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volg ons:

de pVda is anders. Wij doen op een unieke manier 
aan politiek. We noemen dat straat-raad-straat. We 

pikken problemen op in de wijken (straat). die brengen 
we dan op de gemeenteraad, waar we een oplos-
sing voorstellen (raad). dat debat koppelen we dan 
opnieuw terug naar de wijk (straat). en ondertussen 
mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar 
zélf de dingen te veranderen. Wij geloven in de kracht 
van mensen. Wij strijden van onderuit, we zetten men-
sen in beweging om voor hun rechten op te komen. 
of dat nu voor een degelijk pensioen, tegen langer 
werken of voor inspraak van de burger in een nieuw 
project is. Wij zijn geen graaiers of postjespakkers. 
onze verkozenen staan hun zitpenningen af en blijven 
leven aan een gewoon loon.

Lier staat voor heel wat uitdagingen. die moeten 
aangepakt worden vanuit een sociale visie op de stad: 
een stad op mensenmaat, niet op centenmaat. Veel 
mensen zijn op zoek: op zoek naar betaalbaar wonen, 
betaalbare en goede zorg voor ouderen, een aangena-
me en veilige leefomgeving. de pVda wil ijveren voor 
sociale voorzieningen die hier een antwoord op geven.

 
Nick MerteNs 
Lijsttrekker pVda Lier

new kids in town 

✉ Lier@pvda.be

� PVDA Lier

 @PVDA_Lier

 lier.pvda.be2



doorsLaggeVend
want een stem voor nick mertens in de gemeente-
raad is de enige zekere stem voor een vrije, sociale 
oppositie. Het is een positieve stem voor een stad op 
mensenmaat in plaats van op centenmaat. 

nuttig
want als je wil dat de stad sociaal en betaalbaar wordt 
met echte inspraak voor de Lierenaar, moet je pVda 
stemmen. de pVda is dé sociale oppositie van Lier. 
We willen de stem van de gewone mens, de stem van 
onderuit, in de gemeenteraad brengen. en dat kan 
al met één verkozene. Want de locomotief is niet het 
langste stuk van de trein. de locomotief is dát stuk 
dat de rest op gang trekt. Zo is het ook met de pVda: 
samen met heel veel Lierenaren, actiecomités, burge-
rinitiatieven, vakbonden, jongeren… willen wij dingen 
mee in gang zetten die tot nog toe stilstonden.

nodig
omdat iemand de megafoon moet zijn van hen die be-
zorgd zijn over fietsveiligheid, over betaalbaar wonen, 
ook op de oude dag, en over een correct afvalbeleid. 
iemand in de raad moet vrank en vrij kunnen spreken. 
Bij de pVda vind je geen postjespakkers en zakken-
vullers, maar gedreven mensen met een grote liefde 
voor de medemens. 

eén pVda verkozene zal meer doorwegen dan een 
extra verkozene van eender welke andere partij.
Ja, deze ene keer, deze ene stem, ze doet ertoe!

wij Vragen jouw steM: juist die steM  
is doorslaggeVend, nuttig en nodig.

Steun ons engagement voor een 
samenleving op mensenmaat  
en stort 5 euro via pvda.be/steun 
of op rekeningnummer  
BE05 0011 1514 8675  
van Steunfonds PVDA,  
M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel

gEEf ons dE vijf
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halVeer de Prijs Van  
het rusthuis
iedereen heeft recht 

op een zorgeloze 
oude dag. Het kan niet 
dat mensen die een 
leven lang hebben 
bijgedragen aan onze 
sociale zekerheid bij 
hun kinderen moeten 
aankloppen met hun 
rusthuisfactuur. Zelfs 
in WZC paradijs van 
het oCmW betaal je 
2000 euro en meer per 
maand.  
 
de gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen. een 
verblijf in een woonzorgcentrum mag nooit meer dan 855 
euro per maand kosten. dat komt overeen met de som 
van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde 
plus de tegemoetkoming vanuit de zorgpremie. ook 
thuiswonenden verdienen ondersteuning en voldoende 
aanbod van thuiszorg. We moeten investeren in betaalbare, 
kwaliteitsvolle ouderenzorg, in openbare handen. 

⌂

Maak wonen  
betaalbaar
een stad is een plaats 

waar mensen wonen 
en samenwonen. Wonen 
zou een basispijler van 
een stedelijk beleid 
moeten zijn. maar Lier zit 
in de greep van de grote 
immobiliënbedrijven.  
de stad wijkt voor het 
grote geld. Wij willen dat 
Lier voldoende betaalbare 
woningen van goede 
kwaliteit garandeert. Het 
aantal sociale woningen 
moet opgetrokken 
worden. Leegstand is 
een doorn in het oog 
van elke Lierenaar. nochtans betaalden in 2017 slechts drie 
belastingplichtigen effectief een leegstandsheffing!  
Wij willen de heffing op leegstand verdubbelen voor 
vastgoedbedrijven. Het aantal vrijstellingen moet beperkt 
worden. de opbrengst investeren we in projecten voor 
betaalbaar wonen.

“Meer sociale woningen lossen 
niet alleen het woonprobleem 

op van mensen met een lager inkomen. Ze 
halen de globale woonkost naar beneden. 
Dat is een goede zaak voor iedereen.”

“Een rusthuis kost hier nu 
rond 2000 euro per maand, 

met alle kosten erbij wordt dat al gauw 
2200 euro. Maar het pensioen van de 
meeste bewoners ligt slechts rond 1200 
euro. Dat klopt echt niet!”

MartiNe MiNNe
JeroeN Pauwels 
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ga Voor een  
deMoCratisChe stad“Amper één op de tien Lierenaars 

vindt dat de stad goed luistert. 
Dat bleek uit onze bevraging 
bij 558 Lierenaars. Wij geloven 
dat inspraak het samenleven 
verbetert.”

reNé VaN Gysel

een stad voor de mensen en niet voor de centen. inspraak 
in het beleid en transparantie over iedere beslissing die 

genomen wordt. klinkt het als fantasie in de oren? Het is de 
manier waarop de pVda werkt: eerst luisteren naar de noden 
van de mensen, dan mogelijke oplossingen voorleggen en dan 
pas beslissen. Heel wat anders dan het huidige beleid waarover 
slechts een zeer kleine minderheid tevreden is. de toekomst 
van onze stad is niet alleen een zaak van het gemeentebestuur, 
laat staan van enkele bevriende vastgoedmakelaars. Hoe meer 
bewoners betrokken worden bij het beleid van onze stad, hoe 
groter de collectieve kennis, ervaring, capaciteit en draagkracht. 
inspraak en participatie verbeteren het samenleven. en ze zijn 
essentieel, want iedereen moet meetellen.

iNsPraak:  
ook Voor JoNGereN
jongeren zijn expert bij uitstek over de plek 
waar ze wonen, leren en zich amuseren. naar 

hen luisteren brengt een schat aan voorstellen en engagement 
aan. jongeren ventileren hun wensen en ideeën vooral via FB en 
twitter. de stad hoort hun opmerkingen ernstig te nemen en snel 
te antwoorden. de pVda wil ook dat Lier graffiti-muren voorziet, 
als expressiemiddel voor jongerencultuur, identiteit, herkenning, 
verbondenheid en verlangen.

Lees ons programma  
op lier.pvda.be

👥
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We willen een gemeente die klaar is voor de toekomst, voor 
de generaties na ons.

daarom moet de gemeente inzetten op goed openbaar vervoer. 
Fietsen moet veilig kunnen zowel voor de schoolgaande jeugd 
als voor de recreatieve fietser. We gaan voor conflictvrije 
kruispunten en meer veilige fietspaden. maar ook voldoende 
gratis parkeermogelijkheden aan de rand van de stad met 
deelfietsen of vlotte aansluiting op de bus. geen zwaar 
verkeer meer in de binnenstad. Veiligheid, levenskwaliteit, 
dienstverlening en zorg voor milieu en klimaat staan voorop in 
onze visie op mobiliteit. met een performant openbaar vervoer 
als ruggengraat van een duurzame mobiliteit. de fiets laten we 
uitgroeien tot een gezond en veilig alternatief voor de auto met 
een goede aansluiting auto - fiets - openbaar vervoer.

VeiliG Naar school
aan de scholen moeten autovrije zones én 
veilige ‘kiss & ride’ zones in de buurt voorzien 
worden. Voor en na school moeten kinderen en 

jongeren veilig kunnen oversteken. We willen voorrang voor 
voetgangers en fietsers op gevaarlijke oversteekplaatsen. We 
willen conflictvrije kruispunten waar de voetganger en de fietser 
in één keer over kunnen. de omgeving moet zo veilig mogelijk 
gemaakt worden, dat betekent ook goede verlichting. 

 “Ik verplaats me met de fiets maar 
voel me vaak niet veilig in het 
verkeer. De gemeente moet meer 
aandacht besteden aan de noden 
van de zwakke weggebruiker.”

 ilse Defauw ga Voor duurZaMe 
Mobiliteit
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hou huisVuil  
betaalbaar

🔒

ga Voor een stad  
Zonder arMoede

“Wat doet het er toe of een kind 
een andere huidskleur, taal of 

gewoonten heeft? Alle kinderen en jongeren 
in Lier horen dezelfde rechten en kansen te 
krijgen.”

‘‘De vervuiler betaalt’ 
klinkt prima. Maar een 

alleenstaande mama van drie betaalt flink 
meer dan een zakenman die vaak uit eet. 
Goedbetaalde politici vergeten dat al eens. 
Daarom is PVDA echt nodig.”

PaDMe fraNcis

roNNy oNsia 
VakBondsdeLegee aFVaLVerWerkend BedrijF

de stad en het diFtar 
systeem maken afval 

duur voor de burgers 
en goedkoop voor 
de afvalverwerkende 
bedrijven. Wij sorteren en 
betalen ons blauw terwijl 
die bedrijven goedkope, 
mooi gesorteerde 
grondstoffen aangeleverd 
krijgen. afvalophaling zou 
terug in beheer van stad 
Lier moeten komen. 
 
Halveer de kosten voor het ophalen van huisvuil en het 
gebruik van de oCt’s en maak het containerpark gratis. op 
die manier verklein je de kans dat mensen gaan sluikstorten. 
met voldoende openbare vuilnisbakken en correct werkende 
oCt’s reduceren we de afvalberg en de impact op het 
klimaat. met een mobiel containerpark geven we ook de 
mogelijkheid aan minder mobiele inwoners om te sorteren.

ook in Lier is er veel 
jeugdwerkloosheid. 

er is heel wat verdoken 
armoede en het aantal 
mensen onder de 
armoedegrens groeit. 
de pVda wil dat iedere 
inwoner beschikt over 
voldoende inkomsten, 
goede huisvesting en 
gratis onderwijs zodat 
ieder kind, iedere 
jongere zicht heeft op 
een goede toekomst.  
 
in alle stadswijken openen we daarom laagdrempelige 
wijkhuizen waar mensen terecht kunnen. rechten zoals 
studiebeurzen of andere moeten automatisch worden 
toegekend. op het vlak van gezondheid willen we in de 
wijken een gratis aanbod via wijkgezondheidscentra. 
niemand mag slachtoffer worden van de schuldenindustrie. 
daartoe installeren we een financiële buffer onder beheer 
van het oCmW/sociaal Huis.
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blijF Van ons Pensioen

Zo kan het 
niet Verder

STOP DE REGERING, VERSTERK DE PVDA

onze pensioenen zijn nu al de 
laagste van europa. toch wil de 
regering ons langer doen werken 
voor minder pensioen. Dat is 
onaanvaardbaar.

ons pensioen is een reCHt
We hebben er hard voor gewerkt. 
de pVda verdedigt het recht op een 
menswaardig pensioen: 75 procent 
van ons loon, en minstens  
1.500 euro.

op 67 jaar is ÉLk Beroep 
te ZWaar
of je nu verpleger bent, poets-
vrouw of bediende: weinig mensen 
houden het vol tot 67 jaar. steeds 
meer mensen worden ziek of 
kampen met stress en burn-out. 
de pensioenleeftijd moet opnieuw 
omlaag naar 65 jaar, met recht op 
vervroegd pensioen op 60 jaar en 
brugpensioen vanaf 58 jaar.

De regering haalt het 
geld bij zieken en 
gepensioneerden, 
terwijl multimiljonairs en 
multinationals miljarden 
euro cadeau krijgen. 
De ongelijkheid in onze 
samenleving neemt 
steeds verder toe. 

De PVDa wil de rijkdom 
rechtvaardig verdelen. 
Mens en milieu moeten 
op de eerste plaats 
komen. Betaalbaar 
wonen, werkbaar werk 
met een volwaardig 
loon, een gezonde en 
veilige leefomgeving:  
dat is wat écht telt.

 

al 40.000 mensen ondertekenden een petitie tegen het asociale pensioenplan 
van de regering.

laat ook Jouw steM horeN oP www.blijfvanonspensioen.be

Wist Je DAt? 
De ministers die ons verplichten om tot 67 
jaar te werken mogen zelf… op 55 jaar met 
pensioen. Zij krijgen een pensioen cadeau van 
4.250 euro netto per maand, terwijl zoveel 
ouderen in armoede leven of overleven.  
Dat is wraakroepend. 
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Maak ZelF Mee  
de PVda bekend

Naam:

E-mail:       TElEfooN:

STraaT:        Nr.:

GEmEENTE:       PoSTcodE:

TErugSTurEn nAAr: MArTinE MinnE, ELzEnLAAn 103, 2500 LiEr  
of MAiL: LiEr@PVDA.BE

☐ ik wil de kiesfolder mee verspreiden, 
 bezorg me …. exemplaren

☐ ik wil een affiche hangen. Bezorg me …. exemplaren

☐ ik wil familie, buren en vrienden aanspreken om pVda 
te stemmen 

☐ ik wil financieel steunen

Bestel hier een affiche of de verkiezingsfolder en laat 
het gratis aan huis leveren. Het programmaboek kan 
je online downloaden via lier.pvda.be

Door dit formulier te verzenden (in te vullen) verklaar je 
je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens 
bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te 
houden van standpunten en activiteiten van de PVDA. 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 
Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA: 
www.pvda.be/privacy. 

VoLg hET SociAAL VErzET oP DE VoET

schriJf Je iN op oNze NieuWsbrief
op welkom.pvda.be
De harteloze uitspraken van de regering en de rijken domineren te 
vaak het maatschappelijk debat. Zij hebben het geld. wij hebben 
solidariteit, jou, elkaar, sympathisanten. 
Versterk de tegenstroom en schrijf je in op onze nieuwsbrief. 
ontvang als eerste onze scoops, nieuwtjes, standpunten, acties  
en video’s.

LIJSTTREKKER PVDA LIER
NICK MERTENS

STEM 
NICK

WAKKER!
SCHUD ZE

KIES VOOR 
EEN STAD OP 
MENSENMAAT
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een stad op 
mensenmaat

STADSPROGRAMMA LIER 2018

kies partij voor
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wie is niCk?
nick mertens is 36 en treinbegeleider bij de nmBs. 
op zijn werk is hij ook syndicaal actief omdat hij het 
belangrijk vindt om voor de rechten van de werkende 
mensen op te komen. “als kind was ik al verontwaar-
digd over het feit dat op school lang niet alle kinderen 
gelijk behandeld werden. Vandaag zet ik me graag 
in voor de pVda, een partij zonder graaiers, die staat 
voor sociaal, rechtvaardig en actief.” 

nick gaat voluit voor een stad op mensenmaat. 
“Het kan niet dat bouwpromotoren zonder de minste 
inspraak van de Lierenaar het woonbeleid en de 
ruimtelijke ordening van de stad bepalen. private 
spelers zijn enkel uit op maximale winst, op kap van 
de gewone man of vrouw.”

Voor Nick krijgen leefbaarheid en duurzaamheid de 
absolute prioriteit. Op de tweede plaats en ermee 
verbonden komt mobiliteit. “Lier groeit. Meer mensen 
betekent meer verkeer. Het huidig beleid promoot de auto. 
Resultaat: meer stilstaand verkeer en onveilige straten. 
Fietsen en goed openbaar vervoer vormen mee een 
antwoord op het dringende probleem van duurzaamheid. 
Daarom ben ik een fervent fietser en is fietsveiligheid en 
-comfort voor mij heel belangrijk.”

Nick is er graag bij als er actie gevoerd wordt. 
Bijvoorbeeld op de actie tegen GAS-boetes die 
PVDA Lier onlangs organiseerde, toen het ophangen 
van foto’s van een vermist katje tot een GAS-boete 
dreigde te leiden. “GAS-boetes zijn niet alleen 
ondemocratisch en asociaal. Ze lossen ook niets op.”
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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

de kandidaten Van PVda lier

 1. MerteNs Nick -36 j  

  treinbegeleider en vakbondsmilitant ABVV,  

  verontwaardigd om elk onrecht 

 2. MiNNe Martine -57 j  

  Bediende, houdt van mens en dier, muziek en de natuur

 3. frANcis eric - 57 j  

  Metaalarbeider en vakbondsafgevaardigde  ABVV,  

  steeds op de bres voor de werkende mensen 

 4. DefAuW ilse -33 j  

  Verpleegkundige met een passie voor  

  het uitdrukken van gevoelens via kunst 

 5. VAN Gysel rené - 49 j  

  Aankoopbediende en vakbondsafgevaardigde ACV,  

  consequent fietser 

 6.  GulDeNtops sofie - 41 j  

  Bediende, geboren en getogen lierenaar met een grote  

  interesse voor het reilen en zeilen van de stad 

 7.  roMbAuts herwig - 56 j 

  leerkracht, houdt van moestuinieren.  

  sterk sociaal geëngageerd 

 8.  VANDerhAeGeN kim - 26 j  

  Bemiddelaar, met een hart voor de medemens

 9.  pAuWels Jeroen - 36 jaar  

  Programmeur met een analytische afkeer voor onrecht

“De PVDA doet op een heel 
eigen manier aan politiek. 
Onze politici leven aan een 
gemiddeld inkomen en staan 
hun zitpenningen af aan de 
partij.  
 
Zo houden we postjesjagers 
buiten. En zo vervreemden  
PVDA-verkozenen nooit van 
de mensen die hen verkozen 
hebben.”
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“Vrijetijdsbesteding, sport 
en cultuur, dat hoort echt 
‘populair’ te zijn. Ik vind 
dat elke Lierenaar er 
toegang toe moet hebben. 
Om zich te ontspannen 
en zijn of haar sociaal 
netwerk uit te breiden.”
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“indien de regering even 
ijverig jacht zou maken op 
de rijke fraudeurs als op de 
langdurig zieken, dan zouden 
we iedereen een degelijk 
pensioen kunnen betalen.”

raoul heDeBouw
pVda parLementsLid

Peter MerteNs
VoorZitter pVda

herwiG roMBauts kiM VaNDerhaeGeN

sofie GulDeNtoPs

“In Koningshooikt 
missen we een wekelijks 
marktje waar lokale 
boeren hun verse 
groenten en fruit 
aanbieden. Een korte 
voedselketen.  
Een dorpsgevoel aan  
de stadsrand.  
Ga jij er mee voor?”

“De onzekerheid over 
de toekomst wordt bij 
veel mensen gericht 
tegen migranten en 
asielzoekers. Met 
elkaar praten en samen 
opkomen voor genoeg 
goede jobs en woningen 
zal veel vooroordelen 
weghalen.”
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