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ij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018
nemen we met PVDA Brasschaat voor de eerste
keer deel met een volledige lijst én met de ambitie om
minstens één verkozene te behalen.
We willen geen gerommel in de neoliberale marge,
maar een grondige wijziging van het gemeentelijk
beleid. Een gemeente op mensenmaat, niet op
centenmaat. We kiezen partij voor een gemeente die
niet palavert over betaalbaar wonen, maar er echt een
punt van maakt.
We kiezen partij voor een gemeente waar armoede
geen kans meer krijgt, een schandvlek voor een rijke
gemeente als Brasschaat.
We kiezen partij voor een gemeente waar niemand
gezondheidszorg moet uitstellen om financiële
redenen, mét wijkgezondheidscentra die laagdrempelig
en gratis zijn.
We kiezen partij voor een gemeente die zorgt voor
haar oudere bewoners, met betaalbare en kwalitatieve
opvang, zowel in het rusthuis als in ouderenwoningen
op maat.
Als je samen met ons daarin verandering wil brengen,
stem dan in oktober op de PVDA.
ROB EEMAN
LIJSTTREKKER PVDA BRASSCHAAT

VOLG ONS:

� PVDA.Brasschaat
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WIJ VRAGEN JOUW STEM: JUIST DIE STEM IS
DOORSLAGGEVEND, NUTTIG EN NODIG.
DOORSLAGGEVEND

Jouw stem voor de PVDA is het begin van een ommekeer. Het is een positieve stem voor een gemeente op
mensenmaat in plaats van op centenmaat. Brasschaat
heeft nood aan een frisse wind. Die kan alleen van de
oppositie komen. In Antwerpen riep de pers ons uit
tot oppositiekampioen. Met de tussenkomsten van
Raoul Hedebouw, PVDA-verkozene in het federaal
parlement wordt door vriend en vijand rekening
gehouden. Jouw stem is doorslaggevend voor een te
duchten oppositie.

NUTTIG

De PVDA klimt steeds verder in de peilingen, in Vlaanderen naar meer dan 6 procent. Voor Brasschaat betekent dat minstens één consequente en sociale stem
in de gemeenteraad. Jouw stem. Als je echte inspraak

wil voor de Brasschatenaar stem dan deze keer PVDA.
Samen met heel veel Brasschatenaren, actiecomités,
burgerinitiatieven, vakbonden, jongeren bouwen we
aan een Brasschaat waar iedereen meetelt.

NODIG

Iemand in de raad moet vrank en vrij kunnen spreken.
Bij de PVDA vind je geen postjespakkers en zakkenvullers, maar sociaal gedreven mensen. De stem
voor de PVDA is de stem van iedereen die bezorgd
is om armoede te bestrijden en wonen betaalbaar te
maken. De stem om de fietsveiligheid te verhogen,
openbaar vervoer te verbeteren en om kwaliteitsvolle
en betaalbare zorg te garanderen. Eén PVDA verkozene in de gemeenteraad zal meer doorwegen dan een
extra verkozene van een andere partij.
Ja, jouw stem, ze doet ertoe.

GEEF ONS DE VIJF
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
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⌂
STEFANIE
STUDENTE

“Als laatstejaarsstudent die graag
snel op eigen benen wil staan
is met mijn budget huren in
Brasschaat onmogelijk. Tenzij ik
mijn intrek neem in een garage.
Onder de 600 euro is huren in
Brasschaat niet mogelijk. Voor mij
is dit echt té duur.”

MAAK EEN PUNT VAN
BETAALBAAR WONEN
V

eel alleenstaanden en gezinnen met een laag of gemiddeld
inkomen houden na het betalen van de huur onvoldoende
over om rond te komen. De huurprijzen in Brasschaat zijn
torenhoog. Ook de aankoop van een woning blijft voor velen
een droom. Hierdoor trekken jongeren en vele jonge gezinnen
weg uit Brasschaat. De PVDA pleit voor een sociaal woonbeleid,
dat rekening houdt met alle Brasschatenaren, en niet alleen met
projectontwikkelaars en bouwpromotoren.

OP EEN WACHTLIJST KAN JE NIET WONEN

De wachtlijsten voor sociale woningen zitten nu overvol. En op
een wachtlijst kan je niet wonen. De gemeente kan het aantal
sociale woningen uitbreiden. Een kwart van de Brasschatenaren
huurt op de privémarkt. De Vlaamse regering kan maximum
huurprijzen opleggen naargelang het comfort en de grootte van
de woning. De gemeente kan zelf reeds het initiatief nemen en
in afwachting een raster van richtprijzen ter beschikking stellen.
Eigenaars van bescheiden woningen kunnen ondersteund
worden voor betere isolatie en voor bepaalde renovaties.

SERVICEFLATS EN
SENIORENFLATS
De bouw van serviceflats is een lucratieve
business geworden voor projectontwikkelaars.
Een serviceflat in het Kavelhof bv. kost gemiddeld meer
dan 300.000 euro. De gemeente moet zelf de regie van het
bouwbeleid en het sociaal beleid in handen nemen, en niet alle
heil zoeken in projecten van ‘publiek-private samenwerking’.
Eerst de mensen dus en niet de winst.
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LINDA
ZORGKUNDIGE IN EEN
RUSTHUIS

“Kwaliteitsvolle ouderenzorg met
voldoende personeel en aandacht
voor onze inwoners. Daarom heb
ik voor deze job gekozen. Vandaag
zijn het echter dikwijls de cijfers
die centraal staan. Rusthuizen
mogen geen bedrijven zijn waar de
winst primeert.”

MAAK ZORG TOEGANKELIJK
VOOR IEDEREEN
S

teeds meer mensen stellen een doktersbezoek uit om
financiële redenen. Voor ons gaat gezondheidszorg in de
eerste plaats over mensen, niet over centen.

WIJKGEZONDHEIDSCENTRA

De PVDA pleit voor gratis geneeskunde via
wijkgezondheidscentra. Centra met een breed aanbod voor
gezondheidszorg, met dokters, kinesist, diëtist, sociale en
psychische hulp. De gemeente kan daarin een stimulerende rol
spelen.

HALVEER DE PRIJS VAN HET RUSTHUIS

Iedereen zou recht moeten hebben op een zorgeloze oude
dag. Het kan niet zijn dat mensen die een leven lang hebben
bijgedragen aan onze sociale zekerheid, nu moeten aankloppen
bij hun kinderen met hun rusthuisfactuur. Een verblijf in een
woonzorgcentrum mag nooit meer dan 855 euro per maand
kosten. We moeten investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle
ouderenzorg, in openbare handen, voor onze ouders en onszelf.

SLEUTELS WEER IN
HANDEN NEMEN

Lees ons programma op
brasschaat.pvda.be

In woonzorgcentrum Vesalius betaal je meer dan
2000 euro per maand voor een eenpersoonskamer. Een pak
meer dan het gemiddeld pensioen van 1200 euro. Brasschaat
heeft de sleutels uit handen gegeven om de prijs en de zorg te
bepalen. De gemeente zou haar verantwoordelijkheid moeten
opnemen door het rusthuis terug zelf uit te baten.
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🔒
GEEF ARMOEDE GEEN KANS

A

rmoede terugdringen,
het kan. Het is de
topprioriteit voor de
Brasschatenaar. De
gemeente is perfect
in staat om, via allerlei
maatregelen, het
leefloon onrechtstreeks
op te trekken tot boven
de armoedegrens.
De gemeente kan ook
meer jobs creëren bij de
gemeentediensten.

FACTUREN VAN DE ARMOEDE KRAKEN

We kunnen de armoede in onze gemeente terugdringen
door drie facturen te verlagen. De stijgende kosten voor
wonen, energie en zorg duwen of houden mensen nu in de
armoede. De PVDA pleit voor een daling van de energiekost,
voor meer betaalbare kwaliteitsvolle woningen en voor de
verlaging van de prijs van medicamenten via het kiwimodel.
We blijven opkomen voor een miljonairstaks om de rijkdom
in ons land eerlijker te verdelen.

PAUL STUYCK

“Vanuit mijn ervaring als
vroegere directeur van Aralea
weet ik dat een fatsoenlijke job één van
de belangrijkste hefbomen is om armoede
terug te dringen. Het gemeentelijk beleid
moet meer jobs op maat creëren.”
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HAAL HET VERKEER
UIT DE KNOOP

I

edereen kent de files
op de Bredabaan.
Vooral ’s morgens bij
het woon-werkverkeer
richting Antwerpen. Het
is niet alleen tijdverlies,
maar ook een bron van
vervuiling door fijn stof. Er
is een omslag nodig naar
minder autoverkeer en
een betere bereikbaarheid van Brasschaat.

REFERENDUM

Zonder inspraak van de
Brasschatenaar zit de mobiliteit muurvast. Eén van de opties
is immers het doortrekken van de tramlijn vanuit Merksem.
Maar daarover zijn de Brasschatenaren sterk verdeeld.
Wij pleiten voor een breed maatschappelijk debat en een
gemeentelijk referendum, waarbij alle Brasschatenaren zich
kunnen uitspreken.

RUIM BAAN
VOOR VEILIG FIETSEN
Voor korte afstanden zijn meer mensen geneigd om
de fiets te nemen als er goede en veilige fietspaden
zijn. Veel fietspaden zijn in slechte staat. Of onveilig
omdat er zoveel kruispunten zijn zonder veilige
oversteekplaats. Verbetering van de fietsinfrastructuur
is een grote investering, maar volgens onze bevraging
vinden de Brasschatenaren dit erg belangrijk.

STOP DE REGERING, VERSTERK DE PVDA

BLIJF VAN ONS PENSIOEN
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, poetsvrouw 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.

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.

Al 40.000 mensen ondertekenden een
petitie tegen het asociale pensioenplan
van de regering.
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP

www.blijfvanonspensioen.be

ZO KAN HET NIET VERDER
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.

VERSTERK DE PVDA

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.

Sms ‘lid’ + je naam en adres naar
0492 775 007. Word lid met één klik op
pvda.be/lidworden.

DE PVDA ZIT IN DE LIFT

Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

Of mail naar pvda@pvda.be
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WIE IS ROB?
Rob werd in 1961 geboren in Brasschaat. Hij groeide op in de wijk Kaart waar hij nu nog steeds woont met zijn
echtgenote Kristine en kinderen Lien en Noor. Rob is afgestudeerd als verpleegkundige en werkt in WZC Vesalius
waar hij ook vakbondsafgevaardigde is. Sociale rechtvaardigheid werd hem met de paplepel ingegeven door zijn
ouders en werd aangescherpt tijdens zijn jeugdjaren in de scoutsgroep Jobertus.

Met de steun van vele personeelsleden heeft hij
ongetwijfeld een groot aandeel in het niet privatiseren van rusthuis Vesalius. Je zal snel merken dat
ouderenzorg en personeelsbelangen hem nauw aan
het hart liggen.

Met wat geluk scoorde hij voetballend een goal bij De
Parkboys en bij ’t Dakhuus, waagde hij een optreden
bij toneelgroep Parktheater en was hij voorzitter van
KWB-Kaart. Nu ontspant hij zich vooral met lezen, tuinieren en bescheiden tokkelen op de ukelele en gitaar.

WERK MEE

MET DE PVDA IN BRASSCHAAT

Voor Rob is de PVDA een partij van doeners die durven dromen. Dromend van een sociale toekomst voor
ons en onze kinderen maar met 2 voeten in de wijken
en op de werkvloer. Voor een politiek die de mensen
voorrang geeft en niet de 1 procent rijksten.
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Geef je op via
brasschaat.pvda.be/meewerken
Of mail naar brasschaat@pvda.be

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.

MAAK ZELF MEE DE
PVDA BEKEND
Bestel hier een affiche, een autobanner of een fietskaartje
naar keuze en laat het gratis aan huis leveren.
Bestel ons uitgebreid gemeentelijk programma (60
pagina’s) voor een Brasschaat op mensenmaat voor
slechts € 5.
brasschaat.pvda.be
VINK HIER JE BESTELLING AAN:
☐ affiche
☐ autobanner
☐ fietskaartje
☐ gemeenteprogramma (€ 5)
NAAM:
E-MAIL: 						TELEFOON:
STRAAT:							
GEMEENTE: 						POSTCODE:

TERUGSTUREN NAAR: PVDA BRASSCHAAT
BEN VERMEULEN, LAGE KAART 188, 2930 BRASSCHAAT

NR.:

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.
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DE KANDIDATEN VAN DE PVDA BRASSCHAAT
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1. EEMAN Rob, 57 jaar, verpleegkundige en syndicaal
afgevaardigde Vesalius Brasschaat

13. DE HERDT Peter, 53 jaar, monitor bij Aralea
vzw, muzikant. Verruimingskandidaat

2. DE WIT Sarah, 40 jaar, opvoedsterorthopedagoog

14. VAN LAERHOVEN Anuschka, 37 jaar,
bediende. Verruimingskandidaat

3. DE LIEN Jan, 41 jaar, advocaat

15. VAN CAMPENHOUT Ruben, 24 jaar,
student

4. VAN DER SCHOEPEN Linda, 59 jaar,
zorgkundige en syndicaal afgevaardigde De Mick

16. PASUDAG Noemi, 48 jaar, gezins- en
bejaardenhelpster, Filipijnse roots

5. STUYCK Paul, 68 jaar, ere-directeur
Maatwerkbedrijf Aralea VZW

17. ALI Ahmed, 80 jaar, Brasschaats wereldburger,
actief voor een gastvrije gemeente

6. BOONS Stefanie, 25 jaar, studente

18. GEYSEN Luc, 62 jaar, chauffeur Buurtbus
Brasschaat, syndicaal afgevaardigde gemeente

7. PEETERS Rik, 42 jaar, verpleegkundige

19. VERBOVEN Heidi, 48 jaar, bediende
transportsector

8. HOUBEN Ilse, 43 jaar, verpleegkundige en
massagetherapeute

20. JESPERS Rina, 65 jaar, gepensioneerd

9. VAN GESTEL Raf, 48 jaar, proces operator
chemie, syndicaal afgevaardigde

21. CRIEL Jan, 72 jaar, gepensioneerd technieker,
ex-syndicaal afgevaardigde kerncentrale Doel

10. DE WAERHERT Patsy, 58 jaar, verpleegkundige
bij Geneeskunde voor het Volk

22. JORISSEN Julia, 66 jaar, gepensioneerd

11. ADRIAENSENS Frank, 65 jaar, gepensioneerd
douanier, ex-nationaal afgevaardigde ACOD

23. TIQUET Charles, 64 jaar, gepensioneerd
arbeider petroleumsector

12. DEBEUCKELAER Chris, 61 jaar, arbeidster,
syndicaal afgevaardigde ACOD Vesalius

24. DE GROOF Brigitte, 49 jaar, arbeidster

25. DE KONINCK Willy, 57 jaar, praktijkleraar
houtbewerking
26. CORLUY Bea, 67 jaar, gepensioneerd.
Verruimingskandidaat
27. REIJNDERS Peter, 66 jaar, gepensioneerde
heftruckchauffeur
28. LEENKNECHT Olga, 72 jaar,
gepensioneerd
29. VAN DER SCHOEPEN Dirk, 57 jaar,
chauffeur
30. LIEBREGTS Jeanette, 65 jaar, gepensioneerd,
40 jaar verpleegkundige in De Mick
31. CRAMM Eddy, 66 jaar, gepensioneerd
technicus

“We nemen deel aan
de verkiezingen met
een volle lijst. Alle 33
kandidaten zijn voor
ons even belangrijk.
Bij ons gaat het niet
over de postjes, maar
over het programma.
Wij willen een nieuwe
wind doen waaien door
Brasschaat. Schud ze
wakker en stem PVDA.”

32. BERNAERTS Diane, 54 jaar, licentiate klassieke
filologie, fervent quizzer lokaal en op TV
33. VERMEULEN Ben, 58 jaar, begeleider-jobcoach
mindervaliden, syndicaal afgevaardigde BBTK

OP 14 OKTOBER ZIJN ER OOK
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
OOK DAARVOOR KAN JE PVDA
STEMMEN. ELKE STEM TELT!
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“Voor mij is de PVDA
de enige consequent
linkse partij zowel
actief in de wijk als op
de werkvloer.”
RAF
ARBEIDER EN SYNDICALIST
CHEMIESECTOR

BEN
WOONT 58 JAAR IN BRASSCHAAT

“Sociaal,
rechtvaardig en
actief in woorden
én in daden.
Wie wil zo’n partij
niet steunen?”
SARAH
OPVOEDSTER

“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.”
PETER MERTENS
VOORZITTER PVDA

RAOUL HEDEBOUW
PVDA PARLEMENTSLID
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v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018 • Niet op de openbare weg gooien

“Ik heb onze
parkgemeente zien
groeien naar een
parkinggemeente.
Daar wil ik samen met
de PVDA verandering
in brengen.”

