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Terwijl de elektriciteitsprijzen de pan uit 
swingen, kan Electrabel niet eens garan-
deren dat het licht blijft branden. Voor de 
energiemultinationals telt alleen de winst. 

“Als we de bevoorrading in de toekomst 
willen garanderen, nemen we onze energie 
beter in eigen handen”, zegt Jos D’Haese, 
woordvoerder van PVDA Antwerpen. 
“Met een publiek, stedelijk 
energiebedrijf kunnen we 
eindelijk volop investe-
ren in honderd procent 
hernieuwbare energie aan 
betaalbare prijzen. Steden 
als Kopenhagen, Stuttgart 
en München tonen dat het 
kan.”

Honderd euro! Zoveel betaal je dit jaar meer 
voor je energiefactuur. Nadat de regering 
de ene na de andere prijsverhoging heeft 
doorgevoerd, doen de onbetrouwbare 
kerncentrales de prijzen nu helemaal door 
het dak gaan. “Voor ons is het evident dat de 
regering de btw op energie onmiddellijk van 
21 procent naar 6 procent terugbrengt om de 
prijzen te doen dalen”, zegt PVDA-voorzitter 
Peter Mertens. 
“Energie is toch geen luxeproduct? 
Met een btw-verlaging zou de impact van  
de stroomcrisis voor de consument al  
serieus verminderen. Dat kan onmiddellijk.”

StRooMpanneS?

tijd voor  
een stedelijk  
energiebedrijf 

duRe eneRgie?

verlaag btw 
naar 6 procent 

Het plan voor  
een goed pensioen

Wie een heel leven hard heeft gewerkt, heeft recht op een goed pensioen. een oude dag 
waar je nog van kan genieten. in goede gezondheid en met een degelijk inkomen. Maar 
de regering wil iedereen langer laten werken voor minder pensioen. Voor de pVda is élk 
beroep te zwaar op 67 jaar. daarom voeren we mee campagne voor het PLAn 65-60-55.

Meer dan 40.000 MenSen SLaan aLarM VOOr  
OnS PenSIOen, LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP  
www.blijfvanonspensioen.be

overwinningen boeken: Het kan 
de regering plande met het 
‘pensioen op punten’ een 
nieuwe aanslag op onze 
pensioenen. Voortaan zou je geen 
pensioenrechten meer opsparen in 
euro’s, maar in punten. onzekerheid 
troef. Maar dat was zonder het verzet 
van de vakbonden gerekend. op 
minder dan een jaar tijd kwamen tot 
drie keer toe tienduizenden mensen 
op straat voor het recht op een goed 
pensioen, tot de regering uiteindelijk 
moest inbinden. overwinningen voor 
een goed pensioen: ja, het kan.

65 Breng de pensioenleeftijd terug van 67 naar 65 jaar, zoals in Canada.

60 Voor iedereen het recht om vervroegd met pensioen te kunnen gaan vanaf 60 jaar.

55 Maak het mogelijk om vanaf 55 jaar tijdskrediet eindeloopbaan op te nemen.  
Zo houden we het menselijk voor oudere werknemers.
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Wie zijn de nieuWe 
gemeenteraadsleden?

op 14 oktober behaalde de PVDA in Antwerpen 8,7 procent van de stemmen.  
24.637 Antwerpenaren kozen voor Peter Mertens, Mie Branders,  
Mohamed Chebaa en Khadija Chennouf in de gemeenteraad.
 
 
Peter Mertens (48) is papa van twee kinderen, pianist en schrijver. Hij schreef de 
boeken Hoe durven ze? en Graailand. Volgens de pers groeide hij uit tot de oppositiekam-
pioen in de antwerpse gemeenteraad. peter is ook nationaal voorzitter van de pVda. 
 
dokter voor het volk Mie BrAnDers (54) heeft het hart op de tong. ze gruwelt van 
onrecht en gaat door het vuur voor haar patiënten, bezorgde burgers en actiecomités. ze 
zorgde er mee voor dat de bestrijding van loodvervuiling in Hoboken terug hoog op de 
agenda kwam.
 
elektricien MohAMeD CheBAA (55) is de enige arbeider in de gemeenteraad. ’s an-
derendaags om zes uur moet hij op zijn werk zijn. Mohamed ijvert voor de uitbouw van 
openbaar vervoer naar de haven. Vanuit zijn eigen ervaringen pleit hij ervoor om racisme 
op de arbeids- en woningmarkt streng aan te pakken.
 
KhADijA Chennouf (34) werkt in een architectenbureau en geeft les taekwondo. 
Kinderen die rondhangen op straat krijgen bij haar een stevige dosis sport. ze brengt hen 
ook zelfvertrouwen en discipline bij, twee vaardigheden die helpen om goede schoolre-
sultaten te kunnen behalen.

Wij hebben jouW hulp nodig! 
Oppositie voeren doen we niet alleen, maar met alle Antwerpenaren. 
Wat is het probleem in jouw wijk of op jouw werkvloer? Meld het ons en mail naar 
antwerpen@pvda.be. Samen maken we van Antwerpen een stad op mensenmaat.

In de provincieraad zal ruDy sohier
(62) zijn intrek nemen. Als 
vakbondsman in hart en nieren ijvert 
Rudy voor meer en toegankelijke 
provinciale veiligheidsopleidingen, 
want veiligheid op het werk is een 
must. Milieuvriendelijke mobiliteit 
is zijn tweede stokpaardje. Rudy wil 
bussen op waterstof zien rijden door 
alle Antwerpse steden en gemeenten. 
De provincie moet een belangrijke rol 
spelen in de uitbouw van een netwerk 
van waterstoftankstations. 

PROVINCIERAAD
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hoe kijk jij terug op de gemeenteraadsverkiezingen? Ben je 
tevreden?
We groeien van 52 naar 167 lokale verkozenen. We breken voor het 
eerst door in de Vlaamse centrumsteden. na antwerpen hebben we nu 
ook verkozenen in gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, turnhout, geel, 
Sint-niklaas en Vilvoorde. in Brussel weten we ons stevig te verankeren 
en in Wallonië realiseren we een grote doorbaak. in vele gemeenten 
komt er voor het eerst een consequent linkse oppositie en in zelzate 
treden we voor de eerste keer toe tot een gemeentebestuur. pVda is de 
stille winnaar op links. en ik ben haar tevreden voorzitter. (lacht) 

hoe verklaar je die successen?
geen enkele van die verkozenen 
hebben we cadeau gekregen. We 
hebben ervoor geknokt, tegen het 
grote geld in. Wij hebben onze eigen 
weg gevolgd. We hebben de sociale 

kwesties op de kaart gezet: de bestrijding van de toenemende armoede, 
betaalbaar wonen en goed openbaar vervoer. Heel veel mensen 
herkennen zich in dat verhaal. ik zie de pVda als een locomotief op 
links: dat is misschien niet het grootste deel van de trein, maar het kan 
wel de rest vooruit trekken.

in Antwerpen groeit de PVDA tot 8,7 procent. Dat had meer mogen 
zijn?
de n-Va heeft dankzij het grote geld stand kunnen houden. Maar 
de Wever heeft veel geluk gehad. Het scheelde maar 278 stemmen 
of wij hadden onze vijfde zetel binnengehaald en de burgemeester 
was zijn meerderheid kwijt. Het toont nog maar eens hoe 

nuttig een stem voor de pVda is. (lacht) ik ben ongelofelijk fier op de 
24 verkozenen in de stad en de districten. Hun diverse achtergronden 
zijn een enorme troef voor de pVda. Kijk naar Sah gulhan, vakman 
in de haven, die zijn intrede doet in de districtsraad van antwerpen. 
of tinneke elst, zorgkundige in het ziekenhuis Hoge Beuken, die in 
Hoboken zal zetelen. zij weten perfect wat er leeft in de buik van de 
samenleving.

opvallend. n-VA gaat misschien in coalitie met open VLD en s.pa.
We zullen zien. We hebben zes jaar rechts bestuur gehad, zes jaar ons-
kent-ons-cultuur, zes jaar eigen-schuld-dikke-bult-armoedebeleid. ik 
geloof niet dat je onder dezelfde burgemeester een echte verandering 
op al die vlakken kan teweegbrengen. een betonpaal bruin schilderen 
maakt nog geen boom hé (lacht). ik denk niet dat links depannage 2000 
moet spelen voor Bart de Wever.

na de federale verkiezingen van volgend jaar wil je naast je 
partijgenoot raoul hedebouw plaatsnemen in het parlement?
al vier jaar is Raoul de megafoon van de sociale strijd tegen armoede, 
voor betere pensioenen, betaalbare zorg en wonen. Hij bindt er zonder 
gêne de strijd aan tegen de 
graaiers in de politiek en de 
grote miljonairs die nauwelijks 
belastingen betalen. in Wallonië 
slagen we erin om wekelijks 
thema’s op de nationale 
agenda te zetten en de 
publieke opinie naar links te trekken. Maar door de taalgesplitste media 
zien we daar amper iets van op de Vlaamse zenders. Vanaf volgend jaar 
brengen we daar dus verandering in.

inteRVieW Met peteR MeRtenS

“pvda is de 
stille winnaar 
op links”
Peter Mertens was als nationaal voorzitter van de PVDA 
en lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraad een van 
de hoofdrolspelers van de afgelopen verkiezingen.  
De Franken Teut sprak hem over verdrievoudigen, 
over de locomotief op links en over arbeiders in de 
gemeenteraad.

“We BReKen 
dooR in de 
centRuMSteden.”

“We HeBBen de 
SociaLe KWeStieS 
op de KaaRt gezet”

DE PVDA zIt IN DE lIft
Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

Sms ‘lid’ + je naam en adres naar 0492 775 007.  
Word lid met één klik op pvda.be/lid-worden. 

Of mail naar pvda@pvda.be

vERSTERK dE PvdA



Antwerpen 4 8,7
BrAsschAAt 1 5,0
Geel 1 5,6
Mechelen 1 4,4
turnhout 1 5,2
MAlle 1 14,2

* het resultaat van de lijst ‘Progressief Malle’ 

Genk 1 4,9
hAsselt 2 6,5
loMMel 1 5,6

Gent 3 7,1
sint-niklAAs 1 4,4
ZelZAte 6 22,8

leuven 1 4,6
vilvoorde 1 4,8

Anderlecht 7 14,61
Brussel 6 11,58
elsene 2 6,26
MolenBeek 7 13,61
schAArBeek 6 12,66
sint-Gillis 4 13,02
vorst 4 10,85

FléMAlle 5 17,89
Grâce-holloGne 4 19,06
herstAl 9 24,49
hoei 1 6,74
luik 9 16,32
oupeye 3 14,31
sAint-nicolAs 4 15,32
serAinG 11 24,21
verviers 3 9,67
visé 2 10,50

BerGen 3 8,5
chArleroi 9 15,73
doornik 1 5,6
FrAMeries 3 11,14
lA louvière 7 15,54

nAMen 3 7,77

Antwerpse GeMeenten liMBurG

oost-vlAAnderen

vlAAMs-BrABAnt

zetels zetels

zetels

zetels

zetels zetels

zetels

zetels

%
%

%
%

%

%

%

%

Antwerpen 3 9,3
BercheM 2 7,6
BorGerhout 4 15,9
deurne 3 11
ekeren 1 4,3
hoBoken 3 14,7
MerkseM 1 6,2
wilrijk 2 7,2

zetels %
Antwerpse stAdsdistricten 

Brussels hooFdstedelijk Gewest luik

heneGouwen

nAMen

Antwerpen 1 
heneGouwen 2
luik 6 
nAMen 1 

zetels
provincierAAdsleden

*

De resultaten van De PvDa

Van 52 naar 167 lokale Verkozenen

In heel het 
land gaan we 
vooruit. In vlaanderen 
kwam een eerste 
doorbraak in de centrumsteden. 

In Brussel wist de PvDa zich 

stevig te verankeren in zeven 

belangrijke gemeenten. In Wallonië breekt de 

PvDa door in alle centrumsteden én in de rode 

gordel van luik met scores van 15 procent en meer.
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Mechelen
Dirk tuypens, 

acteur 

Geel
Greet Daems, 

lerares in een centrum 

voor basiseducatie

turnhout
Wout schafraet, 

beroepsmuzikant

Brasschaat
rob eeman, 
verpleegkundige

Malle
Mie laenen (PVDa-kandidate 

op de lijst ‘Progressief Malle’), 

verpleegkundige

Verkozenen in de hele 
proVincie

pVdA bestuurt mee zelzAte 
De PvDa treedt in Zelzate voor het eerst in een coalitie in een gemeente. 

Met het toekomstbestuur maken sp.a en PvDa een breuk met zes jaar 

hard en rechts bestuur in de kanaalgemeente. “We doen het voortaan met 

twee schepenen minder”, legt eerste schepen Geert asman uit. “Daarmee 

besparen we 100.000 euro, geld dat we volledig investeren in de strijd 

tegen armoede.”



actie Loont

senioren krijgen 
bus terug 
in Merksem werden het dienstencentrum de Brem, de nabijgelegen 
begraafplaats en de nieuwdreef plots zonder bus gezet. de pVda 
voerde verschillende keren actie aan het dienstencentrum om de 
Lijn onder druk te zetten. Vlak voor de verkiezingen van 14 
oktober werd ineens een nieuwe busverbinding aange-
kondigd. goed nieuws, al is er maar budget voorzien 
tot eind 2019. de pVda blijft de zaak opvolgen, 
want openbaar vervoer moet een recht zijn, geen 
verkiezingsstunt.

KoLoniaLe geScHiedeniS

Mie branders vraagt  
luMuMbaplein 
de zoo, het centraal Station of de standbeelden in onze open-
bare ruimte, allemaal verwijzen ze naar de roem van het koloniale 
verleden. de erkenning van het leed van de congolese bevolking 
heeft daarentegen geen enkel symbool in onze stad. de Belgische 
staat is niet alleen verantwoordelijk voor de wandaden tijdens de ko-
lonisatie, maar had ook een hand in de moord op de eerste premier 
van onafhankelijk congo: patrice Lumumba. om die keerzijde van 
de koloniale geschiedenis zichtbaar te maken, stelde Mie Branders 
in de gemeenteraad voor om een straat of plein naar Lumumba te 
vernoemen, als plaats van dialoog en ontdekking.

pRiVatiSeRing ScHaatSBaan

pvda wil betaalbaar 
scHaatsen

de gemeenteraad 
stemde in met de 
privatisering van 
de schaatsbaan in 
deurne. dat houdt in 
dat de toegangsprijs 
er in de toekomst 
‘marktconform’ zal 
zijn. een verdubbeling 

van de huidige vier euro naar acht euro per schaatsbeurt. 
enkel de pVda stemde tegen. “de private concessiehouder 
krijgt bovenop een investeringstoelage voor de nieuwe 
schaatsbaan ook nog elk jaar 450.000 euro steun voor 
de uitbating ervan”, onthult pVda-gemeenteraadslid dirk 
Van duppen. de pVda eist dat de huidige betaalbare 
toegangsprijs behouden blijft.

BetaaLBaRe geneeSKunde

dokterspraktijk  
in elke wijk

de pVda en geneeskunde voor het Volk komen op voor een sociale 
groepspraktijk in elke wijk. al 45 jaar lang kunnen duizenden patiën-
ten zonder geld naar de huisarts in onze groepspraktijken in deurne 
en Hoboken. ook enkele andere antwerpse wijkgezondheidscentra 
werken op dezelfde manier. Maar er zijn nog heel wat wijken waar 
dit toegankelijke systeem niet bestaat. ondertussen blijven heel wat 
antwerpenaren medische zorgen uitstellen omdat ze het niet kun-
nen betalen.  de pVda  voerde daarom actie om het aantal wijkge-
zondheidscentra te verdubbelen zodat iedereen die het nodig heeft 
gratis naar de dokter kan.

KindeRaRMoede 

stop lege brooddozen 

al jaren vertellen leerkrachten dat steeds meer kinderen naar school 
komen met een lege brooddoos. een teken aan de wand voor 
de groeiende kinderarmoede in onze stad. “Bijna één op de drie 
antwerpse kinderen groeit vandaag op in kansarmoede”, zegt peter 
Mertens, gemeenteraadslid. “daarom voerden we met de pVda in de 
eerste schoolweek actie met een grote stapel lege brooddozen.” “We 
lanceerden een charter”, vult Lise Vandecasteelde, ocMW-raadslid, 
aan. “eén van die voorstellen is het heropenen van de schoolkeukens, 
zodat alle kinderen ’s middags gratis en gezond kunnen eten. ons doel: 
een stad waarin alle inwoners niet ten koste van elkaar, maar samen 
met elkaar hun eigen plek kunnen vinden en zich thuis kunnen voelen.”
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ReSpect VooR Het WeRKVoLK

de buildrager koMt terug

de Buildrager staat 
symbool voor de 
dokwerkers. Het beeld 
stond tot voor kort 
naast het stadhuis. 
Havenarbeiders 
herdenken er elk jaar de 
slachtoffers van dodelijke 
arbeidsongevallen. 
Maar bij werken aan het 
stadhuis werd het beeld 
plots weggehaald. de 
vakbonden lanceerden 
meteen een petitie, die 
massaal getekend werd. 
ook de pVda haalde 
mee handtekeningen 
op. en met resultaat: de 
Buildrager staat vandaag 
terug in het straatbeeld, 
een kwestie van respect 
voor het werkvolk dat ’t 
stad groot maakt.

gRaaiLand

ex-scHepen wordt 
vastgoedconsulent
Rob Van de Velde besliste als schepen van stadsontwikke-
ling jarenlang over alle grote en kleine bouwprojecten in 
antwerpen. Maar direct na zijn ontslag als schepen, ging 
hij aan de slag als consulent voor projectontwikkelaars. Hij 
adviseert dus in de privé over net die domeinen waarvoor 
hij eerder bevoegd was. dat is de oude graaicultuur waar 
peter Mertens over schreef in zijn boek Graailand. om een 
stad zonder graaiers mogelijk te maken, stelt de pVda een 
afkoelingsperiode voor van twee jaar tussen elk openbaar en 
privémandaat. 

diScRiMinatie op de HuuRMaRKt

4 op de 10 afgewezen
 
in antwerpen een goede en betaalbare woning vinden is voor 
niemand eenvoudig. Maar voor wie een vreemd klinkende 
achternaam heeft, is het extra moeilijk. Mensen met een niet-
Belgische achternaam hebben een kans van 4 op de 10 om 
niet uitgenodigd te worden om naar een huis of appartement 
te komen kijken, enkel en alleen omwille van hun roots. dat 
blijkt uit een onderzoek bij meer dan duizend huuradvertenties. 
de pVda wil daarom praktijktesten invoeren op de huurmarkt. 
daarmee kunnen we discriminatie opsporen en tegengaan. er 
zijn voorbeelden genoeg die tonen dat het werkt.

BeWoneRS VRagen inSpRaaK

tentenkaMp voor 
betaalbaar wonen

de sociale woningen van de arenawijk worden afgebroken en 
gerenoveerd. dat kregen de bewoners te horen via atV. de mensen 
uit de wijk zitten met veel vragen en onzekerheden, maar blijven niet 
bij de pakken zitten. pVda deurne organiseerde samen met hen een 
tentenkamp om hun eisen kracht bij te zetten. de renovatie van de 
arenawijk is  een uitgelezen kans om het aantal sociale woningen in 
antwerpen te vergroten. de bewoners hebben dringend nood aan 
informatie en inspraak in het project. Kunnen ze in de wijk blijven 
wonen? zullen ze nog een betaalbare woning vinden? Wie zal hen 
helpen met de verhuis? Samen gaan we op zoek naar antwoorden.
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pvda nieuwjaarsreceptie 
VRIJDAg 18 JANuARI 2019 - 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 de nieuwe 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.

de PVda in je district antwerPen

De PVDA ging bij de verkiezingen verder vooruit en behaalde 
opnieuw drie verkozenen in de districtsraad van Antwerpen. 

nADine Peeters was de afgelopen zes jaar fractieleider in 
de districtsraad en liet zich daar opmerken door haar inzet en 
dossierkennis. nadine woont op Linkeroever en zet zich ook buiten de 
districtsraad in voor betaalbaar wonen voor alle antwerpenaren. 

fAriD DArMACh woont in antwerpen noord en werkt bij een groot 
bedrijf in Wilrijk. in zijn vrije tijd zit hij vaak in de fitnesszaal. Hij ziet 
in zijn omgeving steeds meer mensen die het moeilijk hebben om de 
facturen te betalen en wil dat het district helpt waar het kan.

sAh guLhAn werkt als vakman in de antwerpse haven. Hij is gekend 
op het zuid als iemand die niet alleen tijdens de verkiezingen buiten 
komt. Sah gaat regelmatig op pad om te horen waar zijn buren mee 
zitten en om samen naar oplossingen te zoeken.

de VeRKozenen in jouW diStRict

activiste, vakMan en 
sportieveling

‘een voedselwoestijn’, zo wordt de Luchtbal soms 
genoemd. er zijn immers nog amper winkels te vinden. de 
afgelopen jaren zijn er verschillende sociale voorzieningen 
uit de wijk verdwenen, zoals het bankkantoor, de bus 
en het stadskantoor. toch proberen de mensen van de 
Luchtbal hun plan te trekken. Krantenwinkel den Boston 
bijvoorbeeld, installeerde een postpunt voor de buurt. 
Maar omdat dat niet genoeg opbracht, besloot Bpost het 
punt deze herfst zonder overleg te sluiten. 

de buurtbewoners bleven niet bij de pakken zitten en 
lanceerden een petitie. de pVda kaartte het probleem 
aan op de districtsraad. “elke wijk heeft recht op 
dienstverlening van de post, ook waar het wat minder 
opbrengt”, zegt nadine peeters, districtsraadslid voor de 
pVda. “Wij vragen dus aan Bpost om snel opnieuw een 
postpunt te voorzien in de Luchtbal.”

LuChtBAL heeft reCht 
oP PostPunt

v.l.n.r.: Nadine Peeters, Sah Gulhan en Farid Darmach
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PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

de pvda in je district berchem

In de districtsraad van Berchem sleepte de PVDA bij de verkiezin-
gen een tweede zetel in de wacht. We zijn daarmee de sterkste stij-
ger van alle partijen. Voortaan zullen David Danssaert en Luc Van 
de Weyer het samen opnemen voor een district op mensenmaat. 

David is 25 jaar en zet zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt. Luc is 
66 en ging met pensioen. Als voormalig hoofddelegee is Luc gepokt 
en gemazeld in de sociale strijd. David richtte vorig jaar een actiegroep 
op voor meer betaalbare studentenkoten. David is informaticus en Luc 
vloekt als zijn iPad weer niet mee wil werken. Op het eerste gezicht 
hebben ze weinig gemeen, maar als het over Berchem gaat zijn ze al-
lebei niet te stoppen.

Wat drijft jullie om in de districtsraad te zetelen?
David Danssaert: Ik woon al heel mijn leven in Berchem. Ik wil inzetten 
op leefbare wijken, met buurtspeeltuintjes, groene ruimtes, politie-
kantoren met ruime openingsuren, cultuurhuizen, buurtscholen en 
betaalbare woningen. De woningprijzen swingen nu echt de pan uit. Als 
jongere een betaalbaar appartement vinden is verdorie niet eenvoudig. 
De districtsraad moet dat mee aanpakken.
 

Luc Van de Weyer: Inderdaad. Mijn motto 
is: “er bestaan geen kleine problemen”. Dit 
bestuur doet vaak neerbuigend als mensen 
opkomen voor hun rechten. “Klagers” worden 
ze dan genoemd. Volkstuinders die van hun 
grond worden verdreven, mensen die in de 

aanvliegroute van de luchthaven wonen of mensen die een sorteer-
straat pal voor hun deur krijgen, zij worden vandaag niet au serieux 
genomen. Ik vind het een eer om hen te kunnen verdedigen. Ik zit voor 
hén in die raad, niet voor mezelf.
 

De VerKOzeNeN IN jOuw DIstrIct

Van één naar twee zetels in Berchem

Zijn er al concrete plannen?
David Danssaert: we gaan zeker verder door op het gebrek aan 
bankkantoren in de statiestraat. er zijn er al drie gesloten. Probeer op 
zaterdagvoormiddag tijdens de markt maar eens geld af te halen aan 
de automaat. Lang wachten of een lege automaat is je deel. 

Luc Van de Weyer: Voor een straat met zoveel middenstand is dat 
eigenlijk niet serieus. Het districtsbestuur ziet er tot nu toe geen graten 
in, maar wij gaan door. De banken hebben een maatschappelijke rol en 
kunnen niet zomaar wegtrekken.

“er BestAAN 
GeeN KLeINe 
PrOBLeMeN”

V.
u.

: W
ou

te
r V

an
 D

am
m

e,
 G

em
ee

nt
es

tra
at

 6
, 2

06
0 

An
tw

er
pe

n 
· N

ie
t o

p 
de

 o
pe

nb
ar

e 
w

eg
 g

oo
ie

n.
 · D

it 
m

ag
az

in
e 

is
 in

fo
rm

at
ie

f d
ru

kw
er

k 
en

 v
al

t d
us

 n
ie

t o
nd

er
 d

e 
re

ge
ls

 v
an

 re
cl

am
ed

ru
kw

er
k.

8



PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

de pvda in je district borgerhout

De PVDA kon op 14 oktober rekenen op bijna 16 procent van de stemmen  
in Borgerhout. We zijn daarmee opnieuw de derde grootste partij van  
het district, goed voor vier verkozenen. 

Jos D’Haese is bioloog en initiatiefnemer van DiverCity, het festival voor een stad 
zonder racisme. Hij is erg actief voor een positieve aanpak van de diversiteit en wil 
zich ook inzetten voor meer groene ruimte in Borgerhout.

Shayla Sharmin werkt als verkoopster, maar is in Borgerhout vooral bekend omwille 
van haar engagement in de Bengaalse gemeenschap. De aanpak van armoede staat 
voor haar centraal en ze wil ook werk maken van propere straten.

Ben Van Duppen is kwantumfysicus die onderzoek doet naar nieuwe materialen.  
Hij heeft een hart voor jeugdwerk en is geïnspireerd door internationale voorbeelden  
om alle Borgerhoutenaars nog meer te betrekken bij het bestuur van ons district.

Said Boussacouq werkt als buschauffeur voor De Lijn. Hij is de papa van vijf 
kinderen. Een goed openbaar vervoer en veilige straten zijn voor Said dé prioriteiten.

Na anderhalf jaar actievoeren staan de 
verwachtingen voor een snelle opening van de 
ondergrondse stations Drink en Carnot hoog 
gespannen. Van de 320 bewoners en passanten 
op de Turnhoutsebaan die de PVDA bevroeg, 
vroeg maar liefst 97% om een snelle opening. 
Samen met de bewoners voerde PVDA de druk 
op via infoavonden, persacties op straat en een 
affichecampagne. 

Tijdens de kiescampagne waren alle politieke 
partijen voorstander van de snelle opening van 
Drink en Carnot. Hoog tijd dat het stadsbestuur 
en de Vlaamse regering hun woorden omzetten in 
daden.

OPENINg PrEmETrOSTATION DrINk 
na woorden ook 
daden?

DE VErkOzENEN IN jOuw DISTrICT

activist, verkoopster, 
fysicus en buschauffeur

v.l.n.r.: Jos D’Haese, Shayla Sharmin, Ben Van Duppen en Said Boussacouq
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PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

de pvda in je district deurne

De PVDA behaalde bij de verkiezingen voor de districtsraad 11 procent, 
een mooi resultaat. Dat betekent dat de lokale afdeling ook in  
de toekomst drie verkozenen zal tellen.

Kristof Vissers (39) geeft Nederlandse les aan anderstaligen. Hij is ook 
vakbondsafgevaardigde voor ACOD-onderwijs. Hij is één van de drijvende 
krachten achter het protest voor het openhouden van het Arena zwembad.

Manal Toumi (24) is een jonge Antwerpse vrouw met Marokkaanse roots. 
Ze studeert rechten en is beautyvlogger in haar vrije tijd. Ze zet zich in om 
racisme en discriminatie uit onze samenleving te bannen.

Abdelaziz El Fadili (42) is chemiearbeider. Hij fluit als scheidsrechter 
wekelijks enkele matchen voor jonge voetballertjes. Abdelaziz komt op 
voor de rechten van de werkende mensen en voor een betere zorg voor 
ons milieu.

De PVDA wil van Deurne een district op mensenmaat maken, 
een geheel van integrale wijken. Dat zijn wijken waar 
wonen betaalbaar is, met goede scholen in de buurt. En met 
wijkgezondheidscentra en buurthuizen. 

De voorbije jaren zien we in Deurne vooral een afbraak van de 
publieke voorzieningen dicht bij de mensen:
⊲ de geplande sluiting van het Arena zwembad 
⊲ het verval van sociale en betaalbare huurwoningen 
⊲ de vermindering van openingsuren van de wijkbibliotheken 
⊲ de afschaffing van bus 31 en het ingeperkte traject van 

tramlijn 11 
⊲ het betalend maken van sport- en spelactiviteiten voor 

kinderen

Met de PVDA staan we voor een sociale visie. We komen in 
actie om Arena open te houden. We stellen meer betaalbare 
woningen voor in elk nieuw bouwproject. We komen op voor 
vlot openbaar vervoer tussen Deurne Noord en Zuid. Wij willen 
dat jongeren ruimte hebben om elkaar te ontmoeten.

DE VErkOZENEN IN jOuW DIstrICt

Leerkracht,  
rechtenstudente  
en chemiearbeider

investeer in de wijken
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PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

De PVDA veroverde op 14 oktober in Ekeren met 4,3 procent een 
zetel in de districtsraad. Werner De Kerf wordt zo het eerste Ekerse 
districtsraadslid voor de PVDA. 

Werner is net gepensioneerd, na een loopbaan bij de NMBS waar hij 
eerst als treinbegeleider en later in de veiligheidsdienst werkte. Als 
syndicalist zette hij zich in voor stipte en veilige treinen en werkbaar 
werk voor de spoormannen en -vrouwen.

Wat drijft je om in de districtsraad te zetelen?
Werner De Kerf: Er is heel wat armoede in onze stad, ook al zie je die 
niet altijd. Ik denk dan aan oudere mensen met een pensioentje waar je 
niet mee kan rondkomen, alleenstaande ouders of jongeren zonder job. 

Die verdoken armoede 
bestaat ook in Ekeren, 
maar de afgelopen zes 
jaar heeft het districtsbe-
stuur niets ondernomen 
om dat aan te pakken. 
Ik wil op tafel kloppen 
om daar iets aan te 
veranderen. Want het is 
ook aan het district om 

mensen in armoede te ondersteunen en te begeleiden en om proactief 
te werken.
 
Hoe denk je dat het mogelijk is om het districtsbestuur  
daarvan te overtuigen?
Werner De Kerf: Dat zal niet vanzelf gaan. Om de strijd tegen armoede 
op de agenda te zetten zullen we samen in beweging moeten komen 
en bewustzijn creëren. Ik wil een megafoon zijn voor al die mensen die 
actief zijn om de armoede in ons district aan te pakken. 

Heb je nog concrete plannen?
Werner De Kerf: Zoals vele Ekerenaren wil ik tram zes zien verlengd 
worden tot in ons district en wordt het tijd dat er ook in Ekeren Velo-
stations komen. Er is momenteel geen snel en betaalbaar alternatief 
voor de wagen. Dat is absurd. In afwachting van die maatregelen moet 
het district onmiddellijk werk maken van een goed voetpad naar de 
tramhalte op de Luchtbal. Vanaf januari worden de wijken Schoonbroek 
en Rozemaai een deel van Ekeren. De jongeren op de Rozemaai vragen 
al lang om een fuifzaal. Het zou goed zijn om hier een jongerenwerking 
met goed opgeleide monitoren aan te koppelen.

“Ik WIL EEN MEgAfOON 
ZIjN VOOR AL DIE 
MENSEN DIE ActIEf  
ZIjN OM ARMOEDE  
AAN tE pAkkEN.”

de pvda in je district EKEREN

WERNER DE kERf

EErstE vErkozEnE voor PvDA in EkErEn
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PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

de pvda in je district hoboken

De PVDA haalde in Hoboken 15 procent van de stemmen 
en blijft zo de derde grootste partij van het district. Onze 
drie verkozenen zijn stuk voor stuk doeners.

Tim Joye (28) is huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en 
jonge papa. Hij kaartte de toegenomen loodvervuiling bij 
Umicore aan. Met de PVDA wil hij werk maken van correcte 
informatie voor de bewoners en een betere opvolging van de 
gezondheid van de kinderen in de buurt.

Tineke Elst (37) werkt in het ziekenhuis Hoge Beuken. Ze 
staat er niet enkel in voor de gezondheid van de patiënten, 
maar komt er als syndicaliste ook op voor de rechten van de 
werknemers.

Abderrahim Badri (50) is heel actief in het verenigingsleven. 
Voor hem telt gelijkheid tussen mensen en begint goed 
samenleven met voldoende sociale voorzieningen voor 
iedereen. Ook toegankelijke sport voor kinderen is voor 
Abderrahim een belangrijk punt. Als sociale huurder zet hij 
zich in voor goed en kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.

Op 15 oktober, één dag na de 
verkiezingen, werd het speelpleintje 
aan de Meetjeslandstraat gesloten. 
Burgemeester Bart De Wever liet er 
hekken plaatsen en de speeltuigen 
werden in 
plasticfolie 
gewikkeld, zodat 
geen kind er nog 
kon spelen. Het 
pleintje werd 
amper een half 
jaar geleden 
door het district 
met veel trots 
geopend. 

Het speeltuintje 
kende 
onmiddellijk groot 
succes, maar er 
kwamen klachten 
uit de buurt over 
overlast en lawaai.
Overleg met de buurt, aanpassingen 
aan het pleintje, de inzet van 
jeugdwerkers en ouders die een 
oogje in het zeil hielden, het kon 
een aantal buren niet tegenhouden 
om een advocaat onder de arm te 
nemen. Reden genoeg voor Bart De 

Wever om het pleintje zonder boe of 
ba te sluiten. 

Maar dat was zonder de kinderen 
zelf gerekend. Om hun pleintje terug 

te krijgen, maakten 
ze spandoeken en 
slogans en hingen 
ze de hekken vol 
tekeningen. Met 
hun ‘betoging’ 
op het speelplein 
haalden ze zelfs het 
journaal van ATV.

Dankzij hun inzet 
gaan de stad en 
het district nu toch 
onderzoeken welke 
maatregelen er 
kunnen worden 
genomen om het 
speelpleintje te 

houden, zonder overlast voor de 
buurt. Want zeg nu zelf: als er zo’n 
tekort is aan speelruimte dat een 
nieuw speelplein te veel kinderen 
lokt, dan is de oplossing niet om het 
te sluiten, maar juist om versneld 
pleintjes bij te maken in de buurt.

ONS SPEELPLEINTJE  
MOET BLIJVEN

MEER PLEINTJES EN MEER JEUGDWERK
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De VeRkOZeNeN IN jOUW DIsTRIcT

ploeg van doeners sPeeLPLeINTje MeeTjesLANDsTRAAT

nieuwe hoop
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PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

de pvda in je district merksem

De PVDA trok in Merksem naar de kiezer met een 
diverse en geëngageerde lijst en een ambitieus 
programma, waarin vooral meer jeugdwerk en een 
beter openbaar vervoer voorop stonden. Met meer dan 
zes procent van de stemmen groeit de PVDA verder 
door in Merksem en mag Tristan Faes opnieuw zes jaar 
zetelen in de Merksemse districtsraad.

Tristan is operazanger en is actief binnen de vakbond 
ACOD Cultuur. De afgelopen jaren zette hij sterk in op 
jeugdbeleid voor álle jongeren. Tristan maakte een 
punt van een goed openbaar vervoer in Merksem, met 
onder andere de vervanging van de geschrapte haltes 
van bus 650 en 28.

PVDA MerkseM 
gAAt Vooruit

De PVDA pleit voor het inzetten van 
PleinPatrons op de verschillende 
pleintjes in Merksem. PleinPatrons zijn 
jongeren die als animator worden op-
geleid en verantwoordelijkheid krijgen 
voor ‘hun’ plein. In Borgerhout, waar 
het project werd opgestart, zorgen 
de PleinPatrons voor een goede sfeer 
op de pleintjes en voor een betere 
verhouding tussen jongeren en buurt-
bewoners. 

Met de PVDA doen we al het mogelijke 
om dit project ook naar Merksem te 
brengen. Vooral wijk Dok lijdt op dit 
moment onder de besparingen en 

het gebrek aan nieuwe investeringen 
in het jeugdwerk. Er werd personeel 
geschrapt, de openingsuren van KRAS 
en het ontmoetingscentrum werden 
beperkt en ga zo maar door. 

Het antwoord van het districtsbestuur 
op de problemen in deze buurt is als-
maar meer repressie en camera’s, maar 
zo worden de oorzaken niet aangepakt. 
Met de PVDA blijven we vragen naar 
investeringen in jeugdwerk, zoals Plein-
Patrons. Want wie jongeren vertrouwen 
geeft, kan op heel wat engagement 
rekenen.

PLEINPATRONS
Geef jOnGeRen VeRAntWOORDeLijkHeiD  
VOOR Hun PLein
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PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

de pvda in je district wilrijk

De PVDA behaalde bij de verkiezingen een extra zetel. Voortaan 
neemt Lien Moens het samen met Youssef Boubker op voor een 
district op mensenmaat.

Lien is 43 jaar, architect en moeder van twee. Youssef is 30 en werkt 
als expediteur. Liens zoon is enthousiast voetballer, Youssef traint in 

zijn vrije tijd een jonge ploeg om niet 
alleen voetbal mee te geven, maar 
ook respect. Lien zetelt al sinds 2015 
in de districtsraad en werd in de pers 
gelauwerd als “een van de meest 
bevlogen en actiefste raadsleden”, voor 
Youssef is het raadswerk nieuw terrein.

Wat drijft jullie om in de districtsraad te zetelen?
Lien Moens: De voorbije jaren kwam ik consequent op voor het 
behoud van het Ferrarisbos en een definitieve sluiting van de ISVAG 
afvalverbrandingsoven. Samen met de buurtbewoners vonden we 

een oplossing voor de parkeeroverlast op het Valaar. En ook de 
ondertunneling van de A12 ligt me net als vele Wilrijkenaars na aan het 
hart.
 
Youssef Boubker: Ik was de afgelopen jaren vooral achter de 
schermen actief, om waar het nodig was bij de PVDA een handje toe 
te steken. Samen met Lien wil ik in de districtsraad de stem van de 
Wilrijkenaar laten horen.

Zijn er al concrete 
plannen?
Youssef Boubker: We 
willen de kinderboerderij 
terug in handen van de 
stad brengen. Het is nu 
vijf jaar geleden dat boer 
Karl met pensioen ging 
en de stad de boerderij 
in concessie gaf aan een 
privéspeler. 

Lien Moens: Vandaag is de unieke werking verloren en het terrein 
verloederd. Nochtans staan er tientallen vrijwilligers te springen om het 
terug mogelijk te maken dat scholen en gezinnen het boerderijleven 
daar kunnen ontdekken. 

iedereen die de kinderboerderij terug in publieke handen wil,  
is heel welkom om op 26 januari mee te lopen in de farm run / 
beestige loop. We vertrekken om 14 u. op de Bist en lopen langs 
de kinderboerderij. Meer info vind je op  
www.antwerpen.pvda.be/farmrun

“WE WILLEN DE 
WILrIjKENAAr 
mEEr zELF HEt 
WoorD GEVEN”

DE VErKozENEN IN jouW DIStrIct

Van één naar twee zetels in wilrijk
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PVDA nieuwjAArsrecePtie 
Vrijdag 18 januari 2019 - 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 de nieuwe 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.

de pvda @work

Heel wat nieuwe verkozenen van de PVDA komen recht van de werkvloer. Of ze nu 
buschauffeur, verpleegkundige, elektricien, chemiearbeider of verkoper zijn, allemaal zetten 
ze zich de komende zes jaar in voor een Antwerpen op mensenmaat. Maak kennis met drie 
van hen.

Rudy Sohier werkte jaren als arbeider in de bouw-, de automobiel- en de IT-sector. Daarna ging 
hij aan de slag bij de vormingsdienst van de socialistische vakbond. Nu start hij met een nieuwe 
uitdaging: hij gaat de PVDA vertegenwoordigen in de Antwerpse provincieraad. Lees meer over 
Rudy’s prioriteiten op pagina 3.

Tineke Elst werkt in het ziekenhuis Hoge Beuken in Hoboken. Ze staat er niet enkel in voor 
de gezondheid van de patiënten, maar als syndicaliste komt ze ook op voor de rechten van de 
werknemers. Ze zetelt de komende zes jaar in de districtsraad van Hoboken.

Sah Gulhan werkt als vakman in de Antwerpse haven en versterkt de PVDA-fractie in de 
Antwerpse districtsraad. Hij is niet het type dat alleen tijdens de verkiezingen buiten komt. Op 
zijn werk hoort Sah regelmatig of zijn collega’s ergens mee zitten, om samen naar oplossingen te 
zoeken.

PVDA-Verkozenen recht 
VAn De werkVloer

In 2012 besliste het stadsbestuur van 
De Wever om het bij de stadsdiensten 
met maar liefst 1420 mensen minder 
te doen. De dienstverlening door het 
stadspersoneel was de afgelopen jaren 
de favoriete besparingspost van de 
rechtse coalitie. Het gevolg? Wijk- en 
woonkantoren sluiten. Persoonlijk 
contact in de dienstverlening verdwijnt 
en de stad trekt zich terug achter een 
digitaal gordijn.

Voor de inwoners van Antwerpen is 
de dienstverlening van de stad net erg 
waardevol. En dat vindt het personeel 
zelf ook. Wie bij de stad werkt, wil zich 
inzetten voor een stad waar het goed is 
om te leven. Met een dienstverlening die 
dicht bij de mensen staat en voldoende 
personeel en middelen krijgt. Zo valt 
ook niemand uit de boot. Daarom wil 
de PVDA geen nieuwe besparingsronde 
bij de stadsdiensten. Niet nog meer 
werkdruk en achteruitgang van de 
dienstverlening. Teken de petitie, of 
ga naar www.antwerpen.pvda.be/
petitiestadspersoneel

geen VerDere 
Afbouw VAn het 
stADsPersoneel
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