad 2018
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“Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Toch moeten 
steeds meer mensen een bezoek aan de dokter uitstellen om 
financiële redenen. Op consultatie heb ik vaak patiënten die 
moeite hebben om hun medische kosten te betalen. Of patiënten 
die vragen of een ingreep wel echt nodig is. Wachtlijsten 
voor specialisten zijn vaak lang en de dienstverlening in 

buurtziekenhuizen wordt verder afgebouwd. Voor Antwerpen 
willen wij beter. We willen laagdrempelige wijkgezondheidscentra 

in elke wijk van de stad. Elke Antwerpenaar zou terecht moeten 
kunnen in een medisch huis waar je zonder geld naar de huisarts of 

verpleegkundige kan, zoals bij Geneeskunde voor het Volk.”

“De stad Antwerpen telt negen districten. Voor 
de PVDA moeten de districten volop hun rol 

kunnen spelen als bestuur dat het dichtst bij de 
bewoners staat. Dit stadsbestuur ziet districten 
helaas niet als volwaardige partners. Het 
districtsbudget is veel te laag en adviezen van 
districten worden vaak zonder enige uitleg 

afgewezen.
Ik merk als schepen in Borgerhout hoe we zelfs 

met een heel beperkt budget toch een andere 
wind kunnen laten waaien. We proberen maximaal 

te steunen op het middenveld en de bewoners van Borgerhout. Zij zijn de 
echte experten in hun wijk. Op die manier realiseerden we het project “de 
pleinpatrons” waarbij jongeren een opleiding krijgen om op hun pleintje te 
zorgen voor een goede sfeer.
Ook de Reuzenstoet, een jaarlijkse optocht door heel Borgerhout, kent een 
nieuw elan waarbij verschillende Borgerhoutse verenigingen gedurende een 
heel jaar samenwerken. Het resultaat is niet alleen een mooie stoet, maar ook 
een hechtere band tussen seniorenwerkingen, scholen, vrouwenbewegingen…”

GEEF ELKE WIJK EEN SOCIALE GROEPSPRAKTIJK

STAD DIE STEUNT OP HAAR DISTRICTEN

GENEESKUNDE 
VOOR HET 
VOLK
Geneeskunde voor het Volk (GVHV) 
heeft al meer dan veertig jaar 
twee praktijken in Antwerpen, 
één in Deurne en één in Hoboken. 
Een knap staaltje teamwerk van 
huisartsen, verpleegkundigen, 
diëtisten, psychologen, 
administratieve medewerkers en 
honderden vrijwilligers die zich 
inzetten voor laagdrempelige 
gezondheidszorg. 

MIE BRANDERS, Gemeenteraadslid, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk, 
3e plaats Gemeenteraad 2018

ZOHRA OTHMAN, PVDA-schepen te Borgerhout,  
2e plaats Gemeenteraad 2018
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PVDA IN HET 
STRAATBEELD

EEN JONGE  
EN DIVERSE LIJST 
VOL ‘ACTIEVE 
ANTWERPENAREN’

Van links naar rechts:
JOS D’HAESE, woordvoerder en 
organisator van festival DiverCity, 
plaats 7 • ENCIEH JOZAGHI, 
maatschappelijk werkster, zet 
zich in voor vluchtelingen, plaats 
8 • MOHAMED CHEBAA, 
gemeenteraadslid en elektricien in de 
Antwerpse haven, plaats 5 • NADINE PEETERS, Antwerps districtsraadslid, ijvert voor betaalbaar wonen in de stad, plaats 10 •  
PETER MERTENS, voorzitter van de PVDA en gemeenteraadslid, plaats 1 • ZOHRA OTHMAN, PVDA-schepen in Borgerhout en advocate, 
plaats 2 • MIE BRANDERS, gemeenteraadslid en dokter voor het volk, plaats 3 • ÖZGÜR GÜMÜS, jeugdwelzijnswerker op het Kiel en 
actief in het Turkstalige verenigingsleven, plaats 6 • KRISTOF VISSERS, Deurnes districtsraadslid en actief voor openhouden zwembad 
Arena, plaats 9 • LISE VANDECASTEELE, OCMW-raadslid op de bres tegen de vermarkting van het sociaal werk, plaats 4

NAAM:

E-MAIL:

TELEFOON:

STRAAT EN NUMMER:

GEMEENTE:        POSTCODE:

Wat onze kandidaten bindt is dat 
ze allemaal Actieve Antwerpenaar 
zijn, actief om de stad te verove-
ren uit de greep van immobiliën 
en achterkamerpolitiek. 

TERUGSTUREN NAAR: PVDA ANTWERPEN, GEMEENTESTRAAT 6, 2060 ANTWERPEN

VINK HIER JE BESTELLING AAN:
☐ affiche
☐ autobanner
☐ fietskaartje
☐ stadsprogramma (€ 5)

Misschien zag je onze affiches al hangen aan 
een venster in jouw buurt. Wil jij ook helpen 
om de PVDA zichtbaar te maken? Dat kan8 
Bestel hier een affiche, een autobanner of 
een fietskaartje naar keuze en laat het gratis 
aan huis leveren.
Bestel ook ons stadsprogramma met 100 
voorstellen voor een stad op mensenmaat  
voor slechts € 5.

EEN STAD OP 
MENSENMAAT

KIES PARTIJ VOOR

VEROVER 
DE STAD

pvda.be
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13 A-GEDACHTAVONDEN
“Inspraak is een werk-
woord. Van september 
tot december vroegen 
we met De Grote 
Bevraging de mening 
van 9000 Antwerpe-
naren. In april en mei 
gingen we terug naar 
de Antwerpenaren. In 
maar liefst 13 wijkavon-
den stelden we ons programma voor. In Deurne Noord kwam 
ik in gesprek met Stijn. Hij vertelde me over zijn gevecht tegen 
armoede en dakloosheid. Ik krijg enorm veel energie van die 
avonden. De Antwerpenaren, dat zijn de echte specialisten van 
de stad.” MOHAMED CHEBAA, gemeenteraadslid

BRANDWEER

EINDELIJK RESERVEPAKKEN
Uit onderzoek blijkt dat brandweermannen gemiddeld acht jaar minder 
lang leven. Tijdens interventies komen ze in contact met kankerverwek-
kende stoffen die zich vastzetten op hun pakken. Je leest het goed. 
Brandweerlieden riskeren niet enkel hun leven tijdens gevaarlijke 
interventies, maar ook hun gezondheid. Na verschillende tussenkomsten 
van PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen heeft elke brandweerman 
sinds kort een reservepak. Niets te vroeg, maar we zijn er nog niet. We 
blijven ijveren voor een speciale reiniging van de pakken met behulp 
van CO2, de enige doeltreffende methode om de giftige stoffen uit de 
pakken te verwijderen. 

NOOIT TE OUD

MC LILY 
RAPT OP 
BELGIUM’S 
GOT TALENT
Liliane Simons is voormalig 

postbode en een actief PVDA-lid. Ze verbaasde half Vlaande-
ren met haar rapsongs op Belgium’s Got Talent op VTM. Haar 
boodschappen zijn geëngageerd en komen recht vanuit het 
hart: over de zware werkomstandigheden bij de post, over het 
samenleven op de Turnhoutsebaan, over racisme... MC Lily 
toont met haar 66 jaar aan dat je nooit te oud bent om te doen 
wat je graag doet.

ANTWERPSE HUURMARKT

WONEN IS ONBETAALBAAR
“Op straat wordt ik vaak aangesproken door jongeren. Ze vertellen 
me over de problemen die ze meemaken. Over hoe moeilijk het is om 
aan een vaste baan te geraken. Of over hoeveel ze betalen voor een 
appartementje met één slaapkamer. Dit stadsbestuur beloofde werk van 
te maken van betaalbaar wonen. Maar wat blijkt? 
De zogenaamde betaalbare woningen zijn koop-
woningen van 300.000 euro. Dat is onbetaalbaar 
voor onze jongeren. Om een menswaardig leven te 
kunnen leiden mag de huurprijs niet meer bedragen 
dan één derde van je loon.”
ÖZGÜR GÜMÜS, 
6e plaats Gemeenteraad 2018

ONTPLOFFING PAARDENMARKT

EEN OP DE VIJF LEEFT IN EEN 
‘ONGESCHIKTE WONING’  

Begin januari deed er 
zich een verschrikke-
lijke ontploffing voor op 
de Paardenmarkt. Een ap-
partementsgebouw stortte 
in en twee bewoners lieten 
het leven. De explosie 
bracht de discussie over 
huisjesmelkerij naar boven. 
PVDA-gemeenteraadslid 
Peter Mertens eiste een ver-

plichte woningcontrole bij huurwoningen. Zoals een auto wordt gekeurd, 
zo zou ook een woning gekeurd moeten worden. Volgens de N-VA is dat 
geen oplossing, want “als we morgen attesten gaan vragen voor alle 
huurwoningen, staat 100.000 man op straat.” Dat betekent dat bijna één 
op de vijf Antwerpenaren in een ongeschikte woning leeft. Dat is voor de 
PVDA onaanvaardbaar.

PROPERE LUCHT
SCHOLEN VOEREN 
ACTIE 
In tientallen scholen in Brussel en 
Vlaanderen voeren leerkrachten, 
ouders en kinderen elke vrijdag 
actie voor propere lucht. Want in 
meer dan de helft van de scholen 
is de luchtkwaliteit verontrustend 
slecht. De PVDA steunt het protest 

van burgers die de talmende overheid 
tot actie wil doen bewegen. De PVDA 

pleit voor een betere fietsinfrastructuur 
en herinvesteringen in openbaar vervoer 

om de auto aan de kant te laten. Interna-
tionaal vrachtverkeer moet gebeuren per 
trein of per boot, niet per camion op de 
Antwerpse Ring.
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ZWEMWATERTEKORT

SCHOOLZWEMMEN TIJDENS 
DE LUNCHPAUZE?
Kristof Vissers: 
“Antwerpen heeft 
een schrijnend te-
kort aan zwemwa-
ter. Dat leidt tot de 
pijnlijke vaststel-
ling dat steeds 
minder scholen 
voldoende zwem-
lessen aanbieden. 
En dat steeds meer 
twaalfjarigen van-
daag onvoldoende 
kunnen zwemmen. 
In plaats van meer zwembaden te voorzien moeten scholen voortaan in 
de zogenaamde daluren zwemmen. Dat wil zeggen: tijdens de lunch-
pauze of in de ochtend- en avondspits. De reactie van de leraren bleef 
niet uit: “Totaal onhaalbaar, beseft dit bestuur wel dat de daluren voor 
ons net spitsuren zijn?” Meer buurtzwembaden aanleggen en zwembad 
Arena openhouden zijn de enige optie.”
KRISTOF VISSERS, 9e plaats Gemeenteraad 2018

Door de heraanleg van de Herentalsebaan komt er tijdelijk geen tram meer 
door de Deurnese wijk Silsburg. De wijk telt veel oudere bewoners. Zij ver-
liezen hun mobiliteit en hun autonomie. Gisèle getuigt: “Ik ben deze week 
gaan eten aan het MAS. Om terug te keren had ik twee trams en twee bus-
sen nodig. Pas na tweeënhalf uur waren we thuis. Als ik van die spotjes zie 
op tv met een oproep om meer het openbaar vervoer te nemen, dan lach 
ik daar gewoon eens mee!” Met de PVDA organiseerden we een ludieke 
zangstonde aan het dienstencentrum - op de melodie van ‘Antwaarpe’ van 
De Strangers. Samen met de bewoners blijven we ervoor ijveren dat de 
tram snel terugkomt.

PARTNERGEWELD

PAK PROBLEMEN AAN  
BIJ DE WORTEL
“Ik kom uit Iran waar vrouwenrechten erg onder druk staan. Maar ook in 
België is er nog veel genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen. Een 
op de vijf vrouwen werd het slachtoffer van partnergeweld. Ik pleit er-
voor dat er veel meer tijd en middelen worden ingezet voor seksuele en 
relationele opvoeding in het onderwijs. Met preventie op jonge leeftijd 
pakken we het probleem bij de wortel aan. Ik ben zelf mijn geboorteland 
moeten ontvluchten. Nu zet ik me met heel mijn 
hart in voor niet begeleide minderjarige asielzoe-
kers. De verhalen van deze kinderen tartten vaak 
elke verbeelding.  Ze verdienen goede opvang en 
begeleiding.”
ENCIEH JOZAGHI,  
8e plaats Gemeenteraad 2018

KINDERBOERDERIJ WILRIJK

EEN KERNTAAK VOOR  
DE STAD!
De kinderboerderij was ooit een warm nest. Duizenden stads-
kinderen kwamen er te weten dat melk niet van de supermarkt, 
maar wel van de koe afkomstig is. Honderden jongeren met 
een beperking konden er vrijwilligerswerk doen. Ze kregen 
zelfwaarde, genegenheid en een nuttige tijdsbesteding. Voor 
schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) moest het project worden 
toevertrouwd aan een ondernemer die er een winstgevende 
stadsboerderij van zou maken. Van de mooie beloftes kwam 
niets in huis. Na nog geen drie jaar moet het stadsbestuur de 
samenwerking met de ondernemer stoppen. De stad moet le-
ren uit haar fouten en de kinderboerderij terug in eigen handen 
nemen. Voor de PVDA is kinderwelzijn en milieueducatie wel 
een kerntaak van de stad.

ACTIE LOONT

STAD STOPT 
WATERAFSLUITINGEN
Na de jarenlange campagne van PVDA en het middenveld belooft het 
stadsbestuur eindelijk om een einde te maken aan de schandelijke 
waterafsluitingen. In Antwerpen werd maar liefst twaalf keer meer de 
waterkraan toegedraaid dan in de rest van Vlaanderen. Water en ener-
gie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke rechten. Ze zijn 
ook onontbeerlijk voor onze gezondheid. 

BEWONERS SILSBURG

“GEEF ONS TRAM 11 TERUG”
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HET PLAN VAN DE PVDA
⊲ Pensioen in euro’s = zeker
⊲ Pensioengarantie van minstens € 1500
⊲ Pensioenleeftijd op 65 jaar
⊲ Vervroegd pensioen op 60 jaar
⊲ Behoud van uitstap op 58 jaar

 
De PVDA verdedigt een maatschappij waar het pensioen een 
recht is voor iedereen, een periode van rust in hopelijk goede 
gezondheid aan het einde van ieders werkcarrière. Een fatsoen-
lijk pensioen waarvoor de mensen hard gewerkt hebben.

HET PLAN VAN DE REGERING
⊲ Pensioen in punten = onzeker
⊲ Geen pensioengarantie door het pensioen met punten. Alleen 

maar langer werken voor minder pensioen.
⊲ Pensioenleeftijd op 67 jaar
⊲ Vervroegd pensioen op 63 jaar
⊲ Geen enkele uitstap meer voor 60 jaar

De regering heeft geen enkel respect voor de mensen. De 
toekomst die zij je voorhoudt is keihard werken totdat je erbij 
neervalt. Wie met pensioen wil moet daar zelf maar voor sparen 
via een riskante privéverzekering.

LUCI MAAKT ZICH ZORGEN 

“Het werk heeft mij ziek gemaakt. Ik ben 
uitgeput. Ik weet niet of ik het volhoud tot aan 
mijn pensioen. Waarom mag ik niet enkele 
jaren genieten van mijn pensioen in goede 
gezondheid? Er zitten zoveel jongeren zonder 

werk. Ik maak me zorgen om mijn pensioen want 
het zal laag zijn. Ik ben op mypension.be gaan 

kijken. Het pensioen dat daarop staat is te weinig om van te leven, te 
weinig om een rusthuis van te betalen.”

Langer werken voor minder 
pensioen? Pensioenspecialist Kim 
De Witte toont aan dat een goed 
pensioen voor iedereen mogelijk, 
eerlijk en betaalbaar is. 

Bestel het boek op pvdashop.be 
voor €19,90 

Een week lang staakten de werknemers van LIDL. Met de PVDA bezochten we de sta-
kingspikketten en luisterden we naar hun verhalen. “De werkdruk is niet houdbaar. De 
werkplanning wordt constant aangepast. Zijn de cijfers van een winkel wat minder, wor-
den we minder gepland. Ik heb bijvoorbeeld een contract van 24 uren per week, maar 
ik word al wekenlang maar 12 u. ingepland in plaats van 24 u. Dan staan we in de winkel 
met drie te werken waar we normaal met vijf staan, maar daarmee krijgen wij het werk 
niet gedaan. Later moeten die uren natuurlijk wel worden ingehaald. Dan moeten we 
heel veel uren per week kloppen en worden we naar andere winkels gestuurd.” Na een 
week staking haalde het personeel haar slag thuis. De directie beloofde om 42 extra 
werkuren per week per filiaal in te zetten, goed voor zo’n 300 extra jobs.

LIDL

300 JOBS MEER NA WEEK VAN ACTIE

CLASH TUSSEN TWEE VISIES

MIJN PENSIOEN 
IS EEN RECHT, 
GEEN TOMBOLA
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NIEUWS UIT DISTRICTEN

BORGERHOUT 1893

AMBRAS AAN DEN BOUGIE
Tot 1893 hadden alleen rijke mensen stemrecht. De werkende bevolking mocht niet stemmen. 
Ze werkten zes lange dagen per week in de fabriek, verdienden weinig en leefden in ongezon-
de omstandigheden. De arbeiders waren het beu en in 1893 braken overal in België stakingen 
en betogingen uit voor het Algemeen Stemrecht. Ook in Antwerpen lag bijna alles plat. Toen de 
stakers naar Borgerhout trokken om het werkvolk van de kaarsenfabriek “den Bougie” te doen 
staken, stond burgemeester Moorkens hen op te wachten in gezelschap van de gendarmen. 
Toen er ambras uitbrak zijn er vijf betogers doodgeschoten. Uit schrik voor escalatie heeft het 
parlement toen het Algemeen Meervoudig Stemrecht voor mannen goedgekeurd. Het opstan-
dige Borgerhout stond dus aan de wieg van het stemrecht voor iedereen. Op 22 april hield de 
Heemkundige kring, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en het district Borgerhout 
een herdenking voor 125 jaar ‘De doden van Borgerhout’. 

www.manifi esta.be

PENGUINS OF 
THE WORLDUNITE

2018

8&9 SEPT.
BREDENE AAN ZEE
STAF VERSLUYS-CENTRUM

ASIAN DUB FOUNDATION ★ CHILLA ★ 
LA PEGATINA ★ RED ZEBRA ★ BARBARA DEX ★ 
MC LILY ★ RAYMOND VAN HET GROENEWOUD ★ 
JAN DE SMET, NELE PAELINCK & 2 CENTIMETERS

PABLO ALLENDE ★ OMAR BARGHOUTI ★ 
KRISTIEN HEMMERECHTS ★ PETER MERTENS ★ 
JEANNE DEVOS ★ RAOUL HEDEBOUW ★ 
JEAN-PASCAL VAN YPERSELE ★ ICO MALY

FEEST VAN DE 

SOLIDARITEIT

BEZOEKERS SPORTPALEIS

DEZE WIJK IS GEEN PARKING

Het stadsbestuur gaf een bouwvergunning voor een toren van 16 verdiepingen 
op het drukke kruispunt Zwaantjes. Er wordt te veel beton op te weinig plaats ge-
pland. De buurt wordt door het project verstikt. Ondanks herhaalde vragen werd 
er geen enkel inspraakmoment georganiseerd. Ja, toch wel, acht maanden na 
de vergunning kwamen de schepenen het plan verdedigen. “Is dit een inspraak-
avond of een info-avond?” vroeg iemand. De PVDA en de buurtbewoners doen er 
alles aan om een beter plan te bedingen voor de hele wijk. Een plan op maat van 
de bewoners van de wijk en niet enkel op maat van de projectontwikkelaars en 
de eigenaars van de gronden. Na een ludieke actie, drie buurtvergaderingen en 
vele bezwaarschriften zamelen de buren het nodige geld bijeen om naar de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen te stappen.

BUURT DWINGT SPORTPALEIS TOT ACTIE

600 EXTRA 
PARKEERPLAATSEN
Het Sportpaleis creëert 600 extra parkeerplaatsen, zodat bezoekers 
met hun auto’s minder overlast veroorzaken in de wijken. Dat is het ge-
volg van de acties van buurtbewoners en PVDA Deurne. Na een grote 
affichecampagne tekenden we beroep aan bij de Raad van State. Het 
Sportpaleis verloor zijn milieuvergunning omdat het niet genoeg eigen 
parking kon aanbieden. Deze nieuwe parking is een overwinning voor 
de buurt. Maar het is een tijdelijke oplossing. Enkele parkings zullen 

de volgende jaren im-
mers als werven voor de 
Ring gebruikt worden. 
Wij vragen het Sportpa-
leis om veel meer in te 
zetten op openbaar ver-
voer, fietsers en Park & 
Rides, dat is blijvend en 
duurzaam.

Z.WAANZIN IN HOBOKEN

EEN TOREN VAN 16 VERDIEPINGEN 
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DE PVDA IN JE DISTRICT ANTWERPEN

DE GROTE BEVRAGING
BEWONERS WILLEN PROPERE 
EN GOED ONDERHOUDEN 
STRATEN
Uit het district Antwerpen vulden 2825 mensen De Grote 
Bevraging in. Aan Permeke op ‘t Noord, aan de Delhaize op ‘t 
Zuid, aan den Tir op ‘t Kiel, aan de Lidl op Linkeroever, aan hun 
voordeur of achter hun computer gaven ze hun mening over wat 
anders kan en moet in de stad en in het district. Meer dan één 
derde vindt dat de straten proper moeten zijn en goed onder-
houden moeten worden. Een opmerking die we regelmatig 
horen. Terecht. Losse tegels, putten in het wegdek, sluikstort en 
ongemaaid gras zijn voor vele Antwerpenaren een doorn in het 
oog. Het budget van het district is te klein om straten aan te leg-
gen en te onderhouden, en tegelijk te zorgen voor cultuur, sport 
en jeugd. De PVDA stelt ten eerste voor om de budgetten van 
de districten te verdubbelen. Ten tweede willen we dat de stad 
zelf meer jobs creëert, ook voor laaggeschoolden, zodat onze 
straten goed onderhouden kunnen worden. 

TOLHUIS
TOCH GEEN HOOGBOUW

“Het stadsbestuur wilde graag twee hoge torens 
zien verrijzen op de plaats van het Tolhuis aan 
de Sint- Paulusplaats. Er kwam actief protest 
vanuit de buurt. Ook de districtsraad en de 
adviesraad Gecoro vroegen om deze plannen 
op te bergen. Zoals gewoonlijk werd er niet ge-
luisterd. Architect en tevens stadsbouwmeester 
Christian Rapp moest en zou hoogbouw zetten. 
De stad maakte zelfs een “postzegel-RUP”, een 
uitvoeringsplan op maat van de projectontwikke-

laar. Het vervolg? Begin april stond in de krant dat het stadsbestuur het huidige 
gebouw gaat aanpassen en er een zakencentrum voor internet-startups creëren. 
Waarom de hoogbouwplannen er niet komen? Te veel protest? In ieder geval is 
dit goed nieuws.”
NADINE PEETERS, Lijsttrekster Districtsraad Antwerpen 2018 

AARDGAS
INFRAX JAAGT BEWONERS KIEL  
OP KOSTEN
Op 1 juni wordt op het Kiel en in Hoboken 
overgeschakeld van zogezegd arm gas 
naar rijk gas. Infrax stuurde een brief naar 
alle inwoners dat ze hun gastoestellen 
moesten laten controleren. PVDA-dis-
trictsraadslid Karima Amaliki vroeg twee 
keer of Infrax niet zelf een technieker kan 
sturen. Het is toch al te zot dat de over-
heid een aanpassing doet aan de gaslevering en er niet zelf voor zorgt dat dit 
vlot verloopt en dat alle nodige controles gebeuren?! Tot vandaag kwam er geen 
antwoord van Infrax. Geen doorrekening van de kosten.
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⊲ CAMPAGNEMOMENT MET PETER MERTENS
⊲ DIVERSE GASTOPTREDENS
⊲ BEKENDMAKING PVDA-KANDIDATEN
⊲ HAPJE EN DRANKJE 
⊲ KINDERANIMATIE

MEER INFO VOLGT:
ANTWERPEN.PVDA.BE/GROTE_KICK_OFF
03 225 28 93

GROTE PVDA KICK-OFF
ZONDAG 17 JUNI 14 U.
ZUIDERPERSHUIS
TIMMERWERFSTRAAT 40
ANTWERPEN
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DE PVDA IN JE DISTRICT BERCHEM

NAOMI GETUIGT
EEN LUCHTHAVEN PAST NIET IN  
EEN WOONWIJK
Het valt op dat nog veel Ber-
chemnaren de affiche ‘Een lucht-
haven past niet in een woonwijk’ 
aan hun ramen hebben hangen. 
We spraken met één van hen:  
Naomi. “Met het mooie weer zit-
ten we weer meer buiten. Heer-
lijk, die lente. Wat hebben we ze 
gemist. Maar wanneer er zo’n jet 
voorbij vliegt kan je elkaar amper 
verstaan. Soms kan het hier echt 
naar kerosine stinken, ik vraag 
me af hoe gezond dat dan wel is, zeker voor de kinderen. Wat me het meeste 
stoort is dat er zoveel belastinggeld in de verlieslatende luchthaven kruipt terwijl er 
nog zo’n grote uitdagingen zijn voor een duurzame mobiliteit. Investeer in goede 
fietspaden en degelijke tram- en busverbindingen. Dat is goed voor de gezondheid 
en om de files weg te werken.”

DAVID DANSSAERT 
LIJSTTREKKER DISTRICTSRAAD BERCHEM
David Danssaert (26 jaar) is lijsttrekker voor het district Berchem bij de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Als voorzitter van de Antwerpse afdeling van de jongerenbeweging van de PVDA, is hij al goed thuis 
in de Antwerpse politiek. Davids beste jeugdervaringen zijn te danken aan voorzieningen als de scouts, 
Het Rooi, CC Berchem, Jeugdhuis Den Eglantier, zwembad Groenenhoek en parken als Het Prieel en Wol-
venberg. Al dat personeel, van badmeesters tot groenarbeiders, en die honderden vrijwilligers in allerlei 
verenigingen maken van Berchem een aangenaam en divers district. Ze verdienen respect en ondersteu-
ning van het stadsbestuur, maar ook van het district. In de districtsraad van Berchem wil David de zorgen 
van de mensen aankaarten en opkomen voor een district op mensenmaat.

DE GROTE BEVRAGING
BERCHEMNAREN WILLEN 
MEER SPEELRUIMTE EN 
GROEN

Meer dan zeshonderd Berchemnaren deden mee aan De 
Grote Bevraging. Ze gaven hun mening over wat anders 
kan en moet in de stad en in Berchem. 
Speelruimte en volkstuintjes zijn dé grote bekommernis 
voor maar liefst vier op de tien ondervraagden. Terecht, 
want Berchem is na Borgerhout het district met het minste 
groen per inwoner. Ondertussen staat het schaarse groen 
in ons district onder druk. Zo werden de groene stukken op 
de Roderveldlei volgebouwd. Er is het idee om op het pas 
aangeplante Toekomstbos aan Berchem station drie kan-
toorgebouwen neer te poten en een vierde toren te laten 
verrijzen aan de Rode Kruislaan. 
Voor PVDA Berchem moet er gestopt worden met het 
schaarse groen in Berchem aan te snijden. Pak de leeg-
stand aan en niet de bomen.
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⊲ CAMPAGNEMOMENT MET PETER MERTENS
⊲ DIVERSE GASTOPTREDENS
⊲ BEKENDMAKING PVDA-KANDIDATEN
⊲ HAPJE EN DRANKJE 
⊲ KINDERANIMATIE

MEER INFO VOLGT:
ANTWERPEN.PVDA.BE/GROTE_KICK_OFF
03 225 28 93

GROTE PVDA KICK-OFF
ZONDAG 17 JUNI 14 U.
ZUIDERPERSHUIS
TIMMERWERFSTRAAT 40
ANTWERPEN
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DE PVDA IN JE DISTRICT BORGERHOUT

DE PEPERBUS
EEN BIBLIOTHEEK IN DE KERK?
De nieuwe functie van de Peperbus, de iconische Sint Janskerk aan het 
Krugerplein, werd onlangs bekendgemaakt. De Unie voor Zelfstandige 
Ondernemers (UNIZO) zal er haar hoofdkantoor voor de provincie Antwer-
pen vestigen. PVDA wil dat het gebouw ook een sociale invulling krijgt 
binnen de wijk zoals de buurtbewoners in oktober tijdens een ideeën-
beurs vroegen. Daarom stellen we voor om de wijkbibliotheek een plaats 
te geven binnen het project. Een idee dat de hele meerderheid in de dis-
trictsraad genegen is. Het is een mooie kans om van deze kerk een plek 
voor de buurt te maken: om te lezen, te werken en elkaar te ontmoeten.

DE GROTE BEVRAGING
BORGERHOUTENAREN WILLEN 
MEER GROEN
“Zo’n duizend Borgerhoutenaren vulden de Grote Bevraging van de 
PVDA in. Ze gaven hun mening over wat dringend moet aangepakt 
worden in de stad en in het district. Meer dan één derde wil meer groen 
op het Moorkensplein en op Spoor Oost. Terecht, want Borgerhout is het 
district met het minste groen per inwoner. Veel alleenstaanden en gezin-
nen wonen in appartementen of kleine huisjes en snakken naar bomen 
en wat groen. Het zit de Borgerhoutenaar duidelijk nog dwars dat het 
stadsbestuur twee groene dromen in beton doopte. De heraanleg van 
het Moorkensplein is in volle gang, maar het groen zal er minimaal zijn. 
En Spoor Oost blijft in vergelijking met zijn broertje Park Spoor Noord 
een betonnen woestijn, ondanks alle mooie initiatieven die het plein pro-
beren levendig te maken. PVDA blijft ijveren voor meer groene ruimtes 
in Borgerhout.”

OPEN DRINK NU
HANG EEN 
AFFICHE AAN JE 
RAAM

Het afwerken van premetrostation 
Drink onder de Turnhoutsebaan is 
eveneens een belangrijke prioriteit.  
Hierdoor zouden de buurtbewoners 
weer veel vlotter naar het centrum en 
andere delen van de stad geraken. Er 
is zogezegd geen geld, maar voor full 
high definition camera’s in de stations 
(zelfs in de ongebruikte nooduitgang van Drink) werd snel één miljoen 
euro vrijgemaakt. Wil jij ook beter openbaar vervoer op de Turnhoutse-
baan? Hang deze affiche dan aan je raam. Bestel ze via  
https://antwerpen.pvda.be/bestel_jouw_raamaffiche_open_ 
premetrostation_drink_nu

MEER INFO:
� www.facebook.com/groups/premetrostationdrinkmoetopen
� www.antwerpen.pvda.be/open_premetrostation_drink_nuV.
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ZOHRA OTHMAN, schepen Borgerhout, lijsttrekster districtsraad 2018
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⊲ CAMPAGNEMOMENT MET PETER MERTENS
⊲ DIVERSE GASTOPTREDENS
⊲ BEKENDMAKING PVDA-KANDIDATEN
⊲ HAPJE EN DRANKJE 
⊲ KINDERANIMATIE

MEER INFO VOLGT:
ANTWERPEN.PVDA.BE/GROTE_KICK_OFF
03 225 28 93

GROTE PVDA KICK-OFF
ZONDAG 17 JUNI  14U
ZUIDERPERSHUIS
TIMMERWERFSTRAAT 40
ANTWERPEN
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DE PVDA IN JE DISTRICT DEURNE

BRUISEND FIESTA LOCAL
BUURTFEEST VOOR EEN STAD OP 
MENSENMAAT
Op zaterdag 12 mei organiseerden Geneeskunde voor het volk en 
PVDA Deurne voor de tweede keer hun buurtfeest Fiesta Local op de 
Arenaweide. Meer dan 500 buurtbewoners genoten van lekker eten, 
muziek en ambiance, sport en spel voor de kinderen en natuurlijk ook 
van de zon en de gezelligheid. En 
dat allemaal dankzij de inzet van 
meer dan 100 vrijwilligers! Er was 
ook aandacht voor het PVDA-
stadsprogramma voor een stad op 
mensenmaat met Peter Mertens, 
Zohra Othman en Kristof Vissers 
en het team van GVHV bracht een 
warm en muzikaal pleidooi voor 
meer sociale groepspraktijken.

JONG, VROUWELIJK EN DIVERS
VIJF TOPKANDIDATEN VAN PVDA DEURNE
PVDA Deurne trekt met een straffe ploeg naar de districtsverkiezingen. De top vijf is
jong, vrouwelijk en divers. Van links naar rechts:
Ans Peeters geeft vormingen aan mensen met een mentale beperking. Ze strijdt 
tegen de privatisering van de zorg- en sociale sector en neemt de vierde stek in.
Kristof Vissers trekt de lijst. Hij is leraar, vakbondsafgevaardigde en huidig fractie-
voorzitter in de districtsraad.
Manal Toumi is onze tweede kandidaat. Zij studeert rechten en zet zich in om 
racisme en discriminatie uit onze samenleving te bannen.
Bart Ostyn staat op plaats drie. Hij is huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en ook 
als districtsraadslid is hij actief bezig met mobiliteit en gezondheid. 
Kadra Farah maakt de top vijf volledig. Kadra is intercultureel bemiddelaar en actief 
in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en genitale verminking.

A GEDACHT! 
OVERKAP DE RING ÉN 
HOU ARENA OPEN
Wijk na wijk, straat per straat, zo vroegen we de 
afgelopen maanden 1589 Deurnenaars om hun 
mening. Ook over Deurnese thema’s. Bijna vier 
op tien Deurnenaars droomt van de overkap-
ping van de Ring. Zo creëren we nieuwe groene 
ruimte voor onze dichtbevolkte wijken, zetten 
we in op vernieuwende mobiliteit met een Singeltram én maken we 
plaats voor betaalbare woningen en nieuwe scholen. Daarnaast wil één 
op de drie Deurnenaars dat we het Arena Zwembad open houden. Beide 
speerpunten weerspiegelen onze visie op Deurne als geheel van ‘inte-
grale wijken’: leefbare, gezonde wijken met buurtscholen en betaalbare 
woningen, met groene ruimte en duurzame mobiliteit, met stadsdien-
sten met kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening in moderne en 
betaalbare publieke infrastructuur. V.
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DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN

BLIKFABRIEK
GEEF DE BUURT INSPRAAK
Er is een tijdelijke invulling van de leegstaande gebouwen van de oude 
blikfabriek Crown Cork aan de Lageweg. Kunstenaars, creatievelingen, 
buurtbewoners, voetbalclubs, kampeerders… ze zijn er allemaal wel-
kom. Met de PVDA zijn we tevreden dat er iets gebeurt om de verloe-
dering tegen te gaan. Maar we willen wel een oplossing voor de hele 
site. Dat is ook wat de buurt wil, zo blijkt uit onze bevraging van de hele 
wijk. Het hele terrein tussen de Lageweg, Krugerstraat en de Weerstand-
laan moet aangepakt worden. Met de buurtbewoners moeten daar als 
volwaardige partners van bij het begin bij betrokken worden: niet op het 
einde als alle plannen al vastliggen.

A GEDACHT! 
HOBOKENAREN GAVEN HUN 
MENING

“Wijk na wijk, straat per straat, 
zo vroegen we meer dan 1255 
Hobokenaren om hun mening. 
Ook over Hobokense thema’s. 
Straten, fiets- en voetpaden 
beter onderhouden en lood-
uitstoot van Umicore stoppen 
zijn de belangrijkste prioriteiten 
in ons zuiderdistrict. Samen met 
de Hobokenaren zullen wij de 

komende jaren op de straat en in de gemeente- en districtsraad hiervoor 
blijven ijveren,” zegt Mie Branders, gemeenteraadslid en lijsttrekster 
districtsraad 2018. 

FIETSTUNNEL GROEN ZUID
ZOTTE KOSTEN KONDEN MAKKELIJK 
VERMEDEN WORDEN
PVDA-districtsraadslid Erica De Meyer en mensen uit de buurt waar-
schuwden verschillende keren voor de onveilige aanleg van de ge-
plande fietstunnel aan de nieuwe wijk Groen Zuid. Fietsers komen vlak 
na de tunnel uit op een druk kruispunt, waar het vrachtverkeer over het 
fietspad moet rijden om de bocht te kunnen nemen. Bovendien is er aan 
de tunnel geen enkel paaltje om de toegang voor wagens te verhinde-
ren. Maar schepen van Fietspaden Tom De Boeck (sp.a) bleef doof voor 
de argumenten. Op donderdag 3 mei fietste hij de tunnel “feestelijk” 
in en stelde vast dat die té gevaarlijk was. Nog dezelfde dag werd de 
tunnel afgesloten voor verkeer. Deze vergissing had men op voorhand 
moeten inschatten. We hadden zotte kosten kunnen vermijden. Luister 
naar de buurtbewoners, zij zijn de experten van hun wijk.

LEEGSTAND IN DE WIJK STUIVENBERG: 
VERJAARDAGSTAART MET EEN 
BITTERE NASMAAK

Tien jaar! Zo lang staan 36 
sociale appartementen in 
de Rector Vermeylenlaan 
leeg. Ook op het Majoor 
Malfaitplein neemt de 
leegstand zienderogen 
toe. PVDA Hoboken ‘vier-
de’ deze verjaardag met 
een taart en de wijkbewo-
ners smulden mee, al had 
ze een bittere nasmaak. 

Leven in een wijk met veel leegstand is niet aangenaam. Ondertussen 
wachten meer dan 20.000 Antwerpenaren op een sociale woning. Maar 
op een wachtlijst kan je niet wonen. De ernst van het probleem wordt 
ontkend. Er moet geen tandje maar een heel gebit bijgestoken worden. 
We willen een masterplan voor snelle en kwaliteitsvolle renovaties. V.
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DE PVDA IN JE DISTRICT MERKSEM

TRISTAN FAES
LIJSTTREKKER DISTRICTSRAAD 2018
Operazanger Tristan Faes is sinds januari 2013 districtsraadslid voor PVDA. Voor de verkiezingen 
van 14 oktober zal hij de Merksemse districtslijst trekken. De afgelopen jaren heeft Tristan de 
problemen van vele Merksemnaren naar de districtsraad gebracht: het betalend maken van de 
‘park and ride’ aan de Keizershoek, bus 28 die Dienstencentrum Den Brem niet meer bedient, het 
gebrek aan ontspanningsruimte voor de Merksemse jeugd, de wielerwedstrijd Schaal Sels die 
steeds minder een Merksemse koers is… Bij Tristan vind je steeds gehoor.  

INVESTEER IN JEUGD
ONDERHOUD DE 
VOETBALPLEINTJES
Aan de Borrewaterstraat 
ligt een voetbalpleintje dat 
druk gebruikt wordt door 
de kinderen van de wijk 
Merksem Dok. De jongeren 
willen graag enkele 
aanpassingen aan hun 
plein en dienden al een 
petitie in, zonder gevolg. 
De belangrijkste wijziging 
die gevraagd wordt, is de ondergrond. Door het beton dat er nu ligt, ver-
slijten voetballen en schoenen heel snel. Gras of tapijten zou hier al veel 
kunnen helpen. Daarnaast liggen de randen en omheiningen er vaak 
gevaarlijk bij, wat al voor blessures gezorgd heeft. Met de PVDA hebben 
we in de districtsraad deze aanpassingen gevraagd, maar die werden 
onder het mom van te hoge kost helaas van tafel geveegd. Zeker in een 
wijk als Merksem Dok is investeren in jeugd erg belangrijk. Jongeren 
hebben recht op kwalitatieve ontspanning.  

DE GROTE BEVRAGING
MERKSEMNAAR WIL BUS 650 OP 
OORSPRONKELIJKE TRAJECT
Vele Merksemnaren 
gaven in De Grote Be-
vraging hun mening over 
wat zij belangrijk vinden 
voor stad en district. Het 
is misschien weinig ver-
rassend, maar de route 
van buslijn 650 blijkt de 
grote bekommernis van 
de ondervraagde Merk-
semnaren. Zij vragen dat 
de parcourswijziging van 
buslijn 650 onmiddellijk tenietgedaan wordt. Terecht. De Nieuwdreef is 
een belangrijke verkeersas in ons district, die men niet links mag laten 
liggen. Je vindt er het Cultureel Centrum, de muziekacademie, meerdere 
lagere scholen en er wonen veel ouderen die niet allemaal meer even 
goed ter been zijn. Een comfortabele verbinding met het centrum is voor 
hen zeer belangrijk.
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DE PVDA IN JE DISTRICT WILRIJK

 LIEN MOENS
LIJSTTREKKER DISTRICTSRAAD WILRIJK
Lien Moens, goedlachse architecte, is lijsttrekster voor de Wilrijkse districtsraad bij de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. Sinds 2015 zetelt ze in die raad. Eerlijk gezegd, ze valt er wat uit de toon. 
Ze heeft een broertje dood aan al dat politiek jargon en grootspraak over de hoofden heen. Op de 
districtsraad maakte ze ooit haar punt met een bokaal bloem. “Zoveel fijn stof ademt een Wilrijkenaar 
jaarlijks in.” Van de plannen om het volledige Ferrarisbos te kappen tot parkeeroverlast op het Valaar, 
geen probleem is te groot of te klein. 
Wat drijft Lien? “De verzuchtingen van de Wilrijkenaren samen met diezelfde Wilrijkenaren op tafel leg-
gen. De deuren van een districtsraad moeten openstaan voor elke Wilrijkenaar die iets te zeggen heeft, 
het is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen zou moeten staan.” 

A12 ONDER DE GROND
DAT IS VEILIG EN GEZOND

Meer dan vierhonderd Wilrijkenaren de-
den mee aan onze Grote Bevraging. Ze 
gaven hun mening over wat anders kan 
en moet in de stad en in ons district. Wat 
zeggen ze over Wilrijk? De ondertunne-
ling van de A12 staat bovenaan de lijst 
van voornaamste bekommernissen. Niet 
alleen splijt de drukke verkeersader het 
district in twee, ook is het lawaai en fijn 
stof die hij met zich meebrengt onge-
zond voor de omwonenden. De Vlaamse 
regering bestelde enkele maanden 
geleden een studie om enkele kruispunten te ondertunnelen, maar waarom maar half werk 
doen? Onderzoek meteen de volledige ondertunneling! Met de PVDA haalden we meer dan 
duizend Wilrijkse handtekeningen op om het A12-viaduct onder de grond te steken. Zet mee 
druk op de Vlaamse regering en teken hier onze petitie: antwerpen.pvda.be/petitie_A12

VERKEERSVEILIGHEID
AL DRIE JAAR WACHTEN 
OP EEN ZEBRAPAD
Uit De Grote Bevraging blijkt dat de Wilrijkenaren 
meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort 
willen. Aan de A12 liggen niet minder dan drie 
scholen die geen veilige oversteekplaats hebben 
voor de schoolgangers. 
PVDA voert al sinds drie jaar acties aan basis-
school De Zonnebloem voor een zebrapad met 
verkeerslichten. 
Het districtsbestuur verstopt zich achter de 
Vlaamse administratie die zegt dat het onmoge-
lijk is. Onzin! Nauwelijks twee kilometer verderop 
aan het Pestalozzi Lyceum op de Jan De Voslei 
blijkt het perfect mogelijk. Het is niet normaal dat 
we kinderen dagelijks gevaarlijke verplaatsingen 
laten maken.

1
Dat is veilig én gezond!
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DE PVDA @WORK

PROCES
TIEN JAAR GEVANGENISSTRAF 
VOOR DEELNAME STAKINGSPIKET?
Bruno Verlaeckt, de voorzitter van ABVV-Antwerpen, en Tom Devoght, 
vakbondsafgevaardigde op Arlanxeo, moeten op 15 juni voor de tweede 
keer voor de rechtbank verschijnen. Ze werden bij een 24-urenstaking in 
de Antwerpse haven opgepakt. Naar jarenlange traditie werden die dag 
een aantal toegangswegen geblokkeerd, mét afspraken om veiligheids-
personeel door te laten en zonder de minste incidenten. Nu riskeren ze 

een geldboete, tot zelfs tien 
jaar gevangenisstraf. Een 
schande. De vakbonden staan 
in de weg van de regerings-
partijen die alleen aan de 
rijken en de grote bedrijven 
denken. Dat verzet wil men 
koste wat kost breken. De 
PVDA steunt de oproep van 
de vakbonden om het proces 
bij te wonen.

‘HET STAD’ HEEFT GESPROKEN 
STADSPERSONEEL WIL RESPECT EN 
INSPRAAK

Het stadspersoneel on-
dervindt een groot gebrek 
aan respect en erkenning 
vanwege het Antwerps 
stadsbestuur. Dat blijkt uit 
een brede bevraging die 
de PVDA organiseerde 
onder de stadsmedewer-
kers. Driekwart van de 
ondervraagden vindt dat 

er onvoldoende rekening gehouden wordt met hun expertise. Verder 
komt het maatschappelijk engagement van het stadspersoneel sterk 
uit de verf. Ze willen iets voor anderen betekenen. Daarbij worden ze te 
vaak gehinderd door de logge procedures, te hoge werkdruk en tekort 
aan personeel. Het beeld van de ambtenaar die er de kantjes afloopt, is 
misplaatst. De maatschappelijke rol en het algemeen belang: daar gaat 
het stadspersoneel voor.

CASE NEW HOLLAND
PVDA PENSIOEN-PETITIE GOED ONTHAALD 
Met de PVDA trokken we naar de poorten van metaalbedrijf Case New Holland (CNH) 
in de haven. “We haalden petities op tegen de plannen van de regering om de pensi-
oenen te verlagen”, vertelt Fred Van Aelst, die jarenlang op het bedrijf werkte. “Maar 
liefst 346 werknemers ondertekenden de petitie! De brede steun is echt een opsteker.” 
Ondertussen haalden we nog aan een tiental bedrijven met succes petities op. De PVDA 
wil 50.000 handtekeningen ophalen om druk te zetten op de regering. Sla ook alarm op  
www.blijfvanonspensioen.be 
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