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Het Grondwettelijk Hof heeft de PVDA gelijk 
gegeven in het Turteltaksproces. De belasting 
wordt vernietigd en houdt vanaf 2018 defini-
tief op te bestaan. Hierdoor zullen Vlaamse
gezinnen gemiddeld honderd euro minder 
betalen voor hun elektriciteitsfactuur. Een fan-
tastische overwinning. Wij bedanken alle on-
dertekenaars, sympathisanten, medewerkers, 
Facebook likers en delers… Dit bewijst dat 
actie loont. Echte kracht komt van onderuit. 

Wat moeten we dan doen met de financiële 
put die geslagen werd door de oversubsi-
diëring van zonnepanelen? De oplossing is 
eenvoudig. Het gros van die subsidies gaat 
naar een handvol eigenaars van zonneplanta-
ges. Fernand Huts, havenbaron, strijkt elk jaar 
meer dan 13 miljoen subsidies op. Stop die 
graaisubsidies. Creëer een Hutsheffing die het 
geld haalt bij de grote zonneplantagehouders 
zoals Huts en baggeraar Jan De Nul.

GEWONNEN!

TURTELTAKS AFGESCHAFT 

Hoe werkt het ‘pensioen met punten’? 
De Witte: “Je krijgt voor een jaar één punt als je dat jaar evenveel 
verdient als het gemiddelde loon. Verdien je bijvoorbeeld tien procent 
meer, dan krijg je 1,1 punt. Verdien je tien procent minder, dan krijg je 
0,9 punt.”

Hoe wordt de waarde van een punt bepaald? 
De Witte: “Vandaag wordt jouw pensioen berekend 
op basis van je loon. Dat wordt anders. Het 
puntensysteem maakt de hoogte van jouw 
pensioen afhankelijk van factoren waar 
jij geen enkele vat op hebt. Je weet niet 
meer op voorhand hoeveel pensioen je 
zult krijgen. Als de banken opnieuw zotte 
dingen doen en de staatsschuld stijgt, dan 
daalt de waarde van een punt en krijg jij 
minder pensioen. Ook als de lonen dalen, 
of als mensen langer leven, zal je jouw 
pensioen zien verminderen.”

Heeft dit systeem ook invloed op de 
pensioenleeftijd? 
De Witte: “Ja, de pensioenleeftijd wordt variabel. 
Pas drie jaar op voorhand wordt “vastgeklikt” 
wanneer je met pensioen kan gaan. Wie dacht dat 
werken tot 67 de grens was?”

Jij bent precies geen voorstander. 
De Witte: “Valt het zo hard op? Dit puntensysteem 
gaat in tegen alle waarden waar ik voor sta. 

Deze regering is ons pensioen aan het afbreken, terwijl we al de laagste 
pensioenen hebben. Zij maakt de toekomst van oudere mensen, die 
heel hun leven hard gewerkt hebben, onzeker. Het kan nochtans 
anders. In Oostenrijk liggen de pensioenen 50 procent hoger en mogen 

vrouwen nog altijd op 60 en mannen op 65 met pensioen. Als het 
daar kan, waarom dan hier niet?”

Kunnen we dit nog tegenhouden? 
De Witte: “Ja, natuurlijk. De Turteltaks hebben 

we ook kunnen tegenhouden. We moeten 
allemaal samen in actie komen en bouwen 

aan een brede beweging om onze 
pensioenen te redden. Dit is afbraak 
van de sociale zekerheid zoals we die 
vandaag kennen. Deze regering denkt 
dat ze zich alles kan permitteren. De 
mensen zijn terecht kwaad. Samen 
kunnen we deze regering stoppen.”

“ONS PENSIOEN IS EEN RECHT,  
GEEN TOMBOLA”
De regering wil een ‘pensioen met punten’ invoeren. Voor de toekomst en 
mogelijk ook voor het verleden. Pas wanneer je met pensioen gaat, zullen 
jouw punten worden omgezet in euro’s. Volgens Kim De Witte, pensioen-
specialist van de PVDA en docent pensioenrecht aan de KU Leuven, zet dit 
de sociale zekerheid op zijn kop. 

HELP ALARM SLAAN
AL 10.000 MENSEN SLOEGEN  ALARM VOOR HUN PENSIOEN.  SLA MEE ALARM VIA  www.blijfvanonspensioen.be
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“Je kon er de afgelopen maanden 
niet omheen. De files. Ze waren er al 
lang, maar sinds de knip in de Leien 
is het niet meer te doen. Altijd is er 
wel een uitleg: slechte weersom-
standigheden, een ongeval, nood-
zakelijke werken...  Er zijn gewoon 
te veel wagens op de baan. We 
moeten overschakelen op openbaar 
vervoer of de fiets. Maar daar wringt 
het schoentje. In de alternatieven 
investeert men onvoldoende.”

“Met de PVDA lanceerden 
we vorig jaar een petitie 
naar aanleiding van de 
besparingsplannen van De 
Lijn Antwerpen. De ver-
voersmaatschappij wilde 
een zomerregeling invoeren 
tijdens de wintermaanden, bij 
acuut gebrek aan chauffeurs. 
Dat personeelstekort komt 
natuurlijk niet uit de lucht 
vallen, maar is het gevolg van 
jarenlange besparingen. De petitie vraagt de snelle aanwer-
ving van 333 chauffeurs in Antwerpen. Dit is nodig om de 
dienstverlening naar de reizigers te garanderen, maar ook 
voor veilige arbeidsomstandigheden voor het personeel. Ik 
ging onze petitie afgeven aan de Provinciaal Directeur van 
De Lijn. Met gedeeltelijk succes. In augustus zat De Lijn aan 
115 aanwervingen. We blijven druk zetten!” 

“In het centrum van Borgerhout ligt het onaf-
gewerkte metrostation ‘Drink’. Het is één van 
de schandvlekken van het openbaar vervoer 
in Antwerpen. Op de Turnhoutsebaan is het 
een en al chaos, maar ondergronds rijden lege 
trams. PVDA Borgerhout bevroeg 320 mensen 
met een enquête. 97% is voorstander om het 
premetrostation snel te openen. We wisten dat 
er een groot draagvlak was, maar we zijn toch 
verrast. Slechts een kleine minderheid volgt 
het standpunt van De Lijn en het stadsbestuur, 
die zeggen dat het zo’n haast niet loopt.”

“Midden oktober vielen er drie fietsdoden in het 
verkeer. Deze tragische ongelukken deden de 
discussie rond de fietsveiligheid in alle hevig-
heid oplaaien. ‘Kan ik nog veilig door Antwerpen 
fietsen?’ vragen veel Antwerpenaren zich af.  
Iedereen moet respect hebben voor elkaar en 
voor de verkeersregels, maar goede infrastruc-
tuur is essentieel. De PVDA pleit ervoor zo veel 
mogelijk kruispunten conflictvrij te maken.  
Dat wil zeggen dat auto’s en vrachtwagens niet 
op hetzelfde moment groen licht krijgen als de 
voetgangers en fietsers. Pas tegen eind 2019  
zullen de lichtenregelingen op alle kruispunten in  
de stad herbekeken worden. Dat is veel te laat.”

“We zijn weer een jaar 
voor de verkiezingen 
en de stad is één grote 
bouwwerf. Schepen van 
Mobiliteit Koen Kennis 
(N-VA) zegt dat de knip 
in de Leien een open-
hartoperatie is. Maar 
waarom opereert hij ook 
de longen, de lever en de 
milt? Aan veel toegangs-
wegen, zoals de Schel-
delaan, de Stenenbrug 

en de brug van den Azijn, wordt gelijktijdig gewerkt en ook 
veel straten in de stad liggen open. Ik woon in Merksem, 
maar werk in de haven. Twee uur in de file staan is helaas 
geen uitzondering. Ik heb een tijdje de bedrijfsbus geno-
men, maar dat heeft geen zin, want die staat mee in de file. 
Als het van mij afhangt, komt er een goede treinverbinding 
naar de haven. De sporen liggen er.”

HAAL 
ANTWERPEN  
UIT DE KNOOP

MEER CHAUFFEURS NODIG

METROSTATION DRINK 
MOET OPEN

VEILIGE KRUISPUNTEN

WAAROM WORDT ER 
OVERAL TEGELIJK 
GEWERKT? 

Peter Mertens, 
gemeenteraadslid PVDA

Jos D’Haese,  
woordvoerder PVDA

Zohra Othman, 
PVDA-schepen

Mie Branders, 
gemeenteraadslid 
PVDA

Mohamed Chebaa,  
gemeenteraadslid PVDA
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ACTIE LOONT

G4S TREKT ZICH TERUG
De bewakingsmultinational G4S mag dan toch geen daklozencentrum 
uitbaten in Antwerpen. Dankzij anderhalf jaar aangehouden verzet van 
sociaal werkers, professoren en studenten heeft G4S zich teruggetrok-
ken. Daarnaast gingen ook andere sociale zorgprojecten, zoals het 

buurtwerk, de woonbege-
leiding en de drughulpverle-
ning niet naar commerciële 
spelers. Ze werden opnieuw 
toegekend aan de huidige 
vzw’s. Dit toont aan dat de 
Antwerpse sociale organisa-
ties een grote expertise heb-
ben en innovatief zijn. Het op 
de markt zetten van sociale 
projecten zorgt voor veel 
wantrouwen en concurrentie. 
Dit moet stoppen.

PVDA ONTHULT

ZORGBEDRIJF WIL 
PRIVÉKAPITAAL 
AANTREKKEN
Een televisiereportage van Pano (VRT) maakte duidelijk hoe het 
eraan toegaat in private woonzorgcentra. Bejaarden worden in 
reclamefilmpjes luxehotels voorgeschoteld, maar komen terecht 
in zorgfabrieken. Hier worden ze op een rantsoen gezet van  
3,5 euro voor drie maaltijden per dag. Tijd voor een babbeltje 
met de verzorgers is er niet. Grote bedrijven investeren in zo’n 
woonzorgcentra, omdat er véél winst te rapen valt. De publieke 
zorgcentra doen het beter. Toch wil het Antwerpse Zorgbedrijf  
de holding Ackermans & van Haaren binnenhalen als partner. 
De holding heeft maar liefst 22 dochterbedrijven in belastingpa-
radijzen. Zo weet je meteen waar het liggeld van onze senioren 
naartoe gaat.

GEEN HANDELSMISSIES NAAR ISRAËL

GEEN HANDEL MET DE 
BEZETTING
Van 3 tot 7 september leidde het Antwerpse stadsbestuur met schepen 
Caroline Bastiaens (CD&V) een economische missie naar Israël. Peter 
Mertens interpelleerde tijdens de gemeenteraad met de vraag geen 
missies meer te organiseren of handel te drijven met Israël zolang dit 
land het internationaal recht en de mensenrechten schendt. Tijdens 
de missie werd o.a. de universiteit Technion bezocht, bekend om haar 
goede banden met het Israëlisch leger. Actievoerders verzamelden aan 
de gemeenteraad met de duidelijke boodschap: “Geen handel met de 
bezetting”.

ÖZGÜR GÜMÜS GETUIGT

GEEF JONGEREN EEN KANS 
“Als jeugdwerker begeleid ik 
jongeren naar een job. In onze 
kleurrijke buurten zie ik heel 
veel talent op de straat rond-
lopen. Maar hun dromen, hun 
ambities en hun goesting om 
zichzelf te bewijzen zijn vaak na 
verschillende teleurstellingen 
weggevloeid. Ik vind het een 
fantastisch gevoel wanneer één 
van mijn ‘gasten’ een goeie 

job heeft gevonden. Dan is mijn week helemaal goed. Maar er is meer 
nodig. Jongeren willen meer werkzekerheid. Ze willen geen dag- of 
flexcontracten. Bedrijven moeten jongeren veel meer kansen geven. Ze 
willen zich volwaardig voelen en hun toekomst opbouwen.”

PVDA OP ANTWERP PRIDE 

GELIJKHEID IN DIVERSITEIT
Met de boodschap voor ‘gelijkheid in diversiteit’ was de PVDA present 
op de Antwerp Pride. Wie je bent of van wie je houdt, het is voor ieder-
een anders en dat is doodnormaal. Seksualiteit en genderidentiteit zijn 
immers zo divers als er 
kleuren zijn in de regen-
boog. Ons doel: een stad 
waarin alle inwoners niet 
ten koste van elkaar, 
maar samen met elkaar 
hun eigen plek kunnen 
vinden en zich thuis kun-
nen voelen.

4

GEMISTE KANS 

BLIJVEN PRATEN IS EEN MUST
Borgerhout kwam 
verschillende keren 
in het nieuws naar 
aanleiding van een 
aantal incidenten in 
het district. In juni 
nodigden jongeren-
organisaties Bart 
De Wever (N-VA) uit 
voor een buurtover-
leg. De burge-
meester weigerde, 
omdat het volgens 
hem een mediacircus was geworden. In september vroeg de Borger-
houtse districtsraad om een gesprek met politie, jongerenverenigingen 
en andere belanghebbenden. Ditmaal gaf het voor de burgemeester 
geen meerwaarde. “Onbegrijpelijk”, stelt Zohra Othman, PVDA-schepen 
te Borgerhout, “want voor een goed en veilig samenleven in Borgerhout 
is er net nood aan dialoog, een sereen debat en luisteren naar alle 
actoren op het terrein.”



WIJ WILLEN  
JOUW MENING

“Beste lezer van De Franken Teut,
Wij willen jouw mening over wat anders kan  
en wat beter moet in onze stad. Jouw mening telt!  
Vul deze bevraging in en stuur ze terug naar PVDA 
Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen.  
Je kan dit ook online invullen en delen via 
antwerpen.pvda.be/bevraging, of scan  
de QR- code hiernaast. Alvast bedankt.”

PETER MERTENS 
LIJSTTREKKER GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

DE GROTE BEVRAGING VAN ANTWERPEN



Al deze voorstellen kunnen voor jou belangrijk zijn, maar wat moeten we eerst aanpakken?  
Kruis bij elk thema maximaal één voorstel aan

A     ALS JE BURGEMEESTER WAS, WAT ZOU JE IN DE EERSTE PLAATS AANPAKKEN?

B     WELKE OPLOSSING IS VOOR JOU DE BESTE?

  1     #STADZONDERARMOEDE
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐  Gratis maaltijd op school 1.1
☐  Verlaging stedelijke taksen (zoals riooltaks) 1.2
☐  Geen afbouw van OCMW-steun (bijv. voor medische kosten) 1.3
☐  Leefloon optrekken tot boven de armoedegrens  

(via stedelijke B-norm) 1.4
☐  Ander: ………………………………………………………………………… 1.5

  2     #ZORGENDESTAD 
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Uitbouw gratis geneeskunde via wijkgezondheidscentra 2.1

☐ Betaalbare rusthuizen en serviceflats 2.2

☐ Aanpak wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg 2.3 
☐ Afschaffen ereloonsupplementen specialisten in  

ZNA-ziekenhuizen 2.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 2.5

 

  3     #WOONSTAD 
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐  Daadkrachtige aanpak van leegstand 3.1

☐  Ambitieus plan voor nieuwe sociale woningen 3.2

☐  Maximumprijzen voor de private huurmarkt 3.3

☐  Meer ondersteuning voor energiebesparende renovatie van 
woningen 3.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 3.5

 

  4     #MOBIELESTAD 
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Gratis tram- en busvervoer in Antwerpen 4.1

☐ Meer veilige fiets- en voetpaden 4.2

☐ Leg een stadstrein in op de bestaande Singelsporen 4.3

☐ Meer en stiptere trams en bussen 4.4

☐  Ander: …………………………………………………………………………4.5 

  5     #DIVERSESTAD
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Nultolerantie voor racisme en discriminatie bij de politie 5.1

☐ Praktijktesten tegen discriminatie op woon- en arbeidsmarkt 5.2

☐ Meer diversiteit bij stads- en onderwijzend personeel  
(streefcijfers) 5.3

☐ Menswaardige opvang van vluchtelingen 5.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 5.5

  6     #INVESTERENDESTAD 
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Verdere uitbouw stadsdiensten (groendienst e.a.) 6.1

☐ Uitbouw stadsbedrijf voor duurzame en goedkope energie 6.2

☐ Pilootproject 30-urenweek bij stadsbedrijven  6.3

☐ Opnieuw investeren in stedelijk onderwijs en stadscrèches 6.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 6.5

  7     #DUURZAMESTAD
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Groene parken op loopafstand voor elk gezin (max. 400m) 7.1

☐ Gebruik de restwarmte van de haven voor energievoorziening 7.2

☐ Gezonde lucht-plan tegen vervuilende uitstoot en fijn stof 7.3

☐ Stedelijke inrichting op maat van fietsers en voetgangers 7.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 7.5

  8     #STADVANDEJEUGD 
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Jongerenanimatoren op alle buurtpleinen 8.1

☐ Huiswerkbegeleiding in de buurt (of in de school) 8.2

☐ Gratis sport- en spelactiviteiten op alle Antwerpse pleintjes 8.3

☐ Meer jeugdhuizen, ontmoetingsruimtes en fuifzalen 8.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 8.5

 

  9     #VEILIGESTAD 
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Heropenen wijkkantoren van de politie 9.1

☐ Opwaardering van de rol van de wijkagent 9.2

☐ Betrek families en scholen in aanpak radicalisering van  
jongeren 9.3

☐ Goed opgeleid personeel voor eenvoudige aangifte van  
seksueel en intrafamiliaal geweld 9.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 9.5

 10    #STADZONDERGRAAIERS
(DUID SLECHTS ÉÉN PUNT AAN)

☐ Verplichte bekendmaking van alle inkomsten van politici 10.1

☐ Politici mogen niet zetelen in bestuursraden van  
multinationals 10.2

☐ Grondige doorlichting stadsbedrijven, intercommunales  
en nv’s 10.3

☐ Vermindering toplonen van CEO’s van gemeentelijke  
bedrijven 10.4

☐  Ander: ……………………………………………………………………… 10.5



 1  2  3  4  5

 1  2  3  4  5

☐ stad zonder armoede
☐ zorgende stad
☐ woonstad
☐ mobiele stad

☐ diverse stad
☐ investerende stad
☐ duurzame stad
☐ stad van de jeugd

☐ veilige stad
☐ stad zonder graaiers

Voordat beslist wordt over nieuwe projecten, moet de stad échte inspraak organiseren.

 

      HELEMAAL  NIET AKKOORD  NOCH HET EEN  AKKOORD  HELEMAAL AKKOORD 
  NIET AKKOORD  NOCH HET ANDER

Geen commercialisering van buurtwerk, daklozenopvang, drugshulpverlening en andere 
sociale zorg.

    HELEMAAL  NIET AKKOORD  NOCH HET EEN  AKKOORD  HELEMAAL AKKOORD 
  NIET AKKOORD  NOCH HET ANDER

Duid aan in welke mate je akkoord gaat of niet

Duid met 1, 2 en 3 de drie belangrijkste thema’s aan  
(1 = het belangrijkste, 2 = tweede belangrijkste, 3 = derde belangrijkste)

C     WAT EERST AANPAKKEN?

D     WAT DENK JIJ VAN VOLGENDE UITSPRAKEN?

E     WAT VIND JIJ HET STERKSTE PUNT VAN DE PVDA?

F     WAT VIND JIJ HET ZWAKSTE PUNT VAN DE PVDA?

☐ ja  ☐ nee ☐ geen antwoord

Kende je de PVDA al voor het invullen van deze enquête?

Bedankt om deze bevraging in te vullen. Je bent goed bezig. Je bent één van de 10.000 
Antwerpenaren wiens mening we willen kennen. Om zo nog beter te werken aan  
een stad op mensenmaat. Stuur deze bevraging ingevuld terug naar: Gemeentestraat 6,  
2060 Antwerpen. Je mag ze ook komen binnensteken of afgeven aan een PVDA-lid in jouw 
buurt.
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GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

ROOD
PMS 032
CMYK 0/90/86/0 
RGB 229/53/44
RAL 3024

DEZE GEGEVENS ZIJN NOODZAKELIJK OM DE BEVRAGING GOED TE 
KUNNEN VERWERKEN. DANK JE! 

GESLACHT       ☐  man      ☐   vrouw      ☐ x

GEBOORTEJAAR   ..……………  

POSTCODE  

HOOGST BEHAALDE DIPLOMA
☐  lager onderwijs
☐  secundair onderwijs
☐  hoger onderwijs
☐  universitaire studies

WIL JIJ DE RESULTATEN VAN DE GROTE BEVRAGING ONTVANGEN?
    JA, CONTACTEER ME

MIJN E-MAIL:

GSM:

NAAM:     
                        
VOORNAAM:

STRAAT:                                            NR:            BUS:

POSTCODE:       GEMEENTE:           

Je ontvangt automatisch onze e-mailupdates, indien liever niet, kruis hier aan 

Op de hoogte blijven van PVDA-nieuws via WhatsApp? WhatsApp voornaam, naam en postcode naar 0484 28 16 15 

VOOR WELKE PARTIJ OVERWEEG JE BIJ VOLGENDE 
VERKIEZINGEN TE STEMMEN?
JE MAG MEERDERE PARTIJEN AANKRUISEN

☐  CD&V
☐  Groen
☐  N-VA
☐  Open Vld

☐  PVDA
☐  sp.a
☐  Vlaams Belang
☐  Andere: …………………………………

HEB JE AL EENS VOOR PVDA GESTEMD?
☐ ja 
☐ nee

OP WELKE PARTIJ STEMDE JE BIJ DE VORIGE  
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?

..…………………………………………………………………

BEROEPSSITUATIE 
☐  arbeider
☐  bediende
☐  ambtenaar
☐  zelfstandige 
☐  werkloos
☐  huisman/vrouw
☐  gepensioneerd 
☐  invalide
☐  student
☐  andere: ..…………………………………………………………

👍

TERUGSTUREN NAAR SECRETARIAAT PVDA, 
GEMEENTESTRAAT 6, 2060 ANTWERPEN 

    WORD LID
STUUR SMS MET ‘LID’ + 
NAAM EN ADRES NAAR 
0492 775 007 OF WORD 
LID MET ÉÉN KLIK OP 
PVDA.BE/LID-WORDEN. 

WE HEBBEN JOUW STEUN NODIG 
OM DEZE BEVRAGING MOGELIJK TE MAKEN
Geef 5 of 10 euro steun op rekeningnummer BE05 0011 1514 8675 of ga naar pvda.be/steun

JA, IK DOE MEE
IK WIL BEVRAGINGEN OPHALEN BIJ VRIENDEN

JA, VIA FACEBOOK

JA, STUUR ME EEN MAIL DIE IK MAKKELIJK 
KAN DOORSTUREN

JA, STUUR ME            EXEMPLAREN VAN 
DEZE BEVRAGING

IK WIL PETER MERTENS 
EN ZIJN TEAM HELPEN 
VERKIEZEN

HOU MIJ OP DE HOOGTE

☐ geen antwoord



LAGE-EMISSIEZONE

7 MILJOEN EURO 
BOETES OP EEN  
HALF JAAR
De PVDA is voorstander van iedere maatregel die 

de luchtkwaliteit verbetert. Het effect van de 
lage-emissiezone is relatief, vergeleken met 
bijvoorbeeld het omleiden van het vrachtver-
keer op de ring langs de Liefkenshoektun-
nel. Bovendien blijft de PVDA pleiten voor 

stimulerende maatregelen zoals een abonnement 
op De Lijn of op Velo voor wie zijn oude vervuilende wagen inlevert. Dit 
in plaats van de boetes, waarvan er al voor zeven miljoen euro geïnd 
werden.

BARCELONA

STRENG BELEID TEGEN 
GRAAIEN EN CORRUPTIE

PVDA-voorzitter 
Peter Mertens 
trok naar Barce-
lona om inspira-
tie op te doen bij 
het progressieve 
stadsbestuur 
van Ada Colau. 
In 2015 werd 
Colau verkozen 
tot burgemees-
ter. Als activiste 
won ze veel res-
pect door haar 
strijd tegen de 

uithuiszettingen. De populaire activiste vergeet niet waarom ze verkozen 
is. Ze voert een streng beleid tegen de graaipolitiek en corruptie. Boven-
dien sneed ze drastisch in haar eigen loon. In Barcelona maken ze een 
andere politiek mogelijk. De PVDA doet ook op een andere manier aan 
politiek. Onze verkozenen leven aan een gemiddeld werknemersloon.

SCHOOLKOLONIE DIESTERWEG WORDT VERKOCHT

DOEK VALT OVER BOS- EN 
ZEEKLASSEN 

De openluchtklassen Diesterweg, Sint-Idesbald, het Peerdsbos en 
het Veen werden ooit opgericht met het doel om alle stadskinderen, 
ook zij die het niet breed hebben, een weekje vakantie in de gezonde 
buitenlucht te gunnen. Ondanks hoge kinderarmoede (een kind op de 
vier) en de slechte luchtkwaliteit in Antwerpen sloot het stadsbestuur 
deze werkingen. Op de gemeenteraad van september viel definitief 
het doek voor Diesterweg in Kalmthout. Een deel van het terrein wordt 
gewoon verkaveld. De rest van het terrein en het gebouw mogen 
vanaf nu uitgebaat worden door organisaties die zich van kans- 
armoede niets aantrekken.

IMAGOTAKS

NACHTWINKELIERS 
BLIJVEN IN DE KOU
“Als Koen Kennis 42 mandaten mag hebben, waarom mag ik 
dan niet eerlijk zaken doen?” zegt nachtwinkelier Murad. Hij 
daagde de stad Antwerpen voor de rechtbank omwille van de 
“imagoverlagende belasting”, een jaarlijkse pestbelasting van 
1500 euro voor nachtwinkeliers en vzw-uitbaters. Koen Kennis, 
wil hen liever de stad uit. Met de PVDA steunen we de strijd van 
deze kleine zelfstandigen en vrijwilligers.

BOUWSECTOR

PETER MERTENS WIL 
AANPAK SOCIALE 
DUMPING
Kranen die ’s avonds laat en in het weekend blijven draaien, 
bestelwagens met buitenlandse nummerplaten aan een werf, 
bouwvakkers die geen helmen dragen… het zijn tekenen 
die vaak wijzen op overtredingen van de sociale wetten. Op 
zeven van de tien werven gebeurt het. Ook op werven in 
opdracht van de overheid. Bouwvakkers stellen dag na dag 
vast dat in hun sector jobs met volwaardige contracten in de 
verdrukking komen. Peter Mertens vroeg het stadsbestuur 
om op haar bouwwerven correct te zijn met loon- en arbeids-
voorwaarden door een gedragscode, opgesteld door de 
socialistische vakbond, ABVV, in te voeren. Het stadsbestuur 
ontkende de feiten. Van struisvogelpolitiek gesproken. 
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Hoe ervaar jij de armoede in de stad?
Lise Vandecasteele: De verhalen van mensen in armoede raken me keer 
op keer diep. Armoede heeft vele gezichten. Het zijn patiënten die me 
vragen of ik hen medicatie uit onze reservekast kan meegeven. Of die 
niet naar de kinesist of de tandarts gaan omdat het financieel niet haal-
baar is. Ik zie hoe snel mensen in armoede terecht komen: een ontslag, 
een ziekte, een echtscheiding... meer is vaak niet nodig. Ook kleine 
zelfstandigen in een moeilijke periode zijn kwetsbaar. Sabine komt op 

consultatie met rug en schouder-
klachten. Ze is gescheiden, heeft 
vier kinderen en werkt voltijds 
als poetsvrouw. Ze kan voor de 
twee oudsten de kosten voor de 
hogeschool niet meer betalen. 
Bij het OCMW lieten ze weten dat 
ze geen recht had op financiële 
steun. Nu werkt ze drie avonden 
en op zaterdag bij om de eindjes 
aan elkaar te kunnen knopen. 

Maar eigenlijk moet ze met haar klachten minder werken, ze werkt zich 
letterlijk kapot. 

Hoe moet de armoede volgens jou aangepakt worden?
Lise Vandecasteele: Ik vind het bijzonder problematisch dat het OCMW 
de mensen in armoede die steun vragen eerder behandelt als profiteurs 
dan als mensen die hulp en bescherming nodig hebben. Ze doen alsof 
mensen in armoede het zelf gezocht hebben. Als ze maar beter zoeken 
naar een job of een betaalbare woning zullen ze er zelf wel uitgeraken. 
Bijna een ‘eigen schuld, dikke bult’ visie. Maar hiermee los je niets op. 
Om de armoede aan te pakken heb je structurele maatregelen nodig. 
Een beleid kan en moet zorgen voor voldoende degelijke en vaste jobs, die zijn er nu niet. Door meer sociale woningen te bouwen verspreid 

over de stad, zal ook de gemiddelde huurprijs op de private huurmarkt 
dalen. Het onderwijs moet elk kind kansen geven, maar dat lukt niet 
omdat de klassen te groot zijn en er te weinig middelen zijn. Vandaag 
verlaat een kwart van de kinderen de school zonder diploma.

Welke concrete maatregelen stel jij voor?
Lise Vandecasteele: De stad Antwerpen heeft grote hefbomen om ar-
moede aan te pakken. Onze haven creëert enorm veel rijkdom, maar 
die vloeit amper terug naar de stad. Het leefloon optrekken tot boven 
de armoedegrens is perfect mogelijk vanuit de begroting van het Ant-
werpse OCMW. Voorzie degelijke gratis maaltijden op school, zodat elk 
kind elke dag gezonde voeding krijgt. Verlaag de stedelijke taksen zoals 
de riooltaks, zodat water meer betaalbaar wordt. Stop de afbouw van 
OCMW-steun, bijvoorbeeld voor medische kosten.

GEZONDHEIDSZORG IS EEN RECHT
Eén op de acht mensen met een laag inkomen stelt gezondheids-
zorg uit om financiële redenen, maar gezondheidszorg verdraagt 
geen uitstel. Net daarom organiseert de PVDA al 45 jaar lang het 
initiatief ‘Geneeskunde voor het Volk’. Hier kunnen patiënten zonder 
geld naar de huisarts of verpleegkundige.  Bovendien voeren ze 
campagnes voor toegankelijke en kwaliteitsvolle geneeskunde 
en betaalbare geneesmiddelen voor elke Belg.

INTERVIEW MET LISE VANDECASTEELE

ARMOEDEBESTRIJDING
JA, HET KAN
Eén op de vier Antwerpse kinderen groeit op in een kansarm gezin,  
met een laag inkomen, een slechte woning, vaak zieke gezinsleden... 
Een gezin waar een week vakantie buitenshuis niet mogelijk is. 
Armoedebestrijding is zogezegd een topprioriteit voor onze 
beleidsvoerders, maar jaar na jaar stellen we vast dat de armoede 
niet daalt. Een gesprek met Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid  
voor de PVDA en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk.

“OM DE 
ARMOEDE AAN 
TE PAKKEN HEB 
JE STRUCTURELE 
MAATREGELEN 
NODIG.”
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NIEUWS UIT DISTRICTEN

Het is te zot voor woorden:  
de stad wil het zwembad 
Arena in Deurne nog steeds 
sluiten.
 
De bouw van een nieuw recrea-
tief zwembad op de Ruggeveld-
laan (Deurne) werd toegewezen 
aan Sportoase. Het stadsbestuur 
wil Sportoase jaarlijks 1,125 
miljoen euro schenken. Het 
haalt dit geld rechtstreeks uit de 
werkingsmiddelen van Arena, 
dat om die reden onder de 
sloophamer moet. Nochtans is 
er nu al een nijpend tekort aan 
zwemwater in Antwerpen. Ook 
het zwembad van Wijnegem zal 
in de nabije toekomst sluiten.

CHARLOTTALEI

BOMEN VERDWIJNEN VOOR DE CENTEN

Zaterdagochtend 17 september. Heel vroeg in 
de ochtend werden 54 kastanjebomen op de 
Charlottalei gekapt in opdracht van het Ant-
werpse districtsbestuur (N-VA, Groen en Open 
Vld). Ziek waren ze niet. Ze stonden in de weg 
voor de heraanleg van de straat. 

De buurtbewoners probeerden alles om hun bo-
men te redden. Ze wilden hen graag de bescher-
ming geven die de bomen hen al die jaren had-
den gegeven. Bescherming tegen fijnstof, tegen 
het verkeerslawaai, tegen de hitte in de zomer. 
De bomen maakten het leven in de drukke buurt 
aangenaam. Een petitie, een reuzepicknick, een 
kortgeding, een alternatief plan van heraanleg 
waarmee de wortelzones gespaard bleven, een 
stille wake... Met al die initiatieven trachtten de 
buurtbewoners het bestuur op andere gedachten 
te brengen. 

Op initiatief van de PVDA-fractie werd een ex-
tra districtsraad bijeengeroepen. Het werd een 
beschamende zitting. De bewoners gebruikten 
hun spreekrecht voor knappe, verstandige tus-

senkomsten. Er werd weer niet geluisterd, inte-
gendeel: de buurtbewoners kregen ei zo na een 
GAS-boete omdat ze hun ongenoegen durfden 
te ventileren. Schepen Van den Borne (Groen) 
besloot dat het ook een financiële kwestie was. 

Het is goedkoper om ineens alle bomen tege-
lijk te kappen en te vervangen dan gefaseerd 
te kappen zoals de buurt voorstelde. PVDA, sp.a 
en CD&V stemden tegen de kap van de bomen. 
N-VA, Open Vld en Groen keurden de kap goed.

TEKORT AAN ZWEMWATER IN ANTWERPEN

HOU ARENA-ZWEMBAD OPEN

Het verzet zorgde voor enkele over-
winningen. Dankzij de druk van de 
buurt, ouders, scholen en verenigin-
gen kiest de stad alvast niet langer 
voor het megalomane project van 
Plopsaqua. Door dit aanhoudend en 
groeiend verzet moest de stad ook 
al de inkomprijzen van het nieuwe 
zwembad verlagen. Daarna moest 
het een apart tarief voor scholen, 
sportclubs en gebruikers van het 
sportzwembad in het leven roe-
pen. Bovendien moest het ook een 
oplossing voor de schoonspringers 
zoeken. 

Proficiat aan alle mensen die zich 
aanhoudend verzetten tegen de 
sloop van Arena. 
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DE PVDA IN JE DISTRICT ANTWERPEN

“Te veel sluipverkeer op de Paardenmarkt door de Noorderlijn-werken? 
We versmallen de straat, maken er een zone 30 van en de fietsers op 
die smalle rijweg moeten het verkeer maar afremmen”. Dat moet onge-
veer de redenering zijn geweest van het districtsbestuur (N-VA, Groen 
en Open Vld) bij de voorlopige heraanleg enkele maanden geleden. Met 
behulp van witte lijnen en betonblokken werd het breedste deel van de 
straat een pak smaller gemaakt. “Een knoeiboel op vele vlakken”, von-
den de betrokken bewoners. Vooral de onveiligheid van de fietsers was 
voor hen een doorn in het oog. Zeker met de vele fietsende studenten 
in de buurt. Er is genoeg plaats naast de versmalde rijweg om een echt 
fietspad te voorzien. Met veertig man en vrouw hebben ze dat duidelijk 
gemaakt op een infomoment. Ze hebben gewonnen, er komen veilige 
fietspaden. Proficiat!

Op de gemeenteraad van 
oktober kaartte Peter Mertens, 
PVDA-fractieleider, de mobili-
teitsproblemen op Linkeroever 
aan. Dankzij de input van vele 
Linkeroevernaars kon hij con-
crete problemen aanhalen, zoals 
de verkeerslichtenregeling aan 
de Waaslandtunnel, de proble-
men met lift en roltrappen in de 
voetgangerstunnel… Schepen 

Kennis (N-VA) erkende de problemen en luisterde aandachtig. Hij kon-
digde een verlenging van bus 36 op Linkeroever aan. Er zal voortaan 
strenger worden toegezien dat de roltrappen van de voetgangerstun-
nel steeds werken wanneer de lift buiten werking is. Voorts wordt 
onderzocht of er aan de stopplaats van de veerboot een Velostation 
en een busstation kan komen. Met de PVDA volgen we dit op.

PAARDENMARKT

BEWONERS BEKOMEN FIETSPADEN
VERKEER TUSSEN LINKER- EN RECHTEROEVER

EXTRA MAATREGELEN BELOOFD

Vanaf juni 2018 wordt er op het Kiel een ander type aardgas geleverd. Een overschakeling van arm 
naar rijk gas, dat meer energie per kubieke meter oplevert. In augustus kregen alle Kielenaars een 
brief van aardgasbedrijf Infrax met als boodschap dat zij voor de overschakeling alle gastoestel-
len in huis moeten laten nakijken. Heel oude toestellen zullen aangepast of vervangen moeten 
worden. Dit zorgde voor ongeruste reacties. Wat als je juist een nazicht liet doen? Wat kost zo’n 
aanpassing? Districtsraadsleden Karima Amaliki en Nadine Peeters vragen Infrax om een nieuwe 
brief te sturen die de Kielenaars beter informeert. Voor de PVDA mogen de burgers niet opdraaien 
voor deze overschakeling. Er moet een oplossing gevonden worden voor de kosten verbonden 
aan extra nazicht, aanpassing of vroegtijdige vervanging. 

VERANDERINGEN AARDGAS

GEEN DOORREKENING VAN DE KOSTEN

GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

ROOD
PMS 032
CMYK 0/90/86/0 
RGB 229/53/44
RAL 3024

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 18 U.
ZUIDERPERSHUIS - WAALSEKAAI 14
2000 ANTWERPEN
We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden en kennissen uit om mee te 
komen. Laat ons weten met hoeveel personen je komt.  
Dit om het nodige te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.

GEEF JOUW VERKEERSPROBLEMEN DOOR 

Heb jij ook problemen met het verkeer? Onveiligheid voor fietsers en 
voetgangers? Stilstaand verkeer? Slecht geregeld openbaar vervoer? 
Geef het a.u.b. door aan jouw districtsraadsleden Nadine Peeters, 
Karima Amaliki en Raf Vandecasteele via antwerpen@pvda.be.
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DE PVDA IN JE DISTRICT BERCHEM

Het samenleven in Berchem verloopt goed. Tot die conclusie kwam de 
Nederlandse socioloog Maurice Crums die onderzoek deed naar de su-
perdiversiteit rond de Driekoningen- en Statiestraat. Uit die studie blijkt 
dat er 51% mensen wonen met buitenlandse roots. Natuurlijk wordt er 
ook veel naast elkaar geleefd in eigen gemeenschappen, maar ook  
een beetje samen. Een van de redenen is het brede weefsel van winkels 
en diensten, waar iedereen binnen en buiten loopt. De Turkse kapper 
koopt ’s morgens nog snel een haarproduct bij de Afrikaanse winkel aan 
de overkant. De Vlaamse bediende gaat na kantooruren bij de exotische 
buurtwinkel boodschappen doen. Iedereen gaat om met iedereen.  
Zo lijkt het hier goed te werken.

De volkstuintjes in Berchem brengen van oudsher een heel diverse groep 
mensen bijeen om samen te tuinieren. De tuintjes geven de mensen de 
mogelijkheid dicht bij huis hun hobby uit te voeren. Het is dan ook een on-
begrijpelijke beslissing van het stadsbestuur om deze tuintjes te verhuizen. 
Dankzij het protest is men er in geslaagd de verhuis van oktober 2017 uit 
te stellen naar februari 2018. De volkstuinders blijven echter strijdbaar, ze 
leggen zich niet neer bij de verhuisplannen.

Drie dodelijke fietsongevallen op twee weken tijd is onaanvaardbaar. 
Uit recente studies blijkt dat de Antwerpenaar meer de fiets gebruikt. 
Dat is goed nieuws. Spijtig genoeg volgt de infrastructuur niet en zijn 
er voor dit stadsbestuur (N-VA, CD&V en Open Vld) andere prioritei-
ten. De auto blijft koning. PVDA Berchem bracht de risicokruispunten 
in kaart en legt die voor op de districtsraad. Er moet geïnvesteerd 
worden in veiligheid van de fietser en de voetganger. Waar moge-
lijk wil de PVDA conflictvrije kruispunten: kruispunten waar auto’s, 
vrachtwagens en openbaar vervoer niet op hetzelfde moment groen 
licht krijgen als de voetgangers en fietsers.

SAMENLEVEN IN BERCHEM 

JA, HET KAN
 

BRIALMONTPARK

VOLKSTUINTJES MOETEN BLIJVEN 

VERKEERSVEILIGHEID

INVESTEER IN VEILIGE 
KRUISPUNTEN

GROEN
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CMYK 0/90/86/0 
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RAL 3024

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 18 U.
ZUIDERPERSHUIS - WAALSEKAAI 14
2000 ANTWERPEN

We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden 
en kennissen uit om mee te komen. 
Laat ons weten met hoeveel
personen je komt. Dit om het nodige
te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.
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Tram 24 rijdt vanaf 1 september enkel nog tijdens de spitsuren en dit op een 
verkort traject. In de daluren wordt de tram vervangen door een bus voor 
een deel van het traject. Niet enkel een verlaging van het aantal zitjes, maar 
ook meer overstappen. Het is niet dat lijn 24 onvoldoende reizigers telt, 
integendeel. De maatregel dient om het tekort aan trambestuurders op te 
vangen. Onaanvaardbaar. De dienstverlening gaat nog verder achteruit en 
de files worden alsmaar langer. Als protestactie deelde de PVDA sardine-
blikjes uit. De Lijn beloofde tegen de koopjesperiode terug een tram op het 
volledige traject in te zetten. Met de PVDA blijven we mee druk zetten.

“De heraanleg van 
de Kroonstraat is 
hoognodig. En-
kele jaren geleden 
verongelukte hier 
een kleutertje voor 
de ogen van zijn 
moeder. Moeten 
er echt nog meer 

doden vallen voor er iets gebeurt aan deze situatie?” vragen de buurt-
bewoners ons. Het stadsbestuur (N-VA, CD&V en Open Vld) besliste, 
tegen de wil van het district in toch een laad- en loszone in te richten. 
De gevraagde veilige passage voor fietsers aan het kruispunt met de 
Plantin en Moretuslei moest er ook aan geloven. In juni protesteerde 
PVDA Borgerhout mee met de actie van het buurtcomité.

De Reuzenstoet, gedragen door 
talloze verenigingen, beleefde 
mede dankzij het mooie weer een 
topeditie. Postcode 2140 borrelde 
en bruiste zoals alleen Borgerhout 
dat kan. PVDA Borgerhout was ook 
aanwezig met een knappe Dokter-
reus, die onze strijd voor betaalbare 
geneesmiddelen belichaamt.

HERAANLEG KROONSTRAAT

VERKEERSVEILIGHEID  
VER TE ZOEKEN

BRUISENDE REUZENSTOET LIJN 24  

BUS MOET TERUG EEN TRAM WORDEN

DE PVDA IN JE DISTRICT BORGERHOUT

PREMETROSTATION DRINK 

PVDA BRENGT BETROKKENEN 
BIJEEN
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PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 18 U.
ZUIDERPERSHUIS - WAALSEKAAI 14
2000 ANTWERPEN

We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden 
en kennissen uit om mee te komen. 
Laat ons weten met hoeveel
personen je komt. Dit om het nodige
te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.

PVDA Borgerhout voert campagne om het onafgewerkte  
premetrostation Drink te openen en organiseerde daarom een 
infonamiddag. Een buschauffeur, een mobiliteitsexpert, de voorzitter 
van de handelaarsvereniging, schepen Zohra Othman (PVDA) en vele 
gebruikers van het openbaar vervoer namen het woord. Eén bood-
schap kwam duidelijk naar voren: “Premetrostation Drink openen is 
mogelijk”. De kostprijs van drie miljoen euro voor de afwerking weegt 
niet op tegen de vele voordelen van de ingebruikname.

Jos D’Haese, woordvoerder PVDA, Zohra Othman districtsschepen PVDA, 
Herman Welter, mobiliteitsexpert en Joost Sierens, voorzitter handelaarsvereniging Boho 2140. 

Het Laatste Nieuws, 2/9/2017
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DE PVDA IN JE DISTRICT DEURNE
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PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 18 U.
ZUIDERPERSHUIS - WAALSEKAAI 14
2000 ANTWERPEN

We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe  
jaar feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden
en kennissen uit om mee te komen. 
Laat ons weten met hoeveel 
personen je komt. Dit om het nodige 
te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.

In de zomer organi-
seerden Geneeskunde 
voor het Volk en PVDA 
Deurne Fiesta Local, een 
groot buurtfeest op de 
Arenaweide. Meer dan 
vijfhonderd buurtbewo-
ners beleefden samen een 
spetterende namiddag. 
Kinderen genoten van 
sport en spel, jongeren 

leefden zich uit tijdens het pannatoernooi, patiënten en vrijwilligers 
van de groepspraktijk zorgden voor lekkers van over de hele wereld 
en verschillende artiesten brachten muziek en dans. Er was ook plaats 
voor actie voor het openhouden van het Arena-zwembad en het behoud 
van buurtwerk Dinamo. Noteer alvast zaterdag 12 mei 2018 in je agenda 
voor de tweede editie!

PVDA Deurne bevroeg 509 mensen over het Arena zwembad. Slechts 
zeven mensen waren niet tevreden over het zwembad. In korte getui-
genissen schreven mensen op waarom zij naar Arena komen: dichtbij, 
klantvriendelijk personeel, het speelplezier voor de kinderen, de aquagym, 
de zwemlessen, het schoonspringen, de betaalbaarheid, “den afrijs”, de 
aangename sfeer, of werken aan de conditie. “Wat een verschil met de taal 
van het stadsbestuur,” blikt Kristof Vissers, fractieleider van PVDA Deurne, 
terug. “Om de geplande sloop te verdedigen, spreken zij al meer dan een 
jaar over Arena alsof het een bouwvallige ruïne is.”

De buurten rond het Sportpaleis kreunen al jaren onder parkeer-
druk. Omwille van een tekort aan parkeerterreinen voor bezoekers 
vernietigde de Raad van State deze zomer een nieuwe milieuver-

gunning. Daarmee steunt de 
rechtbank het protest uit 2013 
van buurtbewoners en PVDA 
Deurne. Zij hingen toen affiches 
aan hun raam met de bood-
schap “bezoekers Sportpaleis, 
deze wijk is geen parking”. De 
PVDA roept het stadsbestuur 
en het Sportpaleis op nu samen 

met de buurtbewoners eindelijk naar oplossingen te zoeken voor het 
mobiliteits- en parkeerprobleem.

SPETTEREND FIESTA LOCAL

DIVERS FEEST MET SOCIALE 
BOODSCHAP

DEURNENAAR TEVREDEN OVER ARENA-ZWEMBAD

STADSBESTUUR WIL SLOOP 
DOORZETTEN

EINDELIJK OPLOSSINGEN PARKEEROVERLAST SPORTPALEIS?

RAAD VAN STATE STEUNT 
BUURTBEWONERS

BEZOEKERS SPORTPALEIS

DEZE WIJK IS GEEN PARKING
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Vanaf juni 2018 wordt in Hoboken een ander type aardgas geleverd. Een overschakeling van arm 
gas naar rijk gas, dat meer energie per kubieke meter oplevert. In augustus kregen alle Hoboke-
naars een brief van aardgasbedrijf Infrax in de bus met als boodschap dat zij voor de overschake-
ling alle gastoestellen in huis moeten laten nakijken. Heel oude toestellen zullen aangepast of ver-
vangen moeten worden. Dit zorgde voor ongeruste reacties. Wat als je juist een nazicht liet doen? 
Wat kost zo’n aanpassing? Op initiatief van PVDA-raadslid Swa Engelen wordt Infrax gevraagd een 
nieuwe brief te sturen die de Hobokenaars beter informeert. Voor de PVDA mogen de burgers niet 
opdraaien voor deze overschakeling. Er moet een oplossing gevonden worden voor de kosten 
voor extra nazicht en een eventuele aanpassing of vroegtijdige vervanging van gastoestellen.

Goed nieuws! Het parkje aan het Cockerillhof werd heraange-
legd. Het speelpleintje ligt op een steenworp van het bedrijf 
Umicore. De wijk Moretusburg naast de fabriek werd tien jaar 
geleden gesaneerd. Maar natuurlijk stopt de wind niet aan de 
slagbomen van de Kapelstraat. Daarom vroeg de PVDA in de 
districtsraad herhaaldelijk om de bodem van het speelpleintje te 
onderzoeken. Schoorvoetend ging het districtsbestuur akkoord 
en werden er grondstalen genomen. Uit het bodemrapport bleek 
inderdaad dat de grond van het speeltuintje ook te veel lood, 
cadmium en arseen bevatte. De PVDA bleef op tafel kloppen. 
Totdat het districtsbestuur uiteindelijk de sanering en heraanleg 
uitvoerde. Goed nieuws voor de gezinnen uit de buurt.

De buurt rond het drukke 
kruispunt Zwaantjes 
ligt al lang te verkom-
meren. Nu komt er een 
groot bouwproject, 
maar het overschrijdt 
de draagkracht van 
de buurt. Er komt een 
woontoren van zestien 
bouwlagen. Ondanks tal 
van negatieve advie-

zen gaf het stadsbestuur (N-VA, CD&V en Open Vld) een bouwvergunning. 
Volgens de schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde is er helemaal 
geen probleem. Er is immers nog hoogbouw in de buurt: kijk maar naar de 
Silvertopblokken. Maar die torens liggen in vogelvlucht twee kilometer verder, 
in een heel andere omgeving. Tweehonderd buurtbewoners formuleerden 
officieel bezwaar tegen dit project bij het provinciebestuur. “Hoboken heeft 
nood aan betaalbare woningen, aan voorzieningen voor senioren en kinderen 
en meer groene ruimte en plaatsen voor sport. Maar waarom alles op een 
zakdoek groot bouwen? Vijfhonderd meter noordelijker, aan het einde van de 
Krugerstraat, ligt de vervallen fabriekssite Lemmerz. Het is een ideale plek om 
ons district verder uit te breiden op mensenmaat”, zeggen Renaat Meesters 
en Mie Branders van PVDA Hoboken.

PARKJE COCKERILLHOF

TERUG SPELEN IN DE BUURT!
HOOGBOUW IN EEN DRUKKE WIJK

ZWAANTJES DREIGT TE VERSTIKKEN

VERANDERINGEN AARDGAS

GEEN DOORREKENING VAN DE KOSTEN

DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN
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PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 18 U.
ZUIDERPERSHUIS - WAALSEKAAI 14
2000 ANTWERPEN
We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden en kennissen uit om mee te 
komen. Laat ons weten met hoeveel personen je komt.  
Dit om het nodige te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.
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Door besparingen werd het jeugdwerk in Merksem afgebouwd, waardoor het aanbod 
voor jongeren verschraalde. Hierdoor komen jongeren de tijd verdrijven in andere 
openbare plaatsen zoals de bibliotheek en de ontmoetingscentra. Dit geeft vaak 
wrijvingen en conflicten met andere gebruikers. Districtsraadslid Tristan Faes sprak 
in mei het bestuur aan over deze problemen. Hij stelde een overleg voor tussen alle 
betrokken partijen, en vroeg extra middelen voor de jeugd in ons district. Er worden 
nu enkele tijdelijke ‘pop-up-evenementen’ gepland. Dat is op zich goed nieuws, maar 
het verandert weinig op het terrein. Extra personeel en blijvende investeringen in 
jongerenwerk en straathoekwerk blijven nodig.

De Schaal Sels en de braderij aan het eind van de zomer: een oude 
Merksemse traditie. Sinds enkele jaren worden beide evenementen 
op dezelfde dag georganiseerd en heet de braderij nu officieel de 
‘Stroboerenmarkt’. Vele Merksemnaren waren ontgoocheld na de 
laatste editie. De Stroboerenmarkt kende maar weinig succes bij de 
handelaren en het publiek. En de Schaal Sels verloor haar Merksems 
karakter omdat de renners nog maar anderhalve ronde door Merksem 
reden. Op vraag van de Merksemnaren voelde PVDA-raadslid Tristan 
Faes het districtsbestuur hierover aan de tand. Hij vroeg bij de orga-
nisatoren te pleiten voor een parcours waar er langer op Merksems 
grondgebied gereden wordt. Niet onlogisch, aangezien het districts-

bestuur een behoorlijk 
deel van zijn budget 
spendeert aan de 
Schaal Sels. Daarnaast 
stelde Tristan Faes 
voor tijdig en beter te 
overleggen met de 
handelaars, om van de 
markt terug een succes 
te maken.

Van bij de aankondiging dat bus 650 het centrum zou vermijden 
verzette de PVDA zich daartegen. Mensen die minder goed te been 
zijn werden slachtoffer van deze besparingsmaatregel. Eind juni had 
het districtsbestuur een oplossing gevonden. De al fel geplaagde bus 
33 zou de Nieuwdreef bedienen. Van die plannen kwam echter niets 
in huis. De parcourswijziging van bus 650 is een feit, en dus staan vele 
Merksemnaren in de kou. Het cultuurcentrum en de muziekacademie 
moeten het zonder bushalte stellen. De PVDA vraagt dan ook dat 
het districtsbestuur, in overleg met De Lijn, zoekt naar een goede en 
blijvende oplossing. Openbaar vervoer moet een basisrecht zijn voor 
iedereen.

SCHAAL SELS EN STROBOERENMARKT

GEEF MERKSEM TERUG 
MEER GLANS

BUS 650

MERKSEMNAREN STAAN IN DE KOU

JEUGDWERK  

BLIJVENDE INVESTERINGEN ZIJN NODIG

DE PVDA IN JE DISTRICT MERKSEM
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PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 18 U.
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2000 ANTWERPEN

We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden en kennissen uit om mee te 
komen. Laat ons weten met hoeveel personen je komt.  
Dit om het nodige te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.
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De Wilrijkse kinderboerderij was vroeger een warm nest voor van de natuur vervreemde 
stadskinderen, mensen in moeilijkheden... De PVDA was als enige partij vanaf het begin 
duidelijk. Het sociale project van de kinderboerderij kan enkel gegarandeerd worden 
in publieke handen. Het vorige en huidige stadsbestuur vond ze echter geen publieke 
middelen waard. N-VA-schepen Ait Daoud gaf het domein dan maar in concessie aan 
een ondernemer. Zo werd eind 2015 de marktgerichte Stadsboerderij een feit. Resultaat: 
verloedering, nauwelijks bezoekers, problemen met het dierenwelzijn... Stop het spel-
letje zwartepieten om wie hiervoor verantwoordelijk is. Op natuureducatie en vrijetijds-
besteding moet je geen winst maken. Neem de boerderij terug in eigen handen. 

2020. Dan zou de verbrandingsoven eindelijk uit Wilrijk verdwijnen, 
zo beloofde ISVAG-voorzitter Philip Heylen (CD&V) bij de verlenging 
van de milieuvergunning in 2010. Maar ja, beloftes en politici, niet 
altijd een even goed huwelijk. Een nieuwe, grotere oven werd 
recent aangekondigd. Volgens PVDA-districtsraadslid Lien Moens 
kiest ISVAG hiermee voor het verleden. Er is al voldoende verwer-
kingscapaciteit in Vlaanderen en bovendien staat de technologie 
niet stil. De ambitie moet zijn de restfractie te verkleinen, en dat 
staat in schril contrast met een grotere oven. Bovendien is er al 
historische vervuiling met zware metalen en de slechte ligging van 
de site (enkel bereikbaar via de A12).

De Michel Willemslaan werd heraangelegd. Dat werd hoog tijd. Alleen, 
waar zet je je wagen als de rest van de buurt ook al met een tekort aan 
parkeerplaatsen kampt? Niet-reglementair, zo besloten vele buurtbewoners 
na een vruchteloze zoektocht. Ze troffen geen boete onder de ruitenwisser 
aan en kregen niets in de brievenbus. Het “fout” parkeren leek gedoogd te 
worden. Niet dus. Met weken vertraging volgden vele boetes van vijfenvijf-
tig euro. De buurtbewoners gingen naar de districtsraad om hun proble-
men voor te leggen. Daar nam PVDA-raadslid Lien Moens het voor hen op. 
Zij legde concrete voorstellen op tafel om tijdelijk extra parkeerplaatsen in 
de omgeving te creëren. Want met de werken in de Pastoor Bauwenslaan 
zal de parkeerdruk in de wijk enkel toenemen. De PVDA spoorde de gedu-
peerden aan bezwaar in te dienen.

ISVAG MOET BELOFTES HOUDEN

GEEN NIEUWE  
AFVALVERBRANDINGSOVEN

PVDA VRAAGT KWIJTSCHELDING

STOP SPELLETJE ZWARTEPIETEN

TELEURSTELLENDE STADSBOERDERIJ

DE PVDA IN JE DISTRICT WILRIJK

GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

ROOD
PMS 032
CMYK 0/90/86/0 
RGB 229/53/44
RAL 3024

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE 
VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 18 U.
ZUIDERPERSHUIS - WAALSEKAAI 14
2000 ANTWERPEN
We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden en kennissen uit om mee te 
komen. Laat ons weten met hoeveel personen je komt.  
Dit om het nodige te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.

Bron: Gazet Van Antwerpen, 19/10/2017

PVDA Wilrijk in actie, april 2011
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Na zijn opleiding tot huisarts werkte Egmont Ruelens undercover 
als buschauffeur bij De Lijn in Antwerpen. Zijn ervaringen schreef hij 
neer in het boek Dokter aan het stuur. Door de voortdurend wisse-
lende werkuren geraak je amper uitgerust en is de job heel moeilijk 
te combineren met een gezinsleven. De slechte staat van het mate-
riaal en de structurele onderbezetting maken het werk extra zwaar. 
Als gevolg van de onderbezetting vallen ritten weg, waardoor de 
reiziger langer moet wachten. Het boek is een sterk pleidooi voor 
het openbaar vervoer van de toekomst. Meer personeel en reizigers 
op het openbaar vervoer, dat moet het nieuwe normaal worden. Dat 
kan alleen met bijkomende investeringen, betere dienstverlening en 
democratische prijzen.

Peter Spruyt werkt al acht jaar als arbeider voor de gemeente Mortsel 
en is ook vakbondsafgevaardigde. Eind september stelde hij voor een 
zoveelste keer vast dat de asbestsanering van een loods niet volledig was 
gebeurd. Hij ontdekte brokstukken onder de dakspanten en weigerde 
verder te werken op deze plek. Hierop werd hij op staande voet ontsla-
gen. Nochtans zijn er al maandenlang terechte vragen bij die sanering, 
en ontbreekt het aan transparantie van het Mortselse stadsbestuur. Peter 
Spruyt legt zich er niet bij neer en stapt naar de Arbeidsrechtbank om zijn 
job terug te eisen.

Eind september werd er 32 uur gestaakt door de arbeiders van 
Arlanxeo in Zwijndrecht. Ze legden het werk neer toen de directie 
halsstarrig vasthield aan een overdreven sanctie tegen een arbeider. 
De directie wilde zo een voorbeeld stellen. Na onderhandelingen 
werd het voor iedereen duidelijk dat de directie niet tot een verge-
lijk wilde komen. De staking kreeg de steun van alle vakbonden en 
werd breed opgevolgd. De werknemers maakten duidelijk dat een 
dergelijk sanctiebeleid niet zonder reactie blijft. 

SLECHTE ASBESTSANERINGEN

KLOKKENLUIDER WORDT ONTSLAGEN
CHEMIESECTOR

SOLIDARITEIT TEGEN  
OVERDREVEN SANCTIE

UNDERCOVER BIJ DE LIJN

“CHAUFFEURS ZITTEN CONSTANT 
MET EEN JETLAG”

DE PVDA @WORK
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We nodigen je graag uit om samen met de PVDA het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.
★ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
★ Babbel met PVDA-verkozenen
★ Ontmoet nationaal voorzitter Peter Mertens  

en parlementslid Raoul Hedebouw
★ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

Nodig gerust familie, vrienden
en kennissen uit om mee te komen. 
Laat ons weten met hoeveel
personen je komt. Dit om het nodige
te kunnen voorzien. 
Inschrijven kan per mail: 
antwerpen@pvda.be
of per sms: 0495 65 46 82.
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