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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 de Vlaamse ge-
zinnen gemiddeld honderd 
euro minder betalen voor 
hun elektriciteitsfactuur. 
Een fantastische over-
winning. Wij bedanken 
alle ondertekenaars, 
sympathisanten, mede-
werkers, 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 oversubsidiëring van 
zonnepanelen? De oplossing is eenvoudig. Het 
gros van die subsidies gaat naar een handvol 
eigenaars van zonneplantages. Antwerps haven-
baron Fernand Huts strijkt elk jaar meer dan 13 
miljoen euro subsidies op. Stop die graaisubsi-
dies. Creëer een Hutshe!ng die het geld haalt 
bij de grote zonneplantagehouders zoals Huts en 
baggeraar Jan De Nul.

OP DE GROEI
“Jullie zijn tenminste een partij die naar ons 
luistert” zegt Gerda wanneer ik aan haar deur 
sta met onze grote bevraging over Turnhout. 
Of ze tijd heeft om onze bevraging even in 
te vullen? Natuurlijk wil ze dat, en ze bekijkt 
het enquêteformulier aandachtig. “Dat zijn 
allemaal punten waar gewone mensen 
van wakker liggen” zegt ze nog, terwijl ze 
aankruist dat de vaste kost van Diftar moet 
worden afgeschaft. 

Gerda herinnert zich ons verzet tegen de dure 
afvaltaks. Ze weet dat na het aanhoudend 
protest de vaste kost reeds is gedaald. Gerda 
weet ook nog dat we in haar wijk Zevendonk 
langs kwamen toen de bus werd geschrapt. 
Dat we actievoerden en petities ophaalden.  
En ze is nog steeds boos dat de Vlaamse 
regering de bus niet terug heeft ingevoerd, 
ondanks alle klachten. 

Gerda is niet de enige. Steeds meer Binken 
appreciëren onze sociale oppositie. Dus 
groeien we verder. In activiteit, in ledenaantal 
en ook in de peilingen. In een recente peiling 
van Gazet van Antwerpen zou de PVDA voor 
het eerst een zetel halen in de gemeenteraad 

van Turnhout. Een beloning voor 
ons harde werk voor een stad op 
mensenmaat.

ONS GEDACHT

Wout Schafraet 
lijsttrekker PVDA Turnhout

GEWONNEN! 

TURTELTAKS  
AFGESCHAFT

REACTIES, VRAGEN,  
VOORSTELLEN? 

  PVDA Turnhout   
  turnhout@pvda.be

? PVDA-voorzitter Peter Mertens en PVDA-ener-
giespecialist Tom De Meester dienen klacht in 
tegen de Turteltaks bij het Grondwettelijk Hof
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LANGER WERKEN EN HONDERDEN EURO’S 
INLEVEREN OP JE PENSIOEN?

De regering valt onze pensioenen opnieuw aan. 
Ze verhoogde de pensioenleeftijd al naar 67 jaar 
zonder dat één partij dit voor de verkiezingen 
had aangekondigd. Ze schafte de pensioenbo-
nus af. En nog is het niet genoeg. Want liever 
dan de grote vermogens aan te pakken die 
miljarden versassen naar belastingparadijzen, 
zeggen N-VA, Open Vld en CD&V dat onze pen- 
sioenen onbetaalbaar zijn.

Deze regering doet iedereen langer werken voor 
minder geld. En als we de nieuwe aanvallen niet 
stoppen zullen onze pensioenen, nu al bij de 
laagste van Europa, verder afgebroken worden. 
Zo willen ze bruggepensioneerden en werklozen 
pensioen afnemen en zullen mensen met zware 
beroepen en ambtenaren erop achteruitgaan. 
Een nieuw “puntensysteem” zal bovendien 
de onzekerheid over ons pensioenbedrag en 
pensioenleeftijd compleet maken.

DE PVDA WIL MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN EEN PENSIOENALARM LATEN KLINKEN.  
ALLE ONDERTEKENAARS WORDEN OP DE HOOGTE GEHOUDEN VAN DE STAPPEN VAN 
DE REGERING EN ACTIES VOOR DE VERDEDIGING VAN ONS PENSIOEN.  

TEKEN HET PENSIOENALARM ONLINE OP WWW.BLIJFVANONSPENSIOEN.BE
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ARM MAAKT ZIEK, 
ZIEK MAAKT ARM 
De jaarlijkse fakkeltocht van het 
Netwerk Tegen Armoede stond dit jaar 
in het teken van het recht op betaalbare 
gezondheidszorg. Steeds meer mensen 
stellen een bezoek aan de dokter 
uit vanwege financiële redenen. De 
PVDA stapte mee op in de fakkeltocht 
tegen armoede. Wij pleiten net als 
de armoedeorganisaties voor gratis 
geneeskunde door de uitbouw van 
wijkgezondheidscentra.

PVDA BREEKT DOOR  
IN TURNHOUT 
Als de gemeenteraadsverkiezingen nu 
zouden doorgaan dan verdubbelt de PVDA 
haar score, en doet er nog een schepje bij. 
Dat blijkt uit een peiling naar de kiesintenties 
van de Turnhoutenaren, in opdracht van 
Gazet van Antwerpen. Met 4,8% van de 
stemmen haalt de PVDA haar eerste zetel in 
de gemeenteraad van Turnhout. Onze sociale 
oppositie, onze acties op het terrein en onze 
andere manier van aan politiek doen worden 
duidelijk op prijs gesteld.

De Kempense treinreiziger wordt nog 
maar eens getro"en. Op 2 oktober werd 
de dienstverlening in de stations van 
Turnhout, Geel en Mol verder beperkt. 
In Turnhout zijn de loketten voortaan 
op weekenddagen in de namiddag 
gesloten. Reizigers moeten dan gebruik 
maken van de automaten, maar die zijn 
regelmatig defect. Als je je ticket op de 
trein moet kopen betaal je zeven euro 
extra. Als ludiek protest trakteerden 
enkele PVDA-leden uit Turnhout en Geel 
de loketbedienden op een ‘vervroegd 
vieruurtje’, met ko!ekoeken.

KOFFIEKOEKEN VOOR LOKETBEDIENDEN

VERKIEZINGEN 
2012

VERKIEZINGEN 
2014

PEILING 
2017
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SLOOP DE MUUR 

SCHORVOORTS 
GROENE LONG

FIETSERSBOND TURNHOUT  
BLAAST VIJF KAARSJES UIT

VEILIGE FIETSPADEN 
NODIG
Op 23 september vierde de fietsersbond 
regio Turnhout haar vijfde verjaardag 
met een fietstocht door Turnhout. 
De duim ging omhoog bij goede 
fietsinfrastructuur: de overdekte 
fietsstalling aan de bibliotheek en 
aan het station, het fietshuis aan de 
Graatakker... Jammer genoeg moest 
de duim ook naar beneden aan enkele 
gevaarlijke punten, zoals aan de 
kruispunten van de Ring.

Ook de PVDA nam deel aan de 
fietsactie. Veilige fietspaden zouden een 
topprioriteit moeten zijn in onze stad. 
Dat is jammer genoeg vandaag nog niet 
het geval. Fietsers moeten zich nog al 
te vaak een weg banen tussen auto’s en 
grote lijnbussen. De PVDA pleit voor de 
aanleg van meer aparte fietspaden. De 
huidige ‘fietssuggestiestroken’ geven 
vooral een vals gevoel van veiligheid.

Als je in Schorvoort komt valt het meteen 
op. Aan heel wat ramen hangt een a!che 
tegen het ‘Masterplan Schorvoort’. Veel 
Schorvoortenaren gaan niet akkoord met het 
Masterplan van Stad Turnhout, het OCMW, 
de Ark en enkele private ontwikkelaars. Die 
willen de volgende 25 jaar tot 650 woningen 
bouwen, waarvan 307 woningen in het 
overstromingsgebied van de Aa-vallei.  
De nieuwe bewoners zullen dus regelmatig 
natte voeten hebben. Bovendien verliest 
Turnhout zo één van zijn mooie stukjes 
groen. Het behoud van groene longen 
tussen de woonwijken houdt de stad 
lee#aar en is belangrijk voor de strijd tegen 
de klimaatopwarming.

2017 was een symbolisch jaar voor de 
Palestijnse bevolking. Precies vijftig jaar 
geleden begon de bezetting van Palestina 
door Israël. De PVDA wou deze trieste 
verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan en bouwde op de Grote Markt van 
Turnhout een symbolische muur. Ook in 
Palestina staat een muur die mensen scheidt 
van hun familie en boeren van hun land.  
Op de Turnhoutse muur konden mensen een 
vredesboodschap schrijven. Na een week 
sloopten we symbolisch de muur om zo 
een einde te maken aan alle muren die ons 
scheiden, tussen culturen, tussen religies  
en tussen mensen. 
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Eind november werd aangekondigd dat er 
nog maar eens 78 jobs zullen verdwijnen 
bij Philips in Turnhout. Een zoveelste klap 
voor de werknemers van het bedrijf en hun 
families.

160 MILJOEN VOOR DE AANDEELHOUDERS
De aangekondigde ontslagen staan in schril 
contrast met de winstcijfers van Philips 
Lighting. Vorig jaar maakte de multinational 
nog 180 miljoen euro 
winst. Daarvan werd 
maar liefst 160 miljoen 
uitgekeerd aan de aan-
deelhouders. De winst 
die gemaakt wordt in 
het bedrijf belandt bijna 
volledig in de zakken 
van de aandeelhouders. 
Nu al kondigt de direc-
tie aan dat ze voor de 

komende twee jaar opnieuw 300 miljoen aan 
dividenden zullen uitkeren!

DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN
Vandaag worden er bij Philips Turnhout gasont-
ladingslampen gemaakt. Maar daar is steeds 
minder vraag naar. De sector van de LED-ver-
lichting heeft wel nog een groot groeipotenti-
eel. Het is aan de directie om de productie in 
Turnhout om te vormen. Philips Lighting maakt 

grote winsten en is zelf 
actief in de LED-sector. 
De multinational heeft 
dus alles in handen om 
de tewerkstelling in 
Turnhout een toekomst 
te geven. Dat is nodig 
voor ons en nog meer 
voor de jobs en de 
toekomst van onze 
kinderen.

PETRA HEYLEN:

“TURNHOUTENAAR VINDT AFVAL  
NOG STEEDS PEPERDUUR”
Al meer dan drie jaar is Petra Heylen het 
gezicht van de strijd voor betaalbare afval-
ophaling. 

Met het Actiecomité Dieftar haalde ze 6800 
handtekeningen op, organiseerde ze verschil-
lende acties en slaagde ze erin de vaste kost 
van de Diftar-bak te doen dalen. “De tariefver-
laging toont aan dat onze acties lonen” zegt 
Petra Heylen. “Maar nog steeds blijft afval 
in Turnhout peperduur. Dat blijkt ook uit een 
recente peiling die we deden bij 300 Turnhou-
tenaren”.

ACTIE AAN CONTAINERPARK
Eind november organiseerde het Actiecomité 
Dieftar een actie aan het containerpark. “Niet 

enkel de afvalophaling aan huis, 
maar ook het containerpark laat te 
wensen over” zegt Petra Heylen. 
“Uit onze peiling blijkt dat bijna 
40% van de Turnhoutenaren 
nog nooit naar het container-
park ging. Ofwel omdat het 
voor hen te ver is om er 
met hun afval te gera-
ken, ofwel omdat het te 
duur is. Wij pleiten voor 
een afscha!ng van de 
vaste kost voor afvalopha-
ling en voor gratis toegang tot 
het containerpark. Dat is ge-
woon sociaal rechtvaardig.”

ONDANKS MEGAWINSTEN

78 MENSEN OP STRAAT BIJ LAMPENFABRIKANT
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De Paddenstoel. Geen enkele van de betrokken 
partijen, de wijk, de ouders, het onderwijzend 

personeel, was voorstander van 
een sluiting en toch duwde de 
meerderheid de beslissing door. 
Wij willen die logica omdraaien. 
Democratie begint met vragen 
stellen. Van bij het begin 
luisteren naar de mensen.

Wat gaan jullie doen met de resultaten?
De problemen waar veel mensen van wakker 
liggen pakken we eerst aan. 
We moeten echt 
samen een beweging 
opbouwen om van 
onderuit dingen 
te veranderen. De 
resultaten van onze 
bevraging zullen we 
ook gebruiken voor 
het opstellen van ons 
verkiezingsprogramma.

PETRA HEYLEN:

“TURNHOUTENAAR VINDT AFVAL  
NOG STEEDS PEPERDUUR”

PVDA$LIJSTTREKKER WOUT SCHAFRAET:

“WIJ WILLEN 1000  
TURNHOUTENAREN BEVRAGEN”

“DEMOCRATIE  
BEGINT 
MET VRAGEN  
STELLEN”

WE WILLEN JOUW MENING OVER TURNHOUT 
VUL DE BEVRAGING ONLINE IN: TURNHOUT.PVDA.BE

‘Wat zou jij eerst aanpakken als jij 
burgemeester van Turnhout was?’ Met die 
vraag begint Wout Schafraet zijn babbel 
over onze stad. Hij wil maar liefst duizend 
Turnhoutenaren bevragen. Tijd voor een 
gesprek met de PVDA-lijsttrekker.

Duizend mensen bevragen, dat is toch een 
hele karwei. Vanwaar die gedrevenheid?
Als PVDA-lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen wil ik écht weten 
wat er leeft. Je kan honderd vrienden hun 
mening vragen, maar hoe representatief is dat? 
Als je echt de wijken in trekt, 
op de markt gaat staan... en 
duizend mensen aanspreekt, 
dan weet je pas echt waar de 
Binken van wakker liggen.

Hoe reageren de mensen  
als je bij hen aanbelt?
Ze zijn tevreden dat we hun mening vragen.  
Zo hoor ik regelmatig: “Jullie zijn tenminste een 
partij die naar ons luistert”. Het stadsbestuur 
luisterde de voorbije jaren veel te weinig 
naar haar inwoners. We zagen het voor het 
eerst met Diftar. Van bij de invoering was een 
meerderheid van de Turnhoutenaren ertegen. 
We wisten allemaal dat we meer zouden 
moeten betalen voor ons afval. Toch werd de 
asociale huisvuiltaks ingevoerd. Zelfs na 6800 
handtekeningen weigerde het stadsbestuur 

een referendum te organiseren 
over betaalbare afvalophaling. 
We zagen hetzelfde bij de 
sluiting van kleuterschool  
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SPRING EENS BINNEN IN LOCAL SOCIAL
De PVDA zit in de lift. In heel het land  
en zeker ook in Turnhout. Onze partij 
groeit in ledenaantal, in activiteit en in 
de peilingen. Om die groei duurzaam 
te verankeren, openen we nu een mooi 
partijlokaal in het hartje van de stad. 

We hebben de ambitie om nog meer te 
wegen op lokale dossiers, zoals we de 
afgelopen jaren al deden rond de afvaltaks 
Diftar, rond de geschrapte bus naar 
Zevendonk, rond de prijzen van het zwembad 
en recent rond de ontslagen bij Philips… 
We hebben ook de ambitie om volgend 
jaar voor het eerst een zetel te halen in de 
Turnhoutse gemeenteraad. Een groeiende, 
actieve en ambitieuze partij heeft een 
uitvalsbasis nodig, en dat hebben we nu! Ons 
partijgebouw ‘Local Social’, wordt een nieuwe 
thuis voor actieve en sociaal geëngageerde 
Turnhoutenaren. Kom zeker eens langs.  
Je vindt ons in de Renier Sniedersstraat,  
aan de voet van de Watertoren.
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Enkele PVDA-militanten he!en het glas tijdens  
de feestelijke opening van Local Social.

BRENG ONS EEN BEZOEKJE!
Bezoek ons nieuw partijlokaal aan de voet van  
de Watertoren (Renier Sniedersstraat 46).  
Drie dagen in de week zetten wij de deur open 
voor alle sympathisanten en geïnteresseerden:  
! maandag van 10u tot 14u   
! woensdag van 14u tot 19u   
! zaterdag van 10u tot 14u

DE PVDA, JOUW PARTIJ
STUUR EEN SMS MET ‘LID + NAAM EN  ADRES’ NAAR 0492 775 007 
OF SURF  NAAR WWW.PVDA.BE/LID$WORDEN
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REBELSE  STADSKRANT  TURNHOUT


