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ONS GEDACHT

Toen een projectontwikkelaar uit 
Arendonk zijn ogen had gericht op 
het groene binnengebied tussen de 
Grimstedestraat en de Natuurpunttuin 
leek het lot van het Grimstedebos beslist: 
veertig bomen zouden worden gekapt 
en het terrein zou worden volgebouwd 
met appartementsblokken. Wat zouden 
een paar lastige buurtbewoners daaraan 
kunnen veranderen? Het grote geld 
wint toch altijd van de kleine man, 
nietwaar? Zeker met een stadsbestuur 
dat consequent de kant kiest van de 
projectontwikkelaar en zich gedraagt als 
een echte houthakkerscoalitie. 

En toch liep het anders… Natuurpunt 
kwam in verzet, de klimaatjongeren 
organiseerden een betoging en de 
buurtbewoners gingen in beroep bij de 
provincie. Als een pitbull beten ze zich vast 
in het dossier. En de projectontwikkelaar? 
Die beet in het zand.

De uitverkoop van onze stad aan 
betonboeren en speculanten is geen 
natuurwet. Het is een politieke beslissing 
die we samen kunnen tegenhouden. Wie 

strijd voert kan winnen. Dat is een 
erg hoopgevende gedachte om 
het nieuwe jaar mee te beginnen.

Wout Schafraet
gemeenteraadslid  

PVDA Turnhout

HOUTHAKKERSCOALITIE TERUGGEFLOTEN

GRIMSTEDEBOS GERED
Na maanden van verzet heeft David  
Goliath verslagen. 

De buurtbewoners van het Grimstedebos, 
Natuurpunt Turnhoutse Kempen, de klimaat-
jongeren en de sociale oppositie van de PVDA 
halen hun slag thuis. 
Projectontwikkelaar GoPlus krijgt geen vergunning 
voor de kap en de verkaveling van het Grimstede-
bos. De uitspraak is een afstraffing voor de  
arrogantie van de houthakkerscoalitie (N-VA, 
Groen, sp.a en CD&V) die altijd de kant koos van  
de projectontwikkelaar.

De PVDA wil dat het Grimstedebos, in samenspraak 
met Natuurpunt en met de buurtbewoners, 
omgevormd wordt tot een publieke groene ruimte. 
Een stadsbos voor alle Turnhoutenaren op 500 
meter van de Grote Markt. ★

NIEUWJAARSDROMEN

REACTIES, VRAGEN,  
VOORSTELLEN? 

  PVDA Turnhout   
  turnhout@pvda.be
  Renier Sniedersstraat 46
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SCHORVOORT, ELISABETHLEI, HEIZIJDE...

DE SLAG OM TURNHOUT
Er zijn nog heel wat bouwprojecten gepland in Turnhout. Het 
stadsbestuur wil de Aa-vallei in Schorvoort volbouwen. Het oude 
postgebouw aan de Elisabethlei komt in handen van een project-
ontwikkelaar. Ten noorden van het kanaal zouden de komende 
jaren 2.800 woningen bijkomen. Overal zal dezelfde vraag terug-
komen: een groene en leefbare stad op mensenmaat of een stad 
van beton op maat van het grote geld? 
De slag om het Grimstedebos is gewonnen, maar de slag om Turn-
hout moet nog beginnen. De buurtbewoners van het postgebouw 
aan de Elisabethlei staken alvast de koppen bijeen en bespraken 
zélf welke toekomst ze zien voor hun wijk. ★

WAT WILLEN DE BETONBOEREN?
 
DURE WONINGEN VOOR DE HAPPY FEW
“We moeten de betere tweeverdieners aantrekken” 
roepen stadsbestuur en projectontwikkelaars in koor. 
Luxewoningen brengen meer op dan betaalbare 
woningen. De stad legt een minimum van 15% sociale 
woningen op bij nieuwbouwprojecten. Dat is beter dan 
niets, maar totaal onvoldoende om de wachtlijsten voor 
sociale woningen weg te werken. 

EEN STAD VAN STEEN EN BETON
Zo veel mogelijk woningen op een kleine oppervlakte… 
dat is de droom van elke projectontwikkelaar. Open 
ruimte is verloren ruimte. Groenzones en speelpleintjes 
verdwijnen. In het megaproject Turnova met een 
oppervlakte van 28.000 vierkante meter staat welgeteld 
één volwassen boom!

HET GROTE GELD BEPAALT
“Wat er in uw wijk gebeurt, da gade gij ni bepalen!”  
Projectontwikkelaars en stadsbestuur aanvaarden geen 
inspraak. Niet de buurtbewoners, maar het grote geld 
bepaalt wat er waar gebouwd wordt of in welke wijk er 
geïnvesteerd wordt en welke wijk vergeten wordt.

WAT WILLEN WIJ?

BETAALBARE WONINGEN VOOR IEDEREEN
Tien jaar… zo lang wachten sommige Binken al op 
een sociale woning. Maar op een wachtlijst kan je niet 
wonen. Om de woningnood op te lossen kiezen wij voor 
een mix van sociale woningen en betaalbare private 
woningen. Een huurprijzenraster naar Nederlands  
model zorgt ervoor dat private woningen nooit boven 
hun marktprijs verhuurd worden.

EEN GROENE EN LEEFBARE STAD
Een stad op mensenmaat is een stad die ademt. 
Met voldoende open ruimte, met voldoende groen 
en met pleintjes en speelgelegenheid in elke wijk.
De waardevolle groene longen in Schorvoort en in 
het Noorden van de stad redden we van de huidige 
verkavelingsplannen.

INSPRAAK VOOR DE BUURTBEWONERS
Geen nieuwe projecten zonder echte inspraak.  
Wij willen bewoners uitgebreid betrekken bij elke grote 
aanpassing van hun wijk. Buurtbewoners zijn  
de specialisten over hun eigen wijk. Zij weten het best 
wat goed is voor hun wijk.
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Judith heeft 25 jaar in de textielsector 
gewerkt, vanaf haar 14 jaar. Toen het 
bedrijf de boeken neerlegde kwam dat 
hard aan. 

Ze ging daarna aan de slag als poetsvrouw. 
Weldra moet ze rondkomen met een pensioen 
van 1.250 euro. Judith hoopt dat dat lukt: ze 
huurt een sociale woning en leeft zeer spaar-
zaam. “Maar wat als ik ziek word of tegenslag 
krijg? Ik mag er niet aan denken.”   
   

“Leven op  
het randje,  
dat zie ik  
niet zitten”

JUDITH SPOTBEEN, 
ARBEIDSTER, 63 JAAR

TEKEN NU VOOR LATER
KOM OP VOOR 1.500 EURO NETTO MINIMUMPENSIOEN

OOSTENRIJK

1.906
EURO

1.841
EURO

1.815
EURO

1.705
EURO

1.325
EURO

1.240
EURO

LUXEMBURG NEDERLAND FRANKRIJK DUITSLAND BELGIË

voorbeeld gebaseerd op werknemers die exact even lang gewerkt en evenveel verdiend hebben

DE LAAGSTE PENSIOENEN VAN EUROPA
Judith is niet alleen. We hebben de laagste 
pensioenen van West-Europa. Een werknemer 
die in ons land evenveel verdient als in onze 
buurlanden, heeft na 40 jaar werken een pak 
minder pensioen. Het verschil kan zelfs oplopen 
tot 40%. Een goed pensioen voor iedereen 
is nochtans haalbaar. Als het in Nederland, 
Oostenrijk of Frankrijk kan, waarom kan het  
dan hier niet?

KWESTIE VAN POLITIEKE WIL
Een verhoging van het minimumpensioen naar 
1.500 euro kost 2,8 miljard euro. Dat is perfect 
betaalbaar als we de belastingontwijking van de 
multinationals aanpakken en de multimiljonairs 
een eerlijke belasting doen betalen. ★

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

SURF NAAR 1500netto.be
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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.

⊲   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.

“AL MEER DAN 100.000 
ONDERTEKENAARS” 
“Op enkele weken tijd tekenden al meer dan 
100.000 mensen de burgerwet voor een mini-
mumpensioen van 1.500 euro netto. 1.500 euro 
is een minimum als je heel je leven gewerkt 
hebt. Dat is geen overbodige luxe, maar een 
minimum om waardig te kunnen leven.”

OP NAAR 250.000
“Midden december trokken we met de 100.000 
handtekeningen naar het parlement en dienden 
we de eerste burgerwet uit de Belgische 
geschiedenis in. Het parlement moet zich nu uit-
spreken over onze eis. Maar we willen de druk 
nog verder opvoeren met meer dan 250.000 
handtekeningen uit heel het land. Dan moeten 
ze wel naar ons luisteren!”

IS 1.500 EURO HAALBAAR?
“Ja, we menen het. We kelderden de Turteltaks, 
hielden het ‘pensioen op punten’ 
tegen en gaan nu voluit voor 
het recht op een waardig 
pensioen. Go for it!”
 
RAOUL HEDEBOUW,  
volksvertegenwoordiger PVDA

KOM OP VOOR 1.500 EURO NETTO MINIMUMPENSIOEN

HANG EEN AFFICHE  
AAN JE RAAM
Bestel op www.1500netto.be/meewerken
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Telkens wanneer werkende mensen 
opkomen voor hun rechten brengen 
we met enkele PVDA-militanten een 
solidariteitsbezoekje. Daar maken we een 
punt van: luisteren naar de verzuchtingen 
van alle arbeiders, bedienden en 
ambtenaren en hen steunen in hun strijd 
voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
of voor het behoud van jobs. Zo brachten 
we de afgelopen maanden onder 
andere solidariteitsbezoekjes bij de 
chauffeurs van De Lijn, bij het Turnhouts 
gevangenispersoneel, bij de arbeiders 
van farmaceutisch bedrijf Sanico en bij de 
arbeiders van isolatiebedrijf Kingspan. ★

SOLIDARITEITSTOUR  
IN TURNHOUT

JAHAN, PVDA-militant 
en vakbondsafgevaardigde, 
op de bres voor zijn collega’s

AAN TAFEL  
ZONDER GELDZORGEN
Deze winter organiseerde onze Turnhoutse 
PVDA-afdeling voor het vierde jaar op rij 
een spaghetti-etentje uit solidariteit met alle 
mensen die het moeilijk hebben in onze stad. 
Het werd een groot succes, met veel blije 
gezichten en goed gevulde magen.  
Op 17 oktober stapten we ook mee op in de 
jaarlijkse fakkeltocht van het Netwerk Tegen 
Armoede. Meer dan één op de vier Turnhout-
se kinderen groeit op in kansarmoede en dat 
aantal blijft stijgen. Dat er mensen veroor-
deeld worden tot een leven in armoede in 
één van de rijkste landen van de wereld is 
een absolute schande! ★

Erica en Veerle serveren 
overheerlijke spaghetti

De PVDA zit in de lift, ook in Turnhout. Bij  
de laatste verkiezingen stemden 2.255 
Turnhoutenaren voor ons sociaal alternatief. 

Dat is meer dan een verdubbeling van onze 
uitslag bij de federale verkiezingen van 2014. Een 
belangrijk signaal van hoop en solidariteit. Onze 
sociale oppositie, onze acties op het terrein en 
onze andere manier van aan politiek doen worden 
duidelijk op prijs gesteld. We willen al onze kiezers 
uitdrukkelijk bedanken! ★

SIGNAAL VAN HOOP EN SOLIDARITEIT
PARTIJ IN DE LIFT
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SOLIDARITEITSTOUR  
IN TURNHOUT

De besparingspolitiek van 
de regering Jambon raakt 
heel de samenleving.   

De woonbonus verdwijnt, ambtena-
ren liggen onder vuur en kritische 
kunstenaars worden monddood 
gemaakt. Pendelaars zullen nog lan-
ger moeten wachten op een bus die 
misschien nooit komt en de kinderar-
moede zal stijgen met de afbouw van 
het kindergeld. De regering bespaart 
zelfs op rolstoelen voor mensen 
met een beperking! Iedereen wordt 
getroffen.

OOK IN TURNHOUT 
Theatergezelschap Het Gevolg 
en theater Stap, bekend van de 
televisiereeks Tytgat Chocolat, 
verliezen heel wat werkingsmiddelen. 
Ook de hulpverleners van CAW 
De Kempen krijgen het zwaar te 
verduren. Om nog maar te zwijgen 
over het openbaar vervoer. In 2016 
werd de bus naar Zevendonk al 
afgeschaft. Welke lijnen gaan de 
komende jaren nog verdwijnen? 

HET VERZET GROEIT
Op 5 december en op 19 december 
kwamen duizenden mensen op straat 
tegen de plannen van de nieuwe 
Vlaamse regering. Ook in januari en 
februari zal opnieuw actie gevoerd 
worden. Van ambtenaar tot wacht-
lijstmoeder, van klimaatscholier 
tot syndicalist, van kunstenaar tot 
buschauffeur. Samen kunnen we deze 
besparingen tegenhouden. ★

KEIZER JAMBON I 
REGEERT VOOR  
DE RIJKEN,  
NIET VOOR U

OOK TURNHOUT ZWAAR 
GETROFFEN DOOR BESPARINGEN

PVDA BEHAALT 
NOODFONDS VOOR  
DE ZORG
Op voorstel van de PVDA maakte het federale 
parlement 67 miljoen euro vrij voor de 
zorgsector.

Dat het noodfonds er komt, is de verdienste van 
de acties op het terrein van het zorgpersoneel 
en hun vakbonden. Het water staat verpleeg- en 
zorgkundigen aan de lippen in ziekenhuizen, 
woonzorgcentra en instellingen. In ons land voert 
het zorgpersoneel al jaren acties. In mei betoogden 
8.000 werknemers voor meer personeel en op  
23 oktober waren er acties en stakingen. Dankzij de 
acties verhoogde de druk op de andere partijen.  
Zo vonden we een sociale meerderheid zonder de 
steun van N-VA en Vlaams Belang. 

ZORG OP MENSENMAAT
Het noodfonds is slechts een eerste stap. Het is 
de hoogste tijd voor een fundamenteel debat over 
de zorg en het gezondheidsbeleid. Het regent 
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. We willen 
zorg op mensenmaat, met betaalbare prijzen en 
voldoende personeel. Een zorg waar zorgkundigen 
en patiënten op de eerste plaats komen en niet de 
winsten van Big Farma. ★

Raoul Hedebouw en Peter Mertens 
voeren actie samen met het zorgpersoneel
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VERSTERK ONS TEAM
Neem vandaag nog je lidkaart € 20/JAAR
⊲  SMS ‘LID’+ JE NAAM EN ADRES NAAR 0492 77 50 07
⊲  WORD LID MET ÉÉN KLIK OP WWW.PVDA.BE/LIDWORDEN
⊲  OF MAIL NAAR PVDA@PVDA.BE 

PVDA TURNHOUT AAN HET WOORD

5 LEDEN OVER HUN KEUZE VOOR DE PVDA
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KOM OP VOOR 

 € 1.500 
NETTO 

MINIMUM-
PENSIOEN

Geboortedatum: / /

Handtekening: 

TEKEN NU VOOR LATER
Ja, ik teken voor 1.500 euro netto minimumpensioen.

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 verbete-
ren 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.

Naam:

Voornaam:

Postcode:Nr: Bus:

Gemeente:

Straat:

STEUN DE EERSTE BURGERWET

Stuur dit strookje ingevuld naar PVDA Turnhout,  
Renier Sniedersstraat 46, 2300 Turnhout
of teken online op www.1500netto.be.

“Werken in de zorg dat doe je 
met een groot hart. En als één 
partij een groot hart heeft voor 
mensen, dan is het de PVDA.”

Hilde - Verpleegster in  
een woonzorgcentrum

“De PVDA komt op voor alle 
werkende mensen. Ongeacht 
waar ze geboren zijn of welke 
kleur ze hebben.”

Bubacarr - Arbeider

“Ik ben nog jong en ik werk 
hard, elke dag. Maar dit werk 
blijven doen tot mijn 67 jaar? 
Dat zie ik echt niet zitten. De 
PVDA wil werk voor jonge-
ren en verdiende rust voor 
ouderen.”

Eline - Bediende in een  
grootwarenhuis

“Als alleenstaande moeder van drie 
kinderen heb ik het vaak moeilijk 
om rond te komen. De PVDA is er 
voor alle mensen. Ook voor de 
mensen die het moeilijk hebben.”

Cindy - Poetsvrouw,  
vrijwilliger bij T’ANtWOORD

“De PVDA heeft een prachtig 
fietsplan uitgetekend voor Turnhout 
en komt op voor beter en betaal-
baar openbaar vervoer. Dat zijn 
voorwaarden voor de gezellige en 
leefbare stad van morgen.”

Lailah - Leerkracht in het  
deeltijds onderwijs


