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WOUT SCHAFRAET WIL BURGERS BETREKKEN BIJ BELEID

“ALS 6800 BINKEN EEN
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ONS GEDACHT

DURVEN DROMEN
Ik ben actief bij een heel gewone partij. Zo
gewoon dat we speciaal zijn. Want een partij die gewoon naar de mensen luistert, ver
weg van zakkenvullerij en achterkamerpolitiek, dat is meer uitzondering dan regel in
ons land. Gewoon zijn in de politiek, dat is
het nieuwe speciaal. Ongelooflijk toch?
De PVDA komt daar waar andere partijen
niet meer komen: op de werkvloer en in de
volkswijken. Dag in dag uit met de mensen
bezig. Niet enkel als het goed gaat, maar
ook als het moeilijk gaat. Ook als De Lijn
de bus afschaft, als het stadsbestuur de
huisvuilophaling duurder maakt of als de
regering de energierekening doet stijgen.
Daarom geven steeds meer mensen ons
hun vertrouwen. Daarom stijgen wij in de
laatste peilingen van twee naar tien zetels
in het federaal parlement.
Wij zijn doeners die durven dromen. Dromend van een sociale toekomst voor ons
en voor onze kinderen, maar met onze twee
voeten in de volkswijken en op de werkvloer.
Kop in de wolken, voeten op de grond.
Ben jij ook zo’n doener die durft dromen?
Word dan lid van onze partij. Help ons verder groeien. Want een sociale toekomst
maken we samen.
Wout Schafraet
PVDA Turnhout

ACTIE LOONT: VASTE
KOST DIFTAR DAALT
Een jaar na de invoering van de asociale huisvuilbelasting Diftar heeft het stadsbestuur in maart de vaste kost
voor afvalophaling verlaagd van 4 euro naar 3 euro per
maand. Petra Heylen, actief bij PVDA Turnhout en oprichtster van het Actiecomité Dieftar legt uit: “Eén jaar
Diftar stond gelijk aan één jaar burgerprotest. Met het
Actiecomité Dieftar organiseerden we verschillende
acties en maar liefst 6800 Turnhoutenaren zetten hun
handtekening voor de organisatie van een stedelijk referendum. Het stadsbestuur voelde ook een jaar lang de
hete adem van de PVDA in haar nek.”
’T IS NOG NIET GEDAAN
Is de strijd dan gestreden? Zeker
niet! “De tariefverlaging toont aan
dat onze acties lonen,” vertelt Petra
Heylen. “Maar ook met deze tariefverlaging blijft de afvalophaling in
Turnhout peperduur. Diftar is een
asociale taks die in de eerste
plaats de mensen treft die het zo
al moeilijk hebben.”
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PVDA TEGEN VOORKEURSBEHANDELING
VOOR PARLEMENTSLEDEN
EEN JAAR GELEDEN ONTHULDE
DE PVDA DAT PARLEMENTSLEDEN IN ONS LAND NOG STEEDS
VROEGER OP PENSIOEN KUNNEN GAAN DAN GEWONE WERKENDE MENSEN. KAMERVOORZITTER SIEGFRIED BRACKE
(N-VA) BELOOFDE TOEN DAT
HIJ EEN EINDE ZOU MAKEN
AAN DE PENSIOENPRIVILEGES
VAN PARLEMENTSLEDEN. PETER
MERTENS, VOORZITTER VAN
DE PVDA, ZIET ONDERTUSSEN
WEINIG VERANDERING.
Wat zien we een jaar na de dure beloftes? Volksvertegenwoordigers

die in de Kamer of in een ander
Belgisch parlement zetelden vóór
1 juni 2014, kunnen nog steeds
met pensioen gaan vanaf 55 jaar.
De pensioenleeftijd voor gewone

Peter Mertens (PVDA): “Als
het gaat om het aanpakken van de eigen privileges
dan heeft de regering altijd
excuses”
werknemers verschuift echter naar
67 jaar. Zij hebben geen mogelijkheid om de reeds opgebouwde
pensioenrechten op te vragen
vanaf 60 jaar, zoals de parlements-

leden dat wel kunnen doen.
Als het gaat om het kraken van
de pensioenen van de werkende
mensen dan kan het niet snel genoeg gaan. Als
het gaat om
het aanpakken van de
eigen privileges
dan zijn
er altijd
excuses.

DE REGERING KRAAKT DE PENSIOENEN
(MAAR NIET DIE VAN ZICHZELF)
CHARLES
MICHEL,

LUCIA,

VERPLEEGKUNDIGE

EERSTE MINISTER

KAN MET PENSIOEN
GAAN VANAF

MOET DOORWERKEN
TOT

TREKT
PENSIOEN PER MAAND

TREKT 1175 EURO
PENSIOEN PER MAAND

554150
JAAR
EURO

67 JAAR
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PVDA ORGANISEERT
SOLIDARITEITSDINER

4,2 MILJARD
GEVONDEN IN
PANAMA

Goed nieuws… De PVDA vond op vakantie in
Panama de nodige 4,2 miljard euro om het gat
in de begroting te dichten! Allemaal fraudegeld
van superrijke Belgen. Met een grote cheque
gaven we het geld aan bij het belastingkantoor
ter attentie van minister van Financiën Johan
Van Overtveldt (N-VA). Jammer dat de minister
niet zelf de moeite neemt om de grote fraudeurs aan te pakken. Dan moet de regering
niet langer in onze zakken zitten om aan geld
te geraken.
PVDA-vrijwilligster Eline Petit helpt in de keuken
tijdens ons solidariteitsdiner
Deze lente organiseerde onze Turnhoutse PVDA-afdeling een 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.
Maar liefst één op vijf Turnhoutenaren leeft in kansarmoede en dat aantal blijft stijgen. Dat er mensen
veroordeeld worden tot een leven in armoede in één
van de rijkste landen van de wereld is een absolute
schande!

LEEGSTAND OPLOSSEN
MET LIKJE VERF?
Eén op vier winkels in het centrum van Turnhout staat leeg. “Als een gebouw al dertig jaar leeg staat kan een likje verf wonderen doen,” reageert schepen voor Lokale Economie Luc Hermans (CD&V).
Een likje verf? Werkelijk? De afgelopen jaren werd de Steenweg op
Gierle volgebouwd met grote winkelketens. Gevolg? Meer leegstand in
het centrum en meer files van en naar Turnhout. De grote ketens doen
gouden zaken, maar de kleine handelaars gaan kopje onder.
Ondertussen creëert het stadsbestuur met het prestigeproject Turnova
nog meer concurrentie voor de lokale handelaars. Daar zal een likje
verf jammer genoeg niets aan veranderen.
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ZWEMBAD KOST
BERG GELD

Turnhout krijgt zijn zwembad terug… eindelijk!
Jammer genoeg koos het stadsbestuur ervoor
om het zwembad niet in eigen handen te houden, maar verkocht ze het door aan Optisport,
een privéfirma. Optisport kreeg een contract
om het zwembad de komende 20 jaar uit te
baten. Tot 2036 krijgt het bedrijf daarvoor
elk jaar 1,1 miljoen euro van ons, Turnhoutse
belastingbetalers. Dat is zo’n 60 euro per gezin en dat elk jaar opnieuw. Bovendien mag
Optisport zelf bepalen hoeveel je moet betalen
voor een zwembeurt. De PVDA pleit voor een
zwembad in publieke handen. Dan kan de stad
zelf een betaalbare inkomprijs garanderen.

PVDA-PROTEST
WERPT
VRUCHTEN AF

De Vlaamse regering besliste deze zomer om
de energiebelasting Turteltaks te verlagen
voor 11.000 gezinnen die elektrisch verwarmen. Voor hen daalt de taks van 770 euro per
jaar naar 290 euro. “De verlaging is het resultaat van het protest tegen de Turteltaks,” reageert PVDA-energiespecialist Tom De Meester
tevreden. “Wij gaan echter door tot de hele
Turteltaks voor iedereen is afgeschaft”. Tom
De Meester en PVDA-voorzitter Peter Mertens
legden alvast een klacht neer bij het Grondwettelijk Hof tegen de asociale taks.

G4S, VAN ISRAËL
TOT IN TURNHOUT
Een jaar lang deed beveiligingsfirma G4S, samen
met de Corsendonk Groep, de opvang van vluchtelingen in Turnhout. G4S is een multinational die Israël helpt illegale nederzettingen in de Westelijke
Jordaanoever te bewaken. De firma beveiligt ook
gevangenissen in Israël en in de bezette Palestijnse gebieden. Dat uitgerekend een bedrijf dat zich
schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen
hier instaat voor de opvang van oorlogsvluchtelingen is werkelijk te gek voor woorden.

WAAR ZIJN DIE
“JOBS, JOBS, JOBS”?
Had de regering Michel - De Wever geen “jobs, jobs, jobs” beloofd? Enkel bij de grote bedrijven in en rond Turnhout gingen
er het voorbije jaar al honderden jobs verloren. Wie gelooft die
mensen nog?

BANENVERLIES

IN ONZE REGIO HET AFGELOPEN JAAR

Philips................................ 159
Drukkerij Proost................ 80
Sunnyland......................... 43
Janssen Pharmaceutica..... 40

TOTAAL 322
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PUZZELTIJD

Tip 1: in sommige vakjes staan cijfers: gelijke cijfers staan voor gelijke letters
Tip 2: alle gezochte woorden kan je terugvinden
in deze stadskrant

Willen we een stad met hoge belastingen, pijnlijke besparingen en dure prestigeprojecten? Of
willen we een stad op maat van haar inwoners?
Als je de puzzel oplost vind je ons antwoord in
de gele balk.
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Je ziet het in de Gasthuisstraat
Iets minder duur door volgehouden acties
Burgers betrekken in het beslissingsproces
Een cheque aan minister Van Overtveldt
Een schande in een rijk land als België
Het stadsbestuur heeft er een probleem mee
Tegen voorkeursbehandeling voor parlementsleden
Een wondermiddel tegen leegstand

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wijk zonder busverbinding
Stedelijke kleuterschool
Jaarlijks protest tegen armoede
Nog meer concurrentie voor lokale handelaars
Kost elk gezin 60 euro per jaar
Rebelse stadskrant
We vonden er 4,2 miljard euro
Honderden in onze regio het afgelopen jaar

Vind de oplossing op www.turnhout.pvda.be

WOUT SCHAFRAET (PVDA) OVER DEMOCRATIE IN DE BINKENSTAD

“BURGERS ZOUDEN ACTIEF
BETROKKEN MOETEN WORDEN BIJ
HET BELEID”
“Jullie zijn de enigen die nog
naar ons luisteren.” Dat hoort
Wout Schafraet (PVDA Turnhout) telkens weer als er een
probleem opduikt in de stad.
“Fijn dat mensen dat zeggen.
Het drijft me nog meer om samen met hen actie te ondernemen.”
Het stadsbestuur luistert volgens jou onvoldoende naar
haar inwoners?
We zagen het voor het eerst bij
de nieuwe regeling voor ophaling
van huisvuil. Het zogenaamde

Diftar-systeem. Van bij de invoering was een meerderheid van de
Turnhoutenaren ertegen. We wisten immers allemaal dat we meer
zouden moeten betalen voor
ons afval. Toch werd de asociale

“De stad start de
afbraak van een
kleuterschool, terwijl
daarover nog een
proces loopt. Dat is
toch hallucinant?”
huisvuiltaks gewoon ingevoerd.
Zelfs toen uiteindelijk 6800 Turnhoutenaren een petitie hadden
ondertekend voor een stedelijk referendum weigerde de
stad om haar inwoners te
bevragen en naar hun mening te luisteren.
Niet veel later zagen we
hetzelfde bij de sluiting van
kleuterschool De Paddenstoel.
Geen enkele van de betrokken
partijen, de wijk, de ouders, het
onderwijzend personeel, was
vragende partij voor de sluiting en
toch duwde de meerderheid de
beslissing door. Bevoegd schepen Marc Boogers (Groen)
is nu gestart
met de afbraak van

de schoolgebouwen. Dit terwijl er
nog een proces loopt bij de Raad
van State tegen die beslissing.
Dat is toch hallucinant?
Bij de afschaffing van bus 1 luisterde het stadsbestuur toch wel
naar haar inwoners?
De Binkbus is geen alternatief
voor de geschrapte bus 1. Dat
weet het stadsbestuur zelf ook.
Maar straffer is dat de stad al
eerder op de hoogte was van de
plannen van De Lijn om bus 1 af
te schaffen. Het stadsbestuur vertrouwde meer op lobbyen achter
de schermen dan op het betrekken en mobiliseren van haar eigen inwoners.
Het is toch normaal dat een
verkozen stadsbestuur een eigen beleid voert?
Actief luisteren naar de bevolking,
dat kan toch ook een beleidskeuze zijn? Ik begrijp echt niet waarom dit stadsbestuur zo krampachtig reageert op mondige burgers.
Burgers zouden juist actief betrokken moeten worden bij het beleid.
Niet om hen te overtuigen van het
eigen grote gelijk, maar net om
hen mee een stem te geven in het
beslissingsproces. Democratie is
toch meer dan één keer in de zes
jaar een bolletje kleuren en dan je
mond houden?
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REBELSE STADSKRANT TURNHOUT
TURNHOUTENAREN WILLEN
HUN BUS TERUG

ZEVENDONK EN SCHORVOORT SLACHTOFFER VAN BESPARINGEN BIJ DE LIJN
Vanaf september rijdt bus 1 niet langer naar de
zuidelijke wijken Zevendonk en Schorvoort. In
Schorvoort wordt bus 2 nu omgeleid door de wijk
Den Brand, wat voor gevaarlijke verkeerssituaties
en lange wachttijden zorgt. In Zevendonk is het
probleem zo mogelijk nog groter: een wijk van
2200 inwoners is nu volledig afgesneden van het
centrum van Turnhout.

We laten het hier niet bij
In mei lanceerde PVDA Turnhout de Facebook-

Zevendonkenaren en leden van de PVDA nemen
symbolisch afscheid van bus 1
pagina ‘Red bus Zevendonk’ die ondertussen al
meer dan driehonderd volgers telt. Eind augustus
kwamen tientallen Zevendonkenaren samen op
initiatief van de PVDA om symbolisch afscheid te
nemen van hun bus. Maar de inwoners van Schorvoort en Zevendonk willen het hier niet bij laten.
Daarom lanceren we nu een petitie waarin we van
De Lijn eisen dat ze de oorspronkelijke dienstregeling van bus 1 en bus 2 opnieuw invoert.



RED BUS 1: TEKEN DE PETITIE
De inwoners van Zevendonk en Schorvoort vragen dat De Lijn opnieuw de
dienstregeling van voor 1 september invoert. Geef ons opnieuw een regelmatige en veilige busverbinding in alle wijken van Turnhout.

Naam
Voornaam
Straat
Nr.

Tel./gsm

E-mail

IK WIL ZELF PETITIES OPHALEN. BEZORG MIJ EEN PETITIEBLAD.
TERUGSTUREN NAAR:
Zevendonk: Tielendijk 57A / Schorvoort: Den Brand 139 bus 1 / Centrum: Gemeentestraat 12
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03 225 28 93 - turnhout@pvda.be - www.turnhout.pvda.be

V.u.: Wouter Van Damme, Van Arteveldestraat 5, 2060 Antwerpen

Politieke verantwoordelijkheid
De nieuwe dienstregeling van De Lijn is het gevolg
van een politieke keuze. De Vlaamse regering (N-VA,
CD&V, Open VLD) besliste in april vorig jaar dat De
Lijn 115 miljoen euro moet besparen op vijf jaar tijd.
Dat komt bovenop de 60 miljoen euro die al door
de vorige Vlaamse regering (sp.a, N-VA, CD&V)
werd bespaard bij De Lijn. ‘Niet rendabele lijnen’
moeten worden geschrapt. Als vandaag bus 1 niet
meer rijdt naar Zevendonk en Schorvoort dan is dat
de verantwoordelijkheid van alle partijen die de afgelopen jaren in de Vlaamse regering zaten.

