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STEUN DE BURGERWET VOONR1.500 EURO NETTO
EEN MINIMIMUMPENSIOEN VA
PANEL GETUIGT
Linda (53)
Ik was vastbenoemde ambtenaar maar moest mijn job opgeven
door mijn zwangerschap: te ver van huis en geen opvang in de
buurt. Dus nam ik loopbaanonderbreking en onbetaald verlof.
Zeven jaar later nam ik ontslag en rolde ik in de verkoop. Op
mijn 48e werd ik ontslagen: ‘personeelsafvloeiing’, dus ging ik
maar poetsen, ik was zogezegd te oud en te duur voor de verkoop. Ik volgde een opleiding als medisch pedicure in avondschool, begon te poetsen met dienstencheques en als pedicure
in bijberoep. Volgens My Pension zal ik het schamele bedrag
van 950 euro krijgen, als ik tot mijn 67e ga werken. Daar kan
ik nooit een woonst mee betalen, ik heb zelf geen eigendom.

IEDEREEN HEEFT RECHT OP
EEN WAARDIG PENSIOEN!
⊲ JE PENSIOEN IS EEN BASISRECHT
Je wettelijk pensioen is geen ‘cadeautje’, maar een recht waar je
je hele leven pensioenbijdragen voor betaalt.

⊲ 1.500 EURO NETTO, MINIMUM!
Onze pensioenen behoren tot de laagste van West-Europa:
1 op de 5 gepensioneerden in ons land leeft in armoede.

⊲ LEVENSLANG BIJKLUSSEN?
OVER MIJN LIJK ...
Steeds meer ouderen moeten bijklussen om rond te komen. Met
een pensioentje van 1.200 euro kan je zelfs geen rusthuis betalen.

⊲ DICHT DE PENSIOENKLOOF
VOOR VROUWEN
Meer dan de helft van de vrouwen heeft geen 1.000 euro pensioen
per maand. Hoog tijd om hun pensioenrechten te versterken.

Dirk (56)
Ik ben 56 en heb al 40 jaar gewerkt, waarvan de helft ongeveer
aan vrachtwagens in een garage: vuil en ongezond werk in die
tijd. Daarna werkte ik 21 jaar als metser, ook zeer zwaar werk.
De laatste vier jaar werkte ik bij de gemeente als ploegbaas
van het patrimonium. Wegens ziekte ben ik al met pensioen, ik
krijg 750 euro. Iedereen kan en mag zoveel verdienen tijdens
zijn carrière als hij of zij wil, maar eenmaal met pensioen zou
iedereen gelijk voor de wet moeten zijn.

Kristof (26)
Ik werk bij de NMBS, mijn pensioen zal hoger zijn dan het minimum dat de PVDA voorstelt. Maar ook ik ben voorstander, je
weet nooit welke wending je leven neemt. Iedereen heeft recht
op een minimumpensioen van 1.500 euro. Dit verlicht de last
van kinderen die bijpassen voor de kost van het rusthuis van
hun ouders, iets dat ook een grote hap uit je budget kan zijn. De
jongeren betalen de pensioenen van vandaag, maar als ze er
nog meer in snoeien, blijft er niets meer over. Iedereen die hard
gewerkt heeft, heeft recht op een pensioen waarmee je, als je
gezondheid dat toelaat, op zelfstandige basis kan leven.

⊲ STOP DE AFBRAAK:
KOM OP VOOR 1.500!
Neem je toekomst zelf in handen en dien samen met ons de eerste
burgerwet in voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto.

WIST JE DAT…
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…de politici die over je toekomst beslissen
zelf een pensioen hebben van 4.250 euro?

KIM DE WITTE, DE PENSIOENSPECIALIST VAN DE PVDA, GEEFT
ANTWOORD OP AL JE VRAGEN.
www.1500netto.be

PVDA BEHAALT NOODFONDS VOOR DE ZORG
Op voorstel van de PVDA maakte
het federale parlement 67 miljoen
euro vrij voor een noodfonds voor de
zorgsector.
PVDA volksvertegenwoordiger Peter Mertens,
die het amendement indiende, blikt tevreden
terug. “Dankzij acties van het zorgpersoneel
en vakbonden verhoogde de druk op de andere partijen. Zo vonden we een sociale meerderheid, zonder de steun van N-VA en Vlaams
Belang. Wij blijven alle acties van het zorgpersoneel steunen.”
Dat het noodfonds er komt, is de volle verdienste van acties op het terrein. Het water staat
verpleeg- en zorgkundigen aan de lippen, in ziekenhuizen, woonzorgcentra en instellingen. In
ons land voert het zorgpersoneel al jaren acties,
in juni kwamen ze in Brussel elke dinsdag op
straat. Op 7 mei betoogden 8.000 werknemers
voor meer personeel en op 23 oktober waren er
acties en stakingen.

BEGIN VAN EEN OPLOSSING
Het noodfonds, dat door het amendement van
de PVDA in het leven wordt geroepen, laat toe
om op korte termijn extra personeelsleden aan
te werven en werkomstandigheden te verbeteren. Verpleegkundigen en zorgverstrekkers
hebben handen te kort. De werklast is enorm
door flexibele uurroosters en onderbezetting.

Verplegers kunnen soms geen twee weken na
elkaar vakantie nemen. De lonen zijn zo laag dat
vacatures lang open blijven staan. Een noodfonds is het begin van een oplossing, en vooral
een duidelijk signaal: zo kan het niet verder, de
zorg verdient onze volle steun.

ZORG OP MENSENMAAT
Het is de hoogste tijd voor een fundamenteel
debat over de zorg en het gezondheidsbeleid.
Elke verpleegkundige moet zich in België ge-

middeld over 11 patiënten buigen, terwijl dat
in de rest van Europa maar 8 is. Ondertussen
regent het alarmerende berichten over peperdure medicijnen, geheime deals met Big Farma
en oplopende tekorten in de sociale zekerheid.
De PVDA wil de sociale zekerheid uitbouwen en
versterken, wil een zorg op mensenmaat, met
betaalbare prijzen en voldoende personeel. Een
zorg waar zorgkundigen en patiënten op de
eerste plaats komen, niet de winsten van Big
Farma. ★

GOLF VAN SOLIDARITEIT VOOR BABY PIA
Baby Pia beroerde dit najaar heel veel mensen
in ons land. Ze is geboren met de dodelijke
spierziekte SMA, maar voor de beste behandeling vraagt het farmabedrijf Novartis de
onredelijke prijs van 1,9 miljoen euro.
Toch gebeurde wat niemand had
kunnen denken: via de steun van
duizenden Belgen kregen ze het
geld bijeen! Het was een indrukwekkende golf van solidariteit.
Maar ondertussen boekte het farmabedrijf een extra hoge winst.

Onaanvaardbaar. Het kan anders: de
PVDA riep minister De Block op om het
farmabedrijf te dwingen de
prijs te verlagen.
Ook de Vlaamse minister bleef aan de
zijlijn staan: in Wallonië worden pasgeborenen gescreend
op de ziekte SMA. Daardoor kan men meteen
behandelen en worden

REACTIES, VRAGEN, VOORSTELLEN?

spieren niet aangetast. Vlaams
PVDA parlementslid Lise
Vandecasteele stelde de
bevoegde minister aan de
kaak: “Moest baby Pia in
Wallonië geboren zijn, ze
zou wel kunnen lopen. Stel
je voor, ons land is amper een
zakdoek groot en dan gaan we
elk voor onszelf een beleid uitstippelen. Laten we de krachten bundelen en in
heel het land screening in publieke handen op
SMA organiseren.” ★

✉ antwerpen@pvda.be • 💻 antwerpen.pvda.be
 www.facebook.com/pvda.antwerpen
 @pvda_antwerpen
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GEEN NIEUWE AFVALVERBRANDINGSOVEN
INVESTEER IN ALTERNATIEVEN

De afvalverwerkende intercommunale ISVAG vraagt
opnieuw een vergunning aan voor de bouw van een
nieuwe verbrandingsoven. De PVDA verzet zich tegen
de bouw van deze oven. PVDA districtsraadslid Lien
Moens: “Afvalverbranding is een voorbijgestreefde
technologie. Zelfs de Vlaamse regering wil minder
afvalverbranding. Waarom zouden wij dan een grotere
oven nodig hebben? Daarbij is het prijskaartje van 175 miljoen euro veel
te hoog. En ze willen hem dan ook nog eens bouwen aan de A12. En dus
nog langere files op de A12!” De PVDA wil die miljoenen euro’s inzetten
om de afvalhoop verder terug te dringen. ★

PONTON VAN 10 MILJOEN EURO

RODE LOPER VOOR CRUISES
“Zeecruises die evenveel fijn stof uitstoten als één miljoen dieselwagens
mogen gewoon tot aan de kathedraal varen.” Dat kaartte de PVDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen al aan. Ondertussen komt gelukkig
een brede beweging op gang om alle bronnen van luchtvervuiling aan te
pakken. “Niet alleen de luchtvervuiling door de auto, maar ook het doorgaand vrachtverkeer, de cruiseschepen en de industrie moeten worden
aangepakt.” aldus PVDA gemeenteraadslid Mie Branders.
“Het stadsbestuur blijft daarbij ziende blind en hanteert
twee maten en twee gewichten. Een oude dieselwagen
mag de stad niet meer in, maar het stadsbestuur laat
waanzinnig vervuilende cruiseschepen aanmeren in het
midden van de stad, in het midden van de Lage-Emissiezone. Nu bestelt het stadsbestuur zelfs een peperduur
ponton van 10 miljoen euro.” De PVDA stemde in de
gemeenteraad tegen en wil dat de cruiseschepen
niet meer aanmeren aan de kathedraal. ★

DROOGTE IN HET STADSPARK

PVDA GEEFT BOMEN
ZELF WATER
In de pers raakte bekend dat in het Stadspark enkele
bomen dienen gekapt te worden omdat ze te droog staan.
Daarop gaf de lokale PVDA-afdeling dan maar de bomen
zelf water. Symbolisch, om te tonen dat er alternatieven zijn
voor het kappen van de bomen. Nadine Peeters, districtsraadslid voor de PVDA: “Bij werken is het verplicht om het
opgepompte water terug in de grond te laten gaan in plaats
van te lozen in de riool, dat heet retourbemaling. Er worden
echter veel uitzonderingen verleend en er wordt nauwelijks
op gecontroleerd. Dat retourbemaling werkt, dat toont het
Stadspark vandaag al. Er staat nu, na jaren, terug water in
de vijver. Dit komt via een mobiel zuiveringsstation van een
nabijgelegen werf in de vijver terecht.” ★

STOP DOORVOER

SAOEDISCHE WAPENS
VIA HAVEN
CHEMIEARBEIDER GETUIGT

DUURZAME CHEMIESECTOR IS MOGELIJK
De impact van de petrochemische sector in de CO2-uitstoot kan
niet worden genegeerd. Enkel en alleen BASF Antwerpen is
verantwoordelijk voor 11% van de CO2-uitstoot van de Vlaamse
industrie. Volgens Raf Van Gestel, die bij Air Liquide op de
plant van BASF werkt, is de transitie naar een duurzame sector
perfect mogelijk. “De grote bedrijven hebben de nodige kennis
en technologie om zich aan te passen.Binnen afzienbare tijd
kan afgestapt worden van fossiele brandstoffen. Een duurzame circulaire koolstofindustrie is een belangrijke stap. Maar
niemand durft de industrie bindende maatregelen opleggen.
Dit zal de tewerkstelling ook ten goede komen. We hebben die
hervormde industrie hard nodig, we lopen achter.” ★
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Peter Mertens, PVDA gemeenteraadslid:
“Mevrouw De Ridder, de N-VA heeft de
mond vol van ‘de strijd tegen terreur’
en van ‘het vluchtelingenprobleem’. Wat
blijkt? Dat een van de grootste financiersregimes van terreur wapens krijgt
via de Haven van Antwerpen. En dat U
dat hier in de gemeenteraad probeerde
te verdoezelen. En wat blijkt nog? Dat
de vuile oorlog die Saoedi-Arabië al
jaren tegen Jemen voert al meer dan 3
miljoen mensen op de vlucht heeft laten
slaan. Door wapens die vanuit de Haven
van Antwerpen worden aangevoerd.”
Havenschepen Annick De Ridder moest
de feiten toegeven. Maar ze is niet van
plan om gegevens over de munitietransporten openbaar te maken, laat staan om er iets aan te doen. De PVDA
vraagt de stopzetting van de doorvoer van Saoedische wapens door de
Antwerpse haven. ★

VEROORDELING VAKBONDSMAN

RECHT OP ACTIE BEDREIGD
Bruno Verlaeckt, de voorzitter van het
Antwerpse ABVV, werd veroordeeld voor
“kwaadwillige belemmering van het verkeer” tijdens de algemene staking van 24
juni 2016. Het vonnis voorziet geen straf,
maar het is wel een ernstig precedent
dat ons allen zorgen moet baren. Wat zal
er straks gebeuren als fietsers een sit-in
organiseren voor veiligere fietspaden?
Wat met ouders die het verkeer stilleggen om aandacht te vragen voor
de fijnstofproblematiek? Wat met vredesactivisten die wapentransporten
blokkeren? Deze belemmeringen van het verkeer – wat bij elke demonstratie op de openbare weg voorkomt – zijn niet kwaadwillig, en niet
bedoeld om gevaarlijke situaties of ongevallen te veroorzaken. Wél om
sociale en democratische vooruitgang mogelijk te maken. ★

VOOR EEN PUBLIEKE

KINDERBOERDERIJ
In maart 2015 besliste de gemeenteraad om van de kinderboerderij in Wilrijk een zelfbedruipende stadsboerderij te maken, en
ze in concessie te geven aan een private uitbater. De PVDA was
de enige die tegen stemde en voorspelde dat het slecht zou
aflopen. Ondertussen kennen we allen het resultaat
van deze privatisering. Er blijft niets over van
de sociale en educatieve werking, de boerderij
is verlaten. Een gerechtelijk vonnis maakte een
einde aan de concessieovereenkomst. “Een
ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde
steen”, zegt het spreekwoord. Toch kiest schepen Tom Meeuws (sp.a) halsstarrig voor een
nieuwe concessieovereenkomst. Je moet
als stad de sleutels terug in handen nemen
en investeren in visie en in personeel. ★

RUSTHUISFACTUUR STIJGT VERDER

ANTWERPEN HEEFT
DUURSTE RUSTHUIZEN
Het verblijf in een woonzorgcentrum wordt jaar na jaar duurder.
Dat blijkt uit de monitoring van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
De gemiddelde prijs in Vlaanderen is 57 euro per dag of zo’n 1.728 euro
per maand.
De Antwerpse woonzorgcentra blijken de duurste van Vlaanderen: hier
betalen bewoners gemiddeld 64 euro per dag. Dat is onlogisch en onrustwekkend omdat in een grootstad door het schaalvoordeel die prijzen
juist lager zouden moeten zijn. Zelfs de openbare woonzorgcentra zijn
duurder: het Zorgbedrijf rekent hogere prijzen aan dan vele commerciële woonzorgcentra. Met alle kosten inbegrepen spreken we van zo’n
2.200 euro per maand. Een factuur die het gemiddelde pensioen met
vele honderden euro’s overschrijdt. ★

I
WATERBUS

De toekomst van De Waterbus is onduidelijk. Het Antwerps Havenbedrijf dat startte met dit succesvolle project houdt ermee
op. De nieuwe Vlaamse regering beloofde De Waterbus voort te
financieren. Maar zal die dan openbaar, betaalbaar en betrouwbaar blijven? Als jij ook van De Waterbus houdt, deel dan de
PVDA visual op sociale media. ★

GOEDDRAAIENDE
KRINGWINKEL

MOET PLAATSMAKEN VOOR HOTEL
Begin september raakte in de pers bekend dat De Kringwinkel aan de
Sint-Jorispoort sluit. Zowel dat pand als het achterliggende Elzenveld zijn
eigendom van het OCMW. Het Elzenveld werd door het OCMW voordien
al in erfpacht gegeven aan projectontwikkelaar Iret Development. De
PVDA stemde toen tegen. Nu liet Iret zijn oog vallen op het huurcontract
van De Kringwinkel. Dat contract mag niet zomaar worden overgedragen, de bevoegde schepen moet het minstens goedkeuren. “Schepen
Duchateau (N-VA) zegt dat het voor hem allemaal gelijk is wat er in de
Sint-Jorispoort is of komt. Wij verschillen van mening. Het Elzenveld
wordt nu reeds verbouwd tot het chique Botanic Hotel Antwerp. Er is
geen nood aan nog meer van dat. Kringwinkels daarentegen worden alleen maar belangrijker, ook voor werkzoekenden en voor het milieu. De
Sint-Jorispoort is bovendien een zeer goed draaiende winkel. Wat ik me
afvraag is wat de heren van Iret allemaal beloofden aan De Kringwinkel
zodat zij toch sluiten”, besluit Mie Branders. ★

ZITPENNINGEN MET
42% VERHOOGD
Het stadsbestuur (N-VA, sp.a en Open VLD) stelde op de gemeenteraad van oktober voor de zitpenningen met 42% te verhogen.
Filip De Winter bleek daarbij de grootste voorstander. “Het mag
van Vlaanderen, en andere steden doen het ook”, aldus De
Winter. Dat is dus de oppositie van het Vlaams Belang: nog meer
zelfbediening. De Wever antwoordde: “ik ben sprakeloos,
Weer
ik kan het niet méér met u eens zijn”. En dus ging de
hele maa l
mee eens
zoveelste zelfbediening door.
Filip !
Totaal kostenplaatje: 11,4 mil- Dv eartd i e ln ehné
w e wr te ?
joen euro. De PVDA stemde
Ba
tegen en stelde voor dat geld
te gebruiken voor sociale doelen. ★

5

JOS D’HAESE, KERSVERS PVDA FRACTIELEIDER IN HET VLAAMS PARLEMENT

“NA TIEN JAAR BESPARINGEN IS HET TIJD
OM WEER TE INVESTEREN IN DE LIJN”
Sinds 26 mei is Jos D’Haese
fractieleider van een fractie van vier
PVDA-verkozenen in het Vlaams
Parlement. En hij heeft er zijn start
niet gemist. “Neem zelf eens een
bus en ga eens zien hoe het er in
de realiteit uitziet”, raadde hij de
rechtse parlementsleden aan tijdens
een fel debat over De Lijn. “Jullie
hebben het openbaar vervoer kapot
bespaard.”
Kapot besparen, is dat niet wat overdreven?
Ik denk dat iedereen die de bus en de tram
gebruikt ervan kan meespreken hoe ons openbaar vervoer erop achteruit gaat. In 2019 werden enkel tussen januari en augustus al meer
dan 150.000 ritten afgeschaft. Het grootste
deel daarvan omdat De Lijn simpelweg geen
chauffeurs heeft om uit te rijden.
Die explosie van afgeschafte ritten, de dienstregeling die steeds verder teruggeschroefd
wordt, het totale gebrek aan realtime informatie, de vuile bussen en overvolle trams: dat is allemaal het gevolg van jarenlange forse besparingen. De Lijn moet het met een vijfde minder
doen dan tien jaar geleden. Natuurlijk gaat de
dienstverlening dan achteruit!
Als ik dat durf zeggen in het parlement, dan lachen ze mij in mijn gezicht uit. Echt waar! Maar
wie elke dag de bus of tram moet nemen, die
lacht er niet meer mee hoor.
Waarom investeert de Vlaamse Regering
dan niet terug in De Lijn?
Eigenlijk is het een klassieker: eerst bespaar je
zo fors dat een openbare dienst zoals De Lijn
niet meer naar behoren kan functioneren. En
dan beloof je dat alle problemen opgelost zul-

WIE IS JOS D’HAESE?
len worden door de boel
over te laten aan de privé. Maar in Nederland
en Groot-Brittannië zien
we wat zo’n privatisering écht betekent: nog
minder dienstverlening
en nog hogere prijzen.
Bij onze Noorderburen worden sommige
landelijke gebieden nu
bediend door ‘buurtbussen’, met gepensioneerde vrijwilligers achter
het stuur.

“Ik woon samen met mijn vriendin
al een paar jaar super graag
in Borgerhout. TIjdens en na
mijn studies biologie heb ik als
interimmer de rekken aangevuld,
gewerkt als kassier en met dozen
gesjouwd in de magazijnen van
Katoen Natie. ‘Al die politiekers
zouden hier eens een week
moeten meedraaien, ze zouden
wel anders piepen’, zeiden m’n
collega’s me vaak. Ze hebben verdorie gelijk. Er mag dringend iets
gebeuren aan de wereldvreemdheid van het parlement.”

Terug naar Antwerpen: hoe staan we er hier
voor?
Er is hier fors geïnvesteerd in een spectaculaire

vernieuwing van het premetrostation Opera en
nieuwe tramlijnen. Op
zich goed natuurlijk. Maar
door de krappe werkingsbudgetten worden daarvoor wel andere trajecten
ingekort of zelfs helemaal
afgeschaft. Zo blijft die
peperdure infrastructuur
zwaar onderbenut, terwijl
voor heel wat Antwerpenaren de dienstverlening
zelfs achteruit gaat. Wist
je dat de nagelnieuwe
Londenbrug, die 200 miljoen gekost heeft, in
de nieuwe dienstregeling gewoon niet meer
gebruikt wordt? Dat is toch de wereld op z’n
kop!
Hoe kan het anders?

EEN ♥ ONDER DE RIEM
VOOR CHAUFFEURS DE LIJN

Steeds meer chauffeurs van De Lijn krijgen te maken met
agressie. De PVDA trok daarom naar de Rooseveltplaats om de
chauffeurs een hart onder de riem te steken. “Wij pleiten voor
een tweede man of vrouw op de bus of tram”, zegt Jos D’Haese.
“Meer personeel is de sleutel voor meer respect op de tram en
de bus. De dienstverlening gaat erop vooruit en het extra personeel kan meteen ook een oogje in het zeil houden.”
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Na tien jaar van besparingen hebben we terug
investeringen nodig in De Lijn. Om de files aan
te pakken, voor schone lucht, om het recht op
mobiliteit te garanderen, voor het klimaat: al die
zaken kan je maar aanpakken met een goed en
modern openbaar vervoer! Wij willen een ambitieus tramplan in Antwerpen en een lightrail
naar de Antwerpse haven, zodat het openbaar
vervoer echt een alternatief kan worden voor
de wagen. ★

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
PVDA EN BEWONERS

PROJECT TEGEN EENZAAMHEID

SAMEN IN ACTIE

DE SENIORISTEN

De sociale woningen aan Don Bosco in Hoboken werden de voorbije vijf jaar volledig gerenoveerd. In veel straten wonen ondertussen al twee jaar opnieuw gezinnen. Maar nog
steeds zijn de bermen langs de straten niet aangelegd: geen voetpad, geen parkeerplaats,
wel veel modder en plassen. Ook de straatverlichting werkte al die tijd niet ondanks verschillende meldingen. De PVDA stak dan maar zelf de handen uit de mouwen en voerde in oktober samen met de buurtbewoners actie. Ouders vertellen hoe ongerust ze zijn: zonder voetpad lopen kinderen op straat en zonder straatverlichting wordt het levensgevaarlijk wanneer
een auto voorbij rijdt. De hele actie miste haar effect niet. Twee dagen nadien brandden de
straatlampen al! En ondertussen ging de bouwheer van start met de bermaanleg. ★

Eenzaamheid raakt veel senioren en
dit heeft ook sociale consequenties.
Om dit probleem aan te pakken start
het district Borgerhout met een uniek
project: De Senioristen.
PVDA schepen voor senioren Ben Van
Duppen legt uit: “De Senioristen zijn
vrijwilligers die hun straat of wijk goed
kennen. Zij gaan op zoek naar senioren die alleen wonen of nood hebben
aan ondersteuning maar die niet kunnen vinden. Samen met onze seniorenconsulent, brengen we hen in contact met de noodzakelijke diensten. Zo
maken we warme buurten.” ★

E
NIEUWJAARSRECEPTI

VIER MET ONS MEE!
VRIJDAG 17 JANUARI 2020
VANAF 18 UUR
ZUIDERPERSHUIS, WAALSEKAAI 14
2000 ANTWERPEN
We nodigen je graag uit op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA.
⊲ Geniet van een drankje en hapjes, wij trakteren
⊲ Babbel met de nieuwe Antwerpse PVDA-volksvertegenwoordigers: Peter
Mertens, Greet Daems, Jos D’Haese en Lise Vandecasteele. Ook Raoul
Hedebouw, PVDA-volksvertegenwoordiger uit Luik, zal er zijn.
⊲ Luister naar onze nieuwjaarsboodschap

De toegang is gratis, wel graag
inschrijven bij Ilona Van Looy
per sms 0495 65 46 82
of per mail antwerpen@pvda.be.
Nodig gerust familie, vrienden en
kennissen uit om mee te komen.
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DE PVDA IN JE DISTRICT ANTWERPEN
ZORGBEDRIJF

VOOR WIE EN AAN WELKE PRIJS?

SINT-ANNEKE PLAGE

Het Zorgbedrijf wil de
serviceflats van dienstencentrum De Oever tegen
de vlakte leggen om er
een dure nieuwbouw te
zetten. En dus moesten
de bewoners die al jaren
in de wijk woonden weg.
Samen met de PVDA
voerden zij solidariteitsacties en haalden zij
petities op. Ze bekwamen de belofte van het Zorgbedrijf dat ze elders
aan dezelfde voorwaarden konden blijven huren. Maar plots wordt de
energieprijs uit de huur gehaald, een meerkost van 65 euro per maand.
Bovendien moeten de ex-bewoners van de Oever een nieuwe huurwaarborg betalen. Dit is woordbreuk. Met senioren sol je niet. Met de PVDA
blijven we aan de kant van de senioren staan. ★

OOK ANTWERPSE STUDENTEN

BANG OP DE FIETS

Uit onderzoek bij 4.041 studenten blijkt dat Antwerpse studenten bang
zijn op de fiets. 57% voelt zich onveilig op de fiets in het verkeer. Ondertussen worden in de stad nieuwe maar onveilige en fietsonvriendelijke
kruispunten aangelegd, bijvoorbeeld op de Italiëlei. Aan die kruispunten moeten fietsers met een drukknop groen vragen. De drukknoppen
zijn zo geïnstalleerd dat fietsers gedwongen worden om half op de
rijbaan te staan. Dit systeem met drukknoppen roept bovendien frustraties op omdat het fietsers dwingt tot lange wachttijden. In Nederland
werkt men met warmtesensoren die ervoor zorgen dat het licht automatisch op groen springt wanneer je komt aanfietsen. ★

Het stadsbestuur maakt plannen om Sint-Anneke op te waarderen.
PVDA districtsraadslid Nadine Peeters is bezorgd: “De vraag stelt zich
voor wie en aan welke prijs men Sint-Anneke Plage wil opwaarderen.
Het stadsbestuur plant nu om de oude molen, een ijkpunt op het strand,
weg te halen en te verhuizen naar de Hobokense Polder. Waarom moet
die molen verhuizen? Om plaats te maken voor een zone met ‘recreatieve functies’? Maar wat betekent dat dan?”
De molenaar en bezorgde omwonenden lanceerden een petitie, die
reeds 1.500 maal getekend werd.
Het stadsbestuur praat daarnaast ook over de komst van een nieuw
chique hotel, terwijl de camping op Linkeroever moet verdwijnen. De
PVDA wil dat Sint-Anneke betaalbaar blijft voor iedereen. De Plage is het
ontspanningsoord van alle Antwerpenaren, op nog geen twee kilometer
van het stadhuis. ★
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MET SENIOREN SOL JE NIET

DE PVDA @WORK
GEMEENTEARBEIDER
WINT PROCES TEGEN
STADSBESTUUR MORTSEL

MULTINATIONALS BETALEN NOG STEEDS
BELACHELIJK WEINIG BELASTINGEN
“De belastingtarieven voor grote bedrijven blijven ook na de hervorming van de
vennootschapsbelasting belachelijk laag”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.
De Top-50 van de Belgische bedrijven die kampioen zijn in belastingontwijking, kenden een gemiddeld belastingtarief van 1,7 procent. Dat berekende de
PVDA-studiedienst voor de tiende keer. De regering Michel-De Wever stelde dat
elk groot bedrijf (met een winst van meer dan een miljoen euro) voortaan een
belasting zou betalen van minimum 7,5 procent.
Maar nu we zicht hebben op de eerste resultaten zien we dat niks veranderd is.
“Als alleen al die 50 bedrijven daadwerkelijk 7,5% belasting zouden betalen, zou
de staatskas 2,8 miljard euro meer binnenhalen”, gaat Peter Mertens verder, “genoeg dus om iedereen een nettopensioen van 1.500 euro per maand uit te keren,
zoals de PVDA voorstelt.” ★

IN DE TOP 50 STAAN VERSCHILLENDE BEKENDE BEDRIJVEN UIT HET ANTWERPSE
RANG

BEDRIJF (GROEP)

FISCALE KORTING

BELASTINGTARIEF

1

ATLAS COPCO AIRPOWER
(ATLAS COPCO AB)

€ 1.736.245.319

1,1%

3

EXXONMOBIL PETROLEUM
& CHEMICAL (EXX. MOBIL)

€ 1.100.277.490

0,0%

6

TOTAL PETROCHEMICALS
& REFINING (TOTAL)

€ 718.737.588

1,5%

7

B.A.S.F. ANTWERPEN (BASF)

€ 657.127.329

10,6%

11

CAPSUGEL BELGIUM
(LONZA GROUP)

€ 348.994.009

1,8%

12

JANSSEN PHARMACEUTICA
(JOHNSON & JOHNSON)

€ 335.209.768

0,6%

40

UMICORE (UMICORE)

€ 65.419.493

1,1%
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Ontslagen worden omdat je opkomt voor veilig werk voor
je collega’s? Het lijkt onvoorstelbaar, maar het gebeurt. In
september 2017 werd Peter Spruyt, gemeentearbeider en ACVvakbondsafgevaardigde ontslagen door het stadsbestuur van
Mortsel. Peter maakte een punt van een aanslepende asbestverontreiniging in Hangar 40, een gebouw dat gebruikt wordt
door plaatselijke verenigingen. Toen hij er met een collega voor
de zoveelste keer stukjes asbest vond, werd hij beschuldigd
van werkweigering omdat hij niet op dezelfde plaats verder
wilde werken. Terwijl het stadsbestuur haar eigen voorschriften
met de voeten trad, was het Peter die werd ontslagen. Het bestuur weigerde op de beslissing terug te komen en Peter stapte
naar de Arbeidsrechtbank. Die gaf hem in juli 2019 over de hele
lijn gelijk. Het stadsbestuur werd veroordeeld voor onrechtmatig ontslag en syndicale discriminatie. Een goeie zaak. Het is
onaanvaardbaar dat werknemers verplicht worden te werken
op een onveilige werkplaats, of afgevaardigden ontslagen
worden omdat ze het opnemen voor hun collega’s. ★

DE PVDA IN JE DISTRICT BERCHEM
INVESTEER IN FIETSPADEN

LOS DE PROBLEMEN OP

STEEDS MEER FIETSERS

NOOD AAN GOEDE HUISVUILOPHALING
Jarenlang negeerde de stad de problemen met de sorteerstraatjes. Mensen kregen
zonder verwittiging een sorteerstraat pal voor de deur. Containers werkten niet naar behoren en veroorzaakten geurhinder. Er ontstonden sluikstortplaatsen. Inwoners die deze
problemen aankaartten, werden wandelen gestuurd.
Het vorige stadsbestuur voerde de sorteerstraatjes in om te besparen op de afvalophaling. Nu stopt datzelfde stadsbestuur met de installatie van nieuwe sorteerstraatjes
omdat het te veel geld
zou kosten. De PVDA wil
investeringen in goede,
kwalitatieve en publieke
afvalophaling. Dat
betekent dat de vuilkar
opnieuw afval ophaalt in
alle Antwerpse wijken en
dat het stadsbestuur de
problemen met de huidige
sorteerstraatjes oplost. ★

De laatste jaren groeide het aantal fietsers spectaculair. Goed voor de luchtkwaliteit, het milieu, de
gezondheid… maar het brengt ook problemen met
zich mee. Op het kruispunt van de Singel en de Grote
Steenweg staan de fietsfiles tot op de rijweg. Iets
verder op de Posthofbrug drummen de fietsers elkaar
van het tweerichtingsfietspad.

LUCHTHAVEN ANTWERPEN

Jaarlijks gaan er miljoenen euro’s subsidie naar de luchthaven van Antwerpen. Zonder
belastinggeld overleeft Antwerp Airport niet. Zo betaalt de belastingbetaler zich blauw
aan de vervuilende vliegreisjes van zakenlieden. Die moeten kost wat kost op anderhalf
uur van Antwerpen in The City in Londen zijn. Dat was in september ook de ontstaansreden van de nieuwe luchtvaartmaatschappij Air Antwerp. Treinreizen van drieënhalf uur
lijken voor deze zakenlui onacceptabel. Zij krijgen het op een schoteltje aangeboden,
terwijl voor de gewone man de files alsmaar langer worden en het openbaar vervoer kapot bespaard wordt. Stop de subsidiestroom naar de luchthaven en investeer in degelijk
openbaar vervoer. ★

Al die bakfietsen, speed pedelecs, steps en kinderfietsjes rijden aan een ander tempo. Het aantal
ongevallen stijgt fors. De komende jaren beloven er
nog veel fietsers bij te komen. Hoe lossen we die problemen op het fietspad op? Meer ruimte is essentieel.
De PVDA vindt dat er moet ingezet worden op veilige
kruispunten en bredere fietspaden. ★
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STOP DE SUBSIDIESTROOM

DE PVDA IN JE DISTRICT BORGERHOUT
ONVEILIGE TURNHOUTSEBAAN

DE LIJN BESPAART

BRENG BUS 31 TERUG

PVDA districtsraadslid Said Boussacouq is ongerust over de onveilige oversteekplaatsen van de Turnhoutsebaan aan de Turnhoutsepoort. Dat stuk is net
vernieuwd door het Vlaams Gewest. Boussacouq vroeg (samen met coalitiepartners sp.a en Groen) aan de
Vlaamse overheid om de heraanleg te evalueren en snelheidsremmers te installeren zodat mensen
veilig zouden kunnen oversteken.
Vlaanderen weigerde echter deze
vraag. Daarom kwam de districtsraad op de Turnhoutsebaan samen
om zelf de evaluatie uit te voeren
en de straat veiliger te maken. ★

Blue (23 jaar) woont in Borgerhout en werkt als kokkin in een
restaurant in Antwerpen. Sinds bus 31 niet meer door haar
buurt rijdt, is zij een half uur langer onderweg naar haar werk.
Blue is één van de vele inwoners die in de problemen komt
door de wijzigingen in het bus- en tramaanbod. In december
organiseert PVDA Borgerhout een openluchttentoonstelling
met portretten van mensen zoals Blue, die de dupe zijn van het
wegvallen van bus 31. Zo wil PVDA Borgerhout de slachtoffers
van de afbraak van het openbaar vervoer een gezicht geven in
het straatbeeld.
Na bus 31 heeft De Lijn nu ook tram 8 ingekort en tram 24 omgeleid. Borgerhout wordt dus nog harder geraakt. Blue is lang
niet de enige die hierdoor in de problemen komt, maar jij misschien ook? PVDA Borgerhout komt in actie en wil jouw verhaal
kennen. Ben jij ook langer onderweg door deze wijzigingen?
Laat iets weten aan borgerhout@pvda.be of via onze facebookpagina. Samen dringen we de besparingen terug. ★

BESTUURSAKKOORD

GESCHREVEN MET ALLE
BORGERHOUTENAREN

Besturen doen we in Borgerhout met de burgers. Daarom trokken de schepenen langs alle wijken om hun plannen, het bestuursakkoord, onder de loep
te nemen. “Het waren zeer interessante gesprekken, maar de diversiteit die
Borgerhout zo sterk maakt, zagen we niet helemaal terugkomen onder de
aanwezigen”, vertelt Ben Van Duppen, schepen voor diversiteit (PVDA). Daarom
sloeg het bestuur de handen in elkaar met de mensen van Buurtwerk Borgerbaan om nog een andere kijk te krijgen op de plannen. Daar kwamen nog eens
tientallen frisse ideeën en aandachtspunten uit. “Dankzij hen sluit het bestuursakkoord nog beter aan bij wat de mensen in Borgerhout van ons verwachten en
daar ben ik blij om”, sluit PVDA schepen Van Duppen af. ★

STEUN DE EERSTE BURGERWET

KOM OP VOOR

O
1.500 € NESITOTEN
MINIMUMPEN

TEKEN NU VOOR LATER
Ja, ik teken voor 1.500 euro netto minimumpensioen.
Naam:
Voornaam:
Straat:
Nr:

Bus:

Postcode:

Gemeente:
Geboortedatum:
Handtekening:

8

/

/

Stuur dit strookje ingevuld naar PVDA Antwerpen,
Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen
of teken online op www.1500netto.be.

Door dit verzoekschrift te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om
het wetsvoorstel voor 1.500 euro minimumpensioen in te dienen. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten
verwijderen. Dat kan per e-mail naar pvda@pvda.be, of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt
dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.

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

© Karina Brys

© Karina Brys

DISTRICTSRAAD VERGADERT
OP STRAAT

DE PVDA IN JE DISTRICT DEURNE
BRUISEND BUURTFEEST

VERNIEUWDE HERENTALSEBAAN

FIESTA LOCAL

WIJK ZONDER BUS

BRENG BUS 31 TERUG
In de wijk Waasdonk is de laatste bus, lijn 31, afgeschaft. Nu moeten de bewoners meer dan een
kilometer wandelen tot de dichtstbijzijnde bushalte. Geen bus betekent zeker voor ouderen het
risico om geïsoleerd te geraken.
PVDA districtsraadslid Manal Toumi ging de wijk rond en sprak er met José, een weduwe van 75
jaar. José wil een cursus volgen in de Antwerpse binnenstad, maar ze raakt er niet meer.
De wijk Waasdonk ging in verzet en lanceerde een
petitie om opnieuw openbaar vervoer naar hun wijk te
krijgen. Met de PVDA ondersteunen we de eisen van
deze petitie.
Iedereen die regelmatig de bus of de tram neemt,
kent de slechte toestand van het openbaar vervoer in
Deurne. Van Noord naar Zuid duurt soms wel een uur.
Op die as rijdt alleen bus 33. Een bus die regelmatig
niet opdaagt en zelden op tijd is. Er is nood aan nieuwe
investeringen in openbaar vervoer in Deurne. ★
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De plechtige opening van de vernieuwde
Herentalsebaan moest een feestweekend
worden. Maar bewoners en fietsers trokken
al snel aan de alarmbel. Fietsen op de nieuwe
Herentalsebaan is levensgevaarlijk.
PVDA Deurne schilderde fietslogo’s tussen de
tramsporen om meer ruimte voor de fietsers te
eisen. Niet lang daarna werd een echte fietssuggestiestrook op de rijweg geschilderd: een
eerste overwinning voor de fietsveiligheid op
de Herentalsebaan.
Toch blijven er veel problemen: de geparkeerde auto’s, de verhoogde tramhaltes en het vele
doorgaand verkeer duwen de fietsers letterlijk
het voetpad op. PVDA districtsraadslid Kristof
Vissers legde enkele grondig uitgewerkte voorstellen op tafel, voorlopig zonder gevolg. ★

© Karina Brys

Hou zaterdag 6 juni 2020 vrij in je agenda,
want voor de vierde keer zal de Arenaweide
zich vullen voor Fiesta Local, het jaarlijkse
buurtfeest van Geneeskunde voor het Volk en
PVDA Deurne.
In 2019 kwamen meer dan 500 buurtbewoners samen voor een zonnige en spetterende
namiddag. Er was sport en spel en een fijne
goochelshow voor de allerkleinsten. Je kon smullen van heerlijke paella en smakelijke hamburgers en verfrissing zoeken met een verse “mocktail”. Hopelijk ben je er in 2020 ook bij. ★

LEVENSGEVAARLIJK
VOOR FIETSERS

DE PVDA IN JE DISTRICT HOBOKEN
CHAOS BIJ HET OPENBAAR
VERVOER

WANDELEN IS GEZOND
Het aantal mensen met psychische problemen in
ons land neemt toe. Om goed in je vel te zitten
is veerkracht belangrijk. Je omringd voelen door
mensen en weten dat je op hen kan terugvallen
als het even minder gaat. Daarom organiseerden
PVDA en Geneeskunde voor het Volk tijdens de
Week van de Geestelijke Gezondheid een veerkrachtige wandeling in de Hobokense Polder.
Wie zoekt naar een groepsactiviteit om meer te
bewegen, is elke eerste en derde woensdag van
de maand welkom bij onze wandelgroep.
Afspraak telkens om 13.00u bij Geneeskunde voor het Volk, Commandant Weynsstraat 85, Hoboken. ★

GOED NIEUWS

MORETUSBURG KRIJGT
PREVENTIEWERKER
Goed nieuws: er komt een halftijds preventiewerker
om de omwonenden van Umicore beter te informeren
rond het voorkomen van hoge blootstelling aan zware
metalen. De kosten worden betaald door het bedrijf, een
belangrijke overwinning voor de wijk. Drie jaar geleden
trok PVDA gemeenteraadslid Mie Branders samen met
ouders aan de alarmbel over de hoge loodwaarden bij
een aantal kinderen. Die waarden moeten zo laag mogelijk worden. De voorbije twee jaar was de looduitstoot al
een stuk gedaald, maar bij dakwerken in de loodraffinaderij kwam in 2016 nog heel wat loodstof vrij. ★

TRAM 2 TERUG IN
HET CENTRUM
Gebruikers van het openbaar vervoer in Hoboken moesten dit najaar
veel geduld hebben.
Tram 2 kon door werken bijna
anderhalf jaar niet naar het centrum
rijden. Ook tram 4 geraakte door
een hardnekkige stroompanne niet
meer in de dorpskern. De Lijn legde
wel vervangende pendelbussen in,
maar die reden door een tekort aan
chauffeurs meer niet dan wel.
Daarop paste de Lijn de reisweg van
bus 13 aan. Door die aanpassing
werd ziekenhuis Hoge Beuken niet
meer bediend. Bovendien waren de
chauffeurs zo slecht op de hoogte
van de veranderingen dat de wachtende reizigers regelmatig in de kou
bleven staan. Wachttijden tot een
uur waren geen uitzondering.
Gelukkig is de stroompanne ondertussen opgelost. En tram 2 rijdt ook
terug naar het centrum. Over de
toekomst van die lijn blijft heel wat
onduidelijkheid bestaan. Horeca en
winkeliers willen garanties dat tram
2 zal blijven rijden. Ze vinden hierin
een bondgenoot bij de PVDA.★
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GEZONDHEIDSZORG

DE PVDA IN JE DISTRICT MERKSEM
WOONZORGCENTRUM MELGESHOF

PETRA GETUIGT OVER PERSONEELSGEBREK
Angel, de moeder van Petra*, verblijft al enkele
jaren in het Melgeshof. Zij lijdt aan dementie.
Daardoor heeft ze steeds meer zorg nodig.
Voor haar verblijf in Melgeshof moet Angel
2.350 euro per maand neertellen.
“Het is al vaker gebeurd dat mijn moeder
om tien uur ‘s ochtends haar ontbijt nog niet
gekregen heeft, laat staan haar medicatie.”
zegt Petra. “Ook de controle over het al dan
niet innemen van haar medicijnen kan door
het personeelsgebrek te weinig gebeuren. We
willen het personeel niet met de vinger wijzen,
maar dat er iets moet veranderen is duidelijk.
Je zou toch denken dat het Zorgbedrijf voor die kostprijs op zijn minst genoeg personeel in dienst zou
nemen. In mei vroeg ik op de georganiseerde familieraad naar meer personeel. Het enige antwoord
van het Zorgbedrijf was dat de huidige minimumbezetting moet volstaan. Teleurstellend.” ★
*fictieve namen, betrokken personen blijven graag anoniem

PVDA VRAAGT
HOORZITTING

DISTRICTSBESTUUR WEIGERT
De vele klachten rond Woonzorgcentrum Melgeshof zijn niet nieuw, ze komen reeds jaren terug. De meerderheid
van die klachten zijn het rechtstreekse
gevolg van het personeelstekort en
personeelsverloop. Daardoor krijgen de
bewoners niet de nodige zorg.
Om deze problemen aan te kaarten
wilde PVDA districtsraadslid Tristan
Faes een verantwoordelijke van het
Zorgbedrijf naar de districtsraad uitnodigen.
Districtsburgemeester Luc Bungeneers
(N-VA) en zijn coalitiepartners sp.a en
CD&V weigerden hierop in te gaan. ★

ONZEKERE TOEKOMST VOOR BUS 651

De voorbije jaren was er heel wat te doen in Merksem over buslijnen 28 en 650. Tot 2016
zorgden beide lijnen voor een bediening van de Nieuwdreef, het dienstencentrum De Brem en
de begraafplaats.
Door besparingen schrapte De Lijn lijn 28 en een deel van de route van bus 650. Het leidde in
Merksem tot veel verzet. Uiteindelijk kwam de bus vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 terug, als bus 651. Maar al gauw bleek dat er maar budget was voor 1 jaar. De onduidelijkheid blijft. Bovendien blijft de Vlaamse regering besparen op openbaar vervoer. De PVDA
pleit voor meer en duurzame investeringen in onze bussen en trams. ★
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INVESTERINGEN ZIJN NODIG

DE PVDA IN JE DISTRICT WILRIJK
FARM RUN

PVDA IN ACTIE

Nu er een einde is gekomen aan
de concessieovereenkomst met
de private ondernemer Greenmarx, heeft het stadsbestuur de
mogelijkheid om de kinderboerderij terug in beheer te nemen.
Er is een groot draagvlak voor
het heropenen van onze Wilrijkse
kinderboerderij. De PVDA steunt
dat draagvlak.
Om aandacht te vragen voor het
publieke karakter van de kinderboerderij organiseerde de PVDA
een “Farm Run”. Een honderdtal volwassenen en kinderen liep verkleed als dieren
door het centrum van Wilrijk. De actie kon rekenen op de belangstelling van ATV en
de steun van enkele vroegere vrijwilligers van de kinderboerderij. ★

In november organiseerde de afvalintercommunale
ISVAG een vergadering met afsluitende drink voor
gemeenteraadsleden. “ISVAG spant de kar voor het
paard. Terwijl de stad Antwerpen via een marktbevraging zoekt naar alternatieve technieken en locaties om
ons afval te verwerken, houdt ISVAG een lobby-avond
voor de gemeenteraadsleden. Dat is ongehoord,” zegt
Lien Moens, PVDA districtsraadslid. ISVAG organiseerde ook een buurtvergadering om de omwonenden te
overtuigen van het nut van een nieuwe verbrandingsoven. De PVDA maakte daarbij aan de aanwezigen
duidelijk dat het plan voor een nieuwe oven voorbijgestreefd en peperduur is. En, dat ISVAG beter zou
investeren in alternatieven voor afvalverbranding. ★

GEEN NIEUWE
VERBRANDINGSOVEN

© Stien Verbelen

HEROPEN ONZE KINDERBOERDERIJ

AAN KRIJGSLAAN

Het Neerlandpark wordt ter hoogte van het kruispunt van de Krijgslaan en de Vuurkruislaan begrensd door een verwaarloosd stuk bouwgrond. Op dat stuk staan heel
wat mooie bomen en struiken. Een projectontwikkelaar wil er nu volop gaan bouwen. Youssef Boubker, PVDA districtsraadslid, wil de waardevolle planten en bomen
beschermen. Hij vindt dat de projectontwikkelaar ruimte moet maken in zijn plannen
voor het maximale behoud ervan. Het districtsbestuur ging daarmee akkoord en zal
het voorleggen aan de projectontwikkelaar. ★
WIL JE ONS VOLGEN? Like ons dan op facebook.com/pvda.wilrijk/
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BESCHERM BOMEN EN STRUIKEN

