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EDITO

PVDA, dé megafoon voor de gewone 
Gelenaar. In 2018 wonnen we een zitje in  
de gemeenteraad. Bij de federale 
verkiezingen behaalde Greet Daems zelfs  
een zetel in het parlement.

De verkiezingen waren een succes. Maar we 
rusten niet. Wij zijn een actiepartij die opkomt 
voor rechtvaardigheid, gelijke kansen, betere 
mobiliteit en gezonde lucht.

Een zitje volstaat niet. Veranderingen worden 
zelden via politieke debatten afgedwongen, 
we moeten er ook voor op straat komen.

Als de Geelse Huisvesting de poetskosten 
verdubbelt, gaan we in actie met de bewoners 
van de Eikenstraat. Als in de Vidse schimmel 
op de muren staat, gaan we met de huurders 
in verzet. We waren er bij op de Go met de 
gele Velo-actie en tijdens de fakkeltocht tegen 
armoede. 
En Astor zijn we nog niet vergeten! Het project 
wordt een mislukking. Niemand wil oud 
worden in een onbetaalbaar flatje in het land 
met de laagste pensioenen van West-Europa.

Wil jij ook iets veranderen of actie 
ondernemen? Zoek je steun? 

Kom dan zeker langs op onze 
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 
24/01 om 19u30 te ECOHUIS, 
Eikenvelden 79A, Geel.

Maarten Frederickx
PVDA Geel

GEELS 
SOLIDHARTJE
Het Geels Solidhartje is een prijs voor een 
persoon of organisatie die zich op lokaal 
vlak inzet voor een socialere samenleving. 
De winnaar krijgt de prijs overhandigd op 
onze nieuwjaarsreceptie op 24/01.

1. KUNSTHUIS YELLOW ART
 Yellow Art is een plek waar psychisch kwets-

bare mensen met een artistieke begaafdheid 
en gedrevenheid zichzelf kunnen ontplooien. 
Uniek in Vlaanderen. Ook zij zijn het slachtof-
fer van de besparingsronde. Ze hielden een 
protestactie op vrijdag 22/11 in CC De Werft.

2. 11.11.11.-CHANGEMAKERS 
 11.11.11. hield op woensdag 23 oktober een 

opvallende actie in Geel. Het standbeeld van 
de gezinsverpleging op de Markt werd mond-
dood gemaakt met een knevel om aandacht 
te vragen voor Changemakers die wereldwijd 
het zwijgen wordt opgelegd. Changemakers 
zijn mensen die met succes werken aan een 
sociale, duurzame en rechtvaardige wereld.

3. DE INWONERS VAN DE EIKENSTRAAT  
EN DE VIDSE

 De huurders van de Geelse Huisvestingsmaat-
schappij lieten in 2019 regelmatig van zich 
horen. Ze protesteerden tegen de prijsver-
hoging van de poetsbeurten en vochten de 
verloederde toestand van de huizen in de 
Vidse aan. ★

GELE VELO,  
POETSEN EN VUUR 

VUL DE  ONLINE POLL  IN OP DE FACEBOOKPAGINA  VAN PVDA-GEEL
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PVDA GEEL OP POETSTOCHT
MAAK DE GEELSE HUISVESTING SCHOON

Sinds 1 januari 2019 moe-
ten de bewoners van de 
sociale huurwoningen van 
de Geelse Huisvesting in 
de Eikenstraat zo’n 25 euro 
per maand meer betalen 
voor het poetsen van de 
gemeenschappelijke delen 
in hun woningblok. Dat is 
in één klap een verdub-
beling van de prijs en het 
betekent voor elk gezin een 
meerkost van 300 euro per 
jaar.
  
De huurders en PVDA-Geel 
vonden dat onaanvaardbaar. 
Na een vergadering werd er 
een petitie opgestart met de 
eis de prijs weer te halveren. 
Zo’n 70% van de bewoners 
tekenden. 
Een delegatie huurders en 
partijleden overhandigde de 
petitie aan de Geelse Huisves-
ting. Maar eerst trakteerden 
we het hoofdgebouw van de 
sociale woningmaatschappij 
nog op een gratis poetsbeurt. 
Ook PVDA-gemeenteraadslid 
Greet Daems was van de 

partij. Volgens haar moeten 
“mensen die huren bij een 
sociale huisvestingsmaatschap-
pij elke euro omdraaien en is 
zo’n verdubbeling zeker niet 
evident. Bovendien heeft de 
Geelse Huisvesting nagelaten 
de huurders tijdig en correct 
te informeren. Ook op het vlak 
van open communicatie met 
haar klanten, kan de Geelse 
Huisvesting nog heel wat 
bijleren.” 
Deels dankzij deze petitieactie 
zullen de prijzen voor het poet-

sen van de gemeenschappe-
lijke delen vanaf 1 januari 2020 
weer gehalveerd worden.
Dergelijke acties illustreren de 
werkwijze van PVDA. Wij zijn 
geen praatpartij die zich be-
perkt tot aanwezigheidspolitiek 
in de gemeenteraad. Wij zijn 
een actiepartij en hebben een 
luisterend oor voor alles wat 
fout gaat. Samen verzetten wij 
ons tegen elke onrechtvaardig-
heid en dat doen we zowel in 
de raad, als op de straat. ★

OVERWINNING NOODFONDS ZORGSECTOR

De Kamer keurde op 24 oktober een extra budget van 67 miljoen euro 
goed voor de zorgsector. Het amendement van de PVDA werd goed-
gekeurd mede dankzij de jarenlange acties van de Witte Woede. Met dit 
nieuws trokken we met enkele leden naar het AZ St Dimpna. We konden er 

op heel wat bijval rekenen. De mensen in de zorg zijn op! Raar toch dat de 
N-VA dit budget onverantwoord vindt maar geen probleem heeft met cadeaus 

geven aan Big Pharma en multinationals! ★
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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.

KOM OP VOOR 1.500 EURO NETTO MINIMUMPENSIOEN

HANG EEN AFFICHE  
AAN JE RAAM
Bestel op www.1500netto.be/meewerken

“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
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Van alle politieke partijen 
in Geel is er maar één partij 
die erin geslaagd is een 
kandidaat af te leveren in 
het Parlement. Proficiat.

Dankjewel. Ik ben ongelofelijk 
fier dat die eer naar de PVDA 
gaat. We zijn trots dat de PVDA 
nu ook in de Kempen op de 
kaart staat.

Voor jou is het snel gegaan.
Het is zeer snel gegaan. In 
oktober 2018 ben ik gemeente-
raadslid geworden in Geel. Wat 
later vroeg Peter Mertens me 
om zijn ‘running mate’ te wor-
den voor de federale verkiezin-
gen. Het doel was Peter in het 
Parlement te krijgen. Ik zou de 
kar trekken in de Kempen. Ik 
heb nooit campagne gevoerd 
voor mezelf. Het was dan ook 
een grote verrassing dat ik van-
uit de Kempen mee verkozen 
geraakte.

Met hoeveel zetelen jullie 
daar nu?
We zijn met 12! Stuk voor stuk 
warme mensen. En ik ben 
niet de enige die recht van de 
werkvloer het Parlement in 
gekatapulteerd werd. Voor het 
eerst zitten er ook vier arbei-
ders in het parlement: Gaby 
werkte als arbeider bij Ford 
Genk en Roberto bij Caterpillar. 

GEMEENTERAADSLID EN PARLEMENTSLID PVDA

GREET DAEMS VANUIT 
HET PARLEMENT

Maria was vakbondsvrouw op 
de luchthaven en Nadia kas-
sierster bij de Aldi. Wij zorgen 
ervoor dat de stem van de 
gewone mensen luider klinkt in 
het parlement.

Ben je ondertussen al beko-
men van de verrassing?
Ondertussen wel. (Lacht) Ik 
wist niet wat me te wachten 
stond. Het was een grote 
sprong in het onbekende maar 
dat schrok mij niet af. Ik ben 
aan dit avontuur begonnen 
met heel veel overtuiging en 

goesting. Ondertussen draai ik 
al een paar maanden mee en 
het is wel pittig. Werkelijk alles 
is nieuw voor mij. Gelukkig 
worden we goed begeleid door 
Raoul Hedebouw en Marco Van 
Hees, onze twee kameraden 
die de voorbije periode ook al 
in de Kamer zetelden.

Wat doe je precies in 't par-
lement?
Ik volg de commissies op waar 
klimaat, asiel en migratie, na-
turalisatie en ontwikkelingssa-
menwerking besproken wordt. 
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Thema’s die me stuk voor stuk 
na aan het hart liggen.

Hoe vaak per week pendel je 
naar Brussel?
Ik ga drie dagen per week naar 
Brussel. Twee dagen per week 

werk ik in Geel. 
We hebben de 
laatste jaren 
veel leden bij-
gekregen en we 
zijn een actieve 
ledenpartij. Hier 
op het terrein 
in Geel hebben 
we dus ook nog 
heel wat werk.

Kan je je job 
als parlements-
lid combineren 
met je job als 
lerares?
Neen, zolang ik 
volksvertegen-
woordiger ben, 
kan ik niet meer 
voor de klas 
staan. Met spijt 
in het hart heb 

ik afscheid genomen van mijn 
cursisten. Ik gaf Nederlandse 
les en alfabetisering aan an-
derstaligen. 
Ik ben vastberaden om ook 
voor hen te vechten in het Par-
lement want hun stem wordt 
te vaak genegeerd in deze 
maatschappij. 14 Jaar lang heb 
ik hun verhalen gehoord. Te 
vaak waren dat verhalen van 
armoede, sociale uitsluiting, 
het niet vinden van een deftige 
woning, en ik kan nog wel even 
doorgaan. Met deze verhalen 
in mijn achterhoofd ben ik 

in juni het Parlement binnen 
gestapt.

Hoe zorg je dat je toch nog 
weet wat er buiten het Parle-
ment gebeurt?
Als je fulltime niets anders doet 
dan werken aan je dossiers 
in het Parlement dan verlies 
je al snel voeling met wat er 
leeft op straat. Er bestaat echt 
zoiets als een parlementaire 
bubbel. Daar moet je je bewust 

van zijn. Ik blijf me inzetten 
voor Rikolto in Geel en Hart 
boven Hard in de Kempen. En 
ik vind het belangrijk om nog 
gemeenteraadswerk voor Geel 
te blijven doen. Daar blijven we 
de sociale kaart trekken.

Je bent momenteel de enige 
Geelse verkozene in het 
parlement.
Dat klopt. Onze burgemeester, 
Vera Celis van N-VA, die zelf 
niet herverkozen geraakte, zei 
in de pers: “Met Greet Daems 
van PVDA hebben we nu wel 
een vertegenwoordiger in 
Geel, maar je kan haar toch 
moeilijk dè volksvertegenwoor-
diger van alle Gelenaars noe-
men.” Wel, ik geef haar gelijk. 
Ik kom op voor alle werkende 
mensen, voor alle jongeren, 

en iedereen die het moeilijk 
heeft in deze samenleving. Niet 
alleen in Geel, maar ook ver 
daarbuiten.

Heb je al een tussenkomst 
gedaan in de plenaire zitting 
van de Kamer?
Op de internationale dag  
van verzet tegen armoede  
heb ik minister van Energie 
Marghem een vraag gesteld 
over energiearmoede. Voor 

veel gezinnen 
wordt de fac-
tuur voor gas 
en elektriciteit 
onbetaalbaar. 
In 2017 werden 
120.000 mensen 
door het Gas- en 
Energiefonds 
geholpen. Maar 
vandaag is er 

een gebrek aan middelen: de 
bijdrage werd sinds 2012 niet 
meer geïndexeerd en de ener-
giefactuur blijft stijgen. 
Ik vroeg de minister waarom 
het Gas- en Energiefonds nog 
steeds bevroren is, terwijl de 
winst van Electrabel door het 
dak gaat. Ik stelde voor om 
de middelen van dat fonds te 
verhogen met 30 miljoen euro 
per jaar, zoals het Platform 
Energiearmoede vraagt. 
Maar minister Marghem 
verwierp dat. Daarom hebben 
Thierry Warmoes en ik in de 
Commissie Klimaat een voor-
stel van resolutie ingediend 
om die indexering en dat extra 
budget toch te bekomen.  
Spannend!  ★

“IK VIND HET BELANGRIJK OM 
NOG GEMEENTERAADSWERK 
VOOR GEEL TE BLIJVEN DOEN. 
DAAR BLIJVEN WE DE SOCIALE 
KAART TREKKEN.”
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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 PVDA.BE/LIDWORDEN
⊲  OF MAIL NAAR PVDA@PVDA.BE 
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YELLOW ART: ALLE MENSEN 
OP HET PODIUM!
Yellow Art is een plek waar psychisch kwetsbare men-
sen zich artistiek ontplooien. Tot nu toe konden zij, als 
enige organisatie voor professionele beeldende kunsten 
met, voor en door psychisch kwetsbare kunstenaars, 
rekenen op ondersteuning vanuit Vlaanderen. Dat valt 
nu grotendeels weg. Ook de stad herzag haar financiële 
steun. Al wat werd opgebouwd, komt nu in gedrang. Jan 
Hoet en Paul Blockx draaien zich om in hun graf. Het kan 
toch niet dat psychisch kwetsbare kunstenaars geen 
plaats krijgen in het Vlaamse cultuurlandschap. Daarom 
vroeg Zacht Lawijt op vrijdag 22/11 na hun voorstelling 
aan het Geelse publiek om mee het podium te betreden. 
Een duidelijk gebaar van steun en protest. We are all in 
this together!  ★

Op donderdag 17 oktober 2019 was het 
werelddag van verzet tegen armoede. 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde 
vzw Al-arm Geel een fakkeltocht door het 
centrum van de Barmhartige Stede. 

Met de fakkeltocht wil men een stem geven 
aan mensen in armoede, want de problematiek 
wordt alsmaar groter, niet alleen in Geel maar in 
het hele land. Het thema dit jaar was armoede in 
de scholen. Ook PVDA Geel was vertegenwoor-
digd op de fakkeltocht tegen armoede. 
We staan helemaal achter de eisen van de 
armoedeverenigingen. Zo pleiten wij ook voor 

een maximumfactuur in het secundair onderwijs. 
In mei dit jaar voerden we actie op de markt van 
Geel om het groeiende probleem van de lege 
brooddozen op school aan te kaarten. ★

FAKKELTOCHT TEGEN ARMOEDE

GO MET 
DE GELE VELO
Op 15 september 2019 organi-
seerde Fietsersbond Geel zijn 
derde editie van Go met de 
Gele V(e)lo: “Hiermee sluiten 
wij ons aan bij een wereldwijde 
actie om met zoveel mogelijk 
fietsers op straat te komen. Zo 
eisen we meer aandacht en 
ruimte voor de fietsers.”  
PVDA Geel was er ook deze 
keer weer bij. ★


