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VOLG ONS:

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober nemen 
we met PVDA Geel voor de eerste keer deel met een 

volledige lijst én met de ambitie om minstens één verko-
zene te behalen. 

We willen geen gerommel in de marge, maar een 
grondige wijziging van het stedelijk beleid. Een stad op 
mensenmaat, niet op centenmaat. 
We kiezen partij voor een stad die er alles aan doet om de 
zwakke weggebruiker veilig door het verkeer te loodsen.
We kiezen partij voor een stad die het hoge armoedecij-
fer niet probeert goed te praten maar de armoede ook 
werkelijk aanpakt. 
We kiezen partij voor een stad die niet palavert over be-
taalbaar wonen, maar er ook echt een punt van maakt. 

We kiezen partij voor een stad waar niemand gezond-
heidszorg moet uitstellen om financiële redenen, met een 
wijkgezondheidscentrum dat laagdrempelig en gratis is. 
We kiezen partij voor een stad die zorgt voor haar oudere 
inwoners, met betaalbare en kwalitatieve opvang op 
maat, zowel in het rusthuis als in ouderenwoningen.
Als je samen met ons daarin verandering wil brengen, 
stem dan in oktober op de PVDA.

GREET DAEMS
LIJSTTREKKER PVDA GEEL

NEW KIDS IN TOWN 

� pvdageel
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NUTTIG
Op het eerste zicht lijkt de Geelse politiek na 6 jaar 
tijd grondig  te gaan veranderen, met nieuwe partijen 
en een heus memorandum over burgerparticipatie. 
Maar... schraap er het laagje slogans en modewoor-
den af, en je hebt dezelfde politiekers en dezelfde 
ideeën. 
PVDA daarentegen staat voor een frisse, kritische kijk 
met nieuwe ideeën. En zo’n frisse wind is meer dan 
welkom.

NODIG
PVDA is niet alleen nuttig, maar ook broodnodig. 
PVDA staat voor een stad op mensenmaat waarbij we 
oog hebben voor onze medemens. Wanneer bijna een 
op de zeven kinderen in Geel opgroeit in kansarmoe-
de – een cijfer dat jaar na jaar blijft stijgen! – vinden 
wij het hoog tijd voor een socialer beleid. 
PVDA staat ook voor echte inspraak, waarbij de stem 

van de buurtbewoners eerst komt, niet die van de 
projectontwikkelaars. Wij zetten ons dan ook absoluut 
af tegen van bovenaf doorgeduwde plannen zoals de 
bejaardentoren van Astor of het kerkenplan.

DOORSLAGGEVEND
Als straffe, sociale oppositie houden we de initia-
tieven van het stadsbestuur nu al kritisch tegen het 
licht. Wanneer we na 14 oktober ook effectief een 
verkozene hebben in de gemeenteraad, geeft ons dat 
nog meer mogelijkheden om te wegen op het beleid. 
En om erover te waken dat alle sociale verkiezingsbe-
loftes die nu zo kwistig in het rond worden gestrooid 
’s anderendaags niet vergeten zijn. Daarom gaan 
wij volop voor een zitje in de gemeenteraad: als 
PVDA Geel willen wij daar de megafoon zijn van de 
werkende mensen, de jongeren en de mensen die het 
moeilijk hebben. 

WIJ VRAGEN JOUW STEM: JUIST DIE STEM IS  
NUTTIG, NODIG EN DOORSLAGGEVEND

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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HAAL HET VERKEER  
UIT DE KNOOP

Dagelijks bewegen dui-
zenden mensen, zowel 

jong als oud, zich met de 
fiets door Geel. Maar als 
fietser moet je vaak je le-
ven riskeren tussen de au-
to’s en de vrachtwagens. 
Om de fietsveiligheid te 
verhogen pleit PVDA voor 
een onmiddellijk verbod 
op zwaar vrachtverkeer 
door het centrum.

RUIM BAAN VOOR 
VEILIG FIETSEN
Om veilig fietsen mogelijk te maken, moet het totale mobi-
liteitsplan herbekeken worden. Het belangrijkste is dat de 
straten in de schoolomgevingen echte fietsstraten worden, 
waar de fietser de snelheid bepaalt en auto’s fietsers niet 
mogen inhalen. 

UITBREIDING OPENBAAR VERVOER 
Een sterk openbaar vervoer en een veilig fietsnet zijn de 
oplossingen van de toekomst.
De PVDA pleit voor regelmatige en stipte bussen naar elk 
deeldorp maar ook naar de industriezone rondom Geel.

🔒

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

Steeds meer Geelse 
kinderen groeien 

op in armoede. Het 
stadsbestuur zou 
dringend moeten 
investeren in mensen. 
Dat kan door het 
leefloon op te trekken 
tot boven de Europese 
armoedegrens via 
aanvullende financiële 
steun. De stad kan ook 
haar rol als werkgever 
opnemen en meer jobs creëren bij de stadsdiensten.

EEN TOTAALPAKKET IS NODIG
Om de armoede in onze stad terug te dringen is 
een totaalpakket aan maatregelen nodig. Zowel op 
federaal als op Vlaams en stedelijk niveau. De PVDA 
pleit voor een daling van de energiekosten en voor 
meer kwaliteitsvolle betaalbare woningen. We blijven 
opkomen voor een miljonairstaks om de rijkdom in 
ons land eerlijker te verdelen.

“Een chronische ziekte, 30 
operaties en nog veel meer 

ziekenhuisopnames duwde mij in armoede. 
Ik vind het geweldig dat PVDA opkomt 
voor mensen zoals ik en vele anderen die 
het ook moeilijk hebben.” 

“Ik woon in de 
stationsomgeving. Nu zit mijn 

zoon nog veilig achterop mijn fiets, maar 
ooit zal hij het traject alleen moeten doen. 
Ik wil straten waar je veilig kan fietsen. Is 
dat geen droom van elke ouder?”

KARIN, INVALIDE DOOR ZIEKTESILVIE, MOEDER VAN FIK

Lees ons programma 
op geel.pvda.be
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EERSTE HULP  
BIJ KINDEROPVANG
Geen plaats in de 
Bengelbende of op het 
sportkamp dat je kind 
zo graag wilde volgen? 
Brute pech, zo lijkt het. 
Je moet het als werkende 
ouder maar zien op te 
lossen. De PVDA vindt 
voorschoolse, naschoolse 
en buitenschoolse 
kinderopvang een 
recht. Daarom moet de 
stad investeren in extra 
opvangplaatsen, goedkoop 
en dicht bij huis. Een flexibel inschrijfsysteem is daarbij 
noodzakelijk voor ouders met een wisselend uurrooster.

KLEINERE KLASSEN, MEER LEERKRACHTEN
In het Geelse basisonderwijs zijn er heel wat klassen met 
meer dan 25 kinderen. Dat stelt de juffen en meesters 
voor een onmogelijke opdracht. Hoe kan je de ene 
leerling helpen en de andere extra uitdagen in een te 
grote klas? De stad kan zelf het goede voorbeeld geven 
in haar stedelijk onderwijs. Maximum 15 tot 20 leerlingen 
in een klas is een win-win situatie voor iedereen.

“Mijn kinderen gaan dolgraag 
op sportkamp maar het 
inschrijfsysteem bezorgt ons 

altijd weer veel stress. En wat met ouders 
die niet computervaardig zijn? Dit moet 
toch makkelijker kunnen?”

KAREL, VADER VAN EVA EN STELLA

MAAK ZORG TOEGANKELIJK 
VOOR IEDEREEN

Steeds meer 
mensen stellen een 

doktersbezoek uit om 
financiële redenen. 
Ook in Geel is er een 
groeiende groep mensen 
voor wie toegang tot zorg 
geen evidentie is.
Voor ons gaat 
gezondheidszorg in 
de eerste plaats over 
mensen, niet over centen. 
De PVDA pleit voor een 
wijkgezondheidscentrum 
met gratis geneeskunde.

HALVEER DE PRIJS VAN HET RUSTHUIS. 
In Geel is de prijs voor een éénpersoonskamer in een 
rusthuis tussen de 1.600 euro en 1.800 euro per maand. 
Veel meer dan het gemiddeld pensioen van 1200 euro. 
Door bejaardenzorg over te laten aan private spelers zoals 
Astor, geeft de stad de sleutels uit handen om zelf de prijs 
te bepalen. De stad zou opnieuw haar verantwoordelijkheid 
moeten opnemen en investeren in betaalbare zorg. Want 
iedereen heeft recht op een zorgeloze oude dag.

“Wij hebben jaren gewerkt in 
een woonzorgcentrum. Nu we 

zelf meer zorg nodig hebben, zie ik niet hoe 
we dat allemaal moeten betalen: met ons 
gezamenlijk pensioen komen we zelfs niet 
toe voor een éénpersoonskamer.”

JOS EN MARTHA, GEPENSIONEERD
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EEN STAD VOOR  
DE GEWONE GELENAAR
De toekomst van onze stad 
is niet alleen een zaak van 
het schepencollege, maar 
van ons allemaal. Inspraak 
en participatie verbeteren 
het samenleven maar 
dat durft wel eens mis te 
gaan in Geel. Zo werd het 
kerkenplan kant en klaar 
voorgesteld waardoor de 
betrokken burgers enkel 
nog opmerkingen konden 
geven zonder aan de kern 
van het plan te raken.

INSPRAAK GEVRAAGD
Het huidige bestuur doet zijn best om de Geelse burger 
te informeren. Het houdt over elk serieus dossier wel 
een infovergadering. Maar informatie is niet hetzelfde 
als inspraak. Bij inspraak laat je mensen meedenken 
en beslissen over de grote keuzes. Het is onbegrijpelijk 
dat het bestuur het hele Astordossier kon goedkeuren 
ondanks het protest van buurtbewoners en duizenden 
ingediende bezwaarschriften.

“Dit stadsbestuur heeft de 
mond vol over inspraak en 
burgerparticipatie, maar 

zodra er iets gezegd wordt dat niet in 
hun kraam past wordt dit onder de mat 
geschoven.”

BART, KRITISCHE BURGER

MAAK EEN PUNT VAN 
BETAALBAAR WONEN
Geel is een groeiende 
stad waarin het steeds 
moeilijker wordt om 
een betaalbare woning 
te vinden. Tegelijk 
staan er woningen en 
andere panden leeg en 
te verkommeren. Er is 
dringend nood aan een 
daadkrachtige aanpak 
van de leegstand in Geel 
en een ambitieus beleid 
voor moderne sociale 
huisvesting. Ons doel: 
meer kwaliteitsvolle, 
betaalbare woningen. En dit zowel om te kopen als te huren.

OP EEN WACHTLIJST KAN JE NIET WONEN
Meer dan 1000 Gelenaars wachten momenteel op een 
sociale woning. De wachtlijsten zijn ellendig lang en er 
komen amper nieuwe woningen bij. Daarom pleit de PVDA 
voor de bouw van meer sociale woningen.

“Ik heb het geluk gehad om 
meteen betaalbaar te kunnen 

wonen, maar bij veel vrienden is dat niet zo 
gegaan. Zij wachten al jaren op een sociale 
woning en moeten nu met een klein loon een 
veel te duur appartement betalen.”

ADAM, WOONT IN HET VELLEKE
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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, 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.

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. 

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
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WIE IS GREET?
Greet (38) groeide op in het centrum van Geel. Van kleins af was scouts haar grote passie. Ondertussen woont ze 
met haar gezin in Holven. Greet pendelt naar Antwerpen om Nederlandse les te geven aan anderstaligen. Voor haar 
collega’s is zij vakbondsafgevaardigde. Sociale rechtvaardigheid is een enorme drijfveer voor haar. Dat merk je on-
der andere aan haar engagementen bij Vredeseilanden en bij Hart boven Hard. Greet is vastbesloten om de Geelse 
politiek stevig wakker te schudden.

Greet gelooft in de kracht van actievoeren voor een 
sociale toekomst. Met de vakbonden in Brussel tegen 
de pensioenplannen van de regering of op 17 oktober 
samen met alle Gelenaars die zich verzetten tegen 
armoede. 

In het centrum van Geel zal je Greet en haar twee jon-
ge kinderen wel eens tegenkomen op de fiets. Zoals 
elke ouder weet Greet als geen ander hoe belangrijk 
het is om werk te maken van veilig (fiets)verkeer.

Greet doet niet aan politiek voor het geld en de 
postjes, maar als engagement voor de mensen. Als zij 
verkozen is zal zij, net als de andere PVDA-verkoze-
nen nu al doen, haar zitpenningen afstaan en verder 
leven met haar huidige loon als leerkracht.

Geen beslissingen zonder echte democratie. Greet vraagt 
de mensen hun gedacht en doet dat vol overgave. Want 
stad-maken gebeurt niet alleen in de gemeenteraad. Dat 
moet van onderuit komen. Samen met de mensen in de 
straat, het middenveld en de gemeentediensten. 
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MAAK ZELF MEE DE
PVDA BEKEND

NAAM:

E-MAIL:       TELEFOON:

STRAAT:                NR.:

GEMEENTE:       POSTCODE:

TERUGSTUREN NAAR:  
PVDA GEEL - HOLVEN 180 - 2440 GEEL

VINK HIER JE BESTELLING AAN:
☐ affiche
☐ autobanner
☐ fietskaartje
☐ gemeenteprogramma (€ 5)

Bestel hier een affiche, een autobanner of een fietskaartje 
naar keuze en laat het gratis aan huis leveren.
Bestel ons uitgebreid stadsprogramma voor een Geel op 
mensenmaat (64 pagina’s) voor slechts €5.

STEM 
GREET

LIJSTTREKKER PVDA GEEL
GREET DAEMS

WAKKER!
SCHUD ZE

VOOR EEN 
SOCIAAL, GROEN 
EN BETAALBAAR 
GEEL
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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.
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DE KANDIDATEN VAN PVDA GEEL

 1 Greet Daems, 38 jaar, leerkracht, actief bij Hart 

   boven Hard, Vredeseilanden en afgevaardigde voor 

   ACOD

 2. Bart De Greef, 33 jaar, werkzaam bij Stad 

   Antwerpen en PVDA-specialist Astor-dossier

 3.  Maarten Frederickx, 34 jaar,  

  werkvloerbegeleider en afgevaardigde voor ACOD

 4.  Ingrid Vertessen, 51 jaar, maatschappelijk 

   werker CAW en ABVV-vakbondsafgevaardigde 

 5.  Adam Lougue, 49 jaar, vrachtwagen- 

  chauffeur en voorzitter van Ittihad en Jama

 6.  Gaby Jaenen, 60 jaar, vakbondssecretaris bij  

  ABVV in Limburg

 7.  Karel Alen, 37 jaar, werkbegleider en bekend van 

   de Bong Productions

 8.  Sofie Mirra, 31 jaar, ACV-delegee bij DAF, Italiaanse 

   roots langs moederskant

 9.  Aaron Vandenbussche, 20 jaar, student  

  burgerlijk ingenieur 

 10.  Mireille Govaerts, 68 jaar, lid van de Derde 

   Wereldraad en bestuurslid Fietsersbond

  11.  Hassan Abbas, 47 jaar, magazijnier en Algerijnse 

   roots

 12.  Silvie Loenders, 44 jaar, maatschappelijk 

   werkster

  13.  Bart Hannes, 42 jaar, staalarbeider 

  14.  Carla Govaerts, 53 jaar, verzorgende in de  

  thuishulp

 1 5.  Philippe De Meulder, 53 jaar, actief als  

  vrijwilliger in een armoede-organisatie

  16.  Karlien Torney, 46 jaar, vormingswerkster  

 17.  Gaston Van Dyck, 70 jaar, gepensioneerd en  

  journalist voor het magazine Solidair

 18.  Lief Mateusen, 38 jaar, coördinator thuishulp met 

   dienstencheques

 19.  Luc Reyns, 54 jaar, drukker met een hoog  

  rechtvaardigheidsgevoel

 20.  Sarah Van Hulsel, 38 jaar, begeleidster van  

  personen met een aangeboren hersenletsel 

 21.  Özgür Corlu, 38 jaar, Koerdische roots en  

  Marx-kenner 

 22.  Hilt Teuwen, 67 jaar, altijd actief geweest bij 

  Oxfam-solidariteit en nu voogd voor minderjarige  

  niet-begeleide vluchtelingen

 23.  Luc Rameysen, 49 jaar, vrachtwagenbestuurder 

 24. Karin Lafosse, 57 jaar, actief als vrijwilliger in een 

   armoede-organisatie 
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“Raoul Hedebouw en Marco 
Van Hees zijn de enige twee 
PVDA’ers in het federaal 
parlement, maar ze maken 
wel lawaai voor tien. Ze zijn 
de luis in de pels van de 
regering Michel. Zo’n sociale 
oppositiestem hebben we 
ook nodig in Geel. Een eerste 
zetel voor de PVDA zal meer 
verschil maken dan een 
zoveelste extra zetel voor 
eender welke partij.”

 25.  Tom Goelen, 41 jaar, opvoeder en presenteert  

  Roots Dynamite op Geel FM

 26.  Martha Caers, 82 jaar, gepensioneerd en actief 

   geweest in de bejaardenzorg

  27.  Hugo Franssen, 68 jaar, gepensioneerde uitgever 

 28.  Marie Goris, 18 jaar, student humane  

  wetenschappen

 29.  Gert Nuyts, 32 jaar, doctoreert in de chemie aan  

  de Universiteit van Antwerpen

 30.  An Jacobs, 37 jaar, manusje-van-alles en groot hart 

   voor de natuur   

 31.  Luc Houtmeyers, 52 jaar, zelfstandige  

  caféuitbater in Geel

 32.  Ghislaine Godon, 81 jaar, fiere grootmoeder  

 33.  Jan Reyniers, 69 jaar, actieve gepensioneerde en 

   uitvinder van Zuidergekte

LEES MEER OVER 
ONZE KANDIDATEN OP 

geel.pvda.be/kandidaten
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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

BART
STAALARBEIDER IN GEEL 

LIEF
OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE 
DIENSTENTHUIS TURNHOUT

MAARTEN
VOORZITTER PVDA GEEL 

“Alle politiekers die ons 
langer willen laten wer-
ken nodig ik uit om eens 
een maand lang bij ons in 
ploegen mee te draaien. 
De PVDA is de enige par-
tij die echt opkomt voor 
ons pensioen.”

“Ik vind dat mijn stad 
haar naam als barmhar-
tige stede terug moet 
waarmaken. PVDA geeft 
ook de meest kwetsbare 
inwoners een stem.”

“Er moet dringend 
een beleid komen 
dat rekening houdt 
met de werkende 
mensen, de jonge-
ren en al wie het 
moeilijk heeft.”
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