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KINDEROPVANG, 
INSCHRIJVEN BIJ 
CONCEPTIE AUB

Mijn vrouw werkt van thuis uit 
als vertaler en zou zelf op de 
baby passen. Na een jaar werd 
het moeilijker, een dreumes die 
op ontdekkingsreis gaat moet je 
meer in ’t oog houden. We heb-
ben haar alsnog  ingeschreven 
voor de kinderopvang maar 
helaas, alles vol. 
Dit jaar is ons tweede  dochtertje 
Sophie geboren. Met een 

gemiddelde wachttijd van een jaar in Geel zullen we ook 
voor haar een andere oplossing moeten vinden. Het kan 
toch niet de bedoeling zijn dat je je kinderen al moet 
inschrijven nog voor ze geboren zijn?

BART GETUIGT
Bart m

et kinderen

HELENE IS 
GESTART IN DE 
KLEUTERSCHOOL 
ZONDER OOK 
MAAR EEN 
DAG NAAR DE 
KINDEROPVANG 
TE GAAN. 

BESTE GELENAAR,
Je hebt ’t Frank Blad in handen, een ma-
gazine van de PVDA (Partij van de Arbeid) 
speciaal op maat van de Gelenaar. Wij zijn 
er voor de werkende mensen en voor de 
mensen die het moeilijk hebben. 
De laatste maanden kwam aan het licht hoe 
politici zich schaamteloos verrijken in allerlei 
schimmige, ondemocratische constructies. 
De elite graait, grabbelt en grijpt als nooit 
tevoren. Met de PVDA willen we alle vieze 
potjes openen. De graaiers zijn gewaar-
schuwd.

Waar liggen jullie wakker van? Hoe maken 
we van Geel een warme, solidaire en 
aangename stad? 
Wij willen de mensen dienen, niet onszelf 
bedienen. Zo trokken we ‘s morgens vroeg 
naar het station om actie te voeren voor be-
taalbare en kwaliteitsvolle treinen. We gin-
gen de sociale woonwijken in omdat we niet 
akkoord gaan met de hoge verwarmings-
facturen van de bewoners. We verspreid-
den een pamflet waarin we openbare en 
betaalbare ouderenzorg vooropstellen in 
plaats van een commer cieel ouderenzorg-

project. Je leest er alles over 
op de volgende pagina’s.

Maarten Frederickx
 PVDA Geel

WIL JE JOUW VERHAAL IN DE VOLGENDE EDITIE VAN 't FRANK BLAD?
Wil je een buurtinitiatief in de bloemetjes zetten? Heb je een hartverwarmend verhaal  
dat iedereen zou moeten lezen? Wil je onrecht aanklagen? Wil je foto’s nemen voor dit krantje? 
Wil je jouw ervaring delen of samen met de PVDA actie voeren voor een warme, sociale stad op 
mensenmaat? Contacteer ons! ALLE REACTIES, OPMERKINGEN EN VOORSTELLEN ZIJN WELKOM! 
Contacteer PVDA Geel op Bosakker 40, 2440 Geel • geel@pvda.be • 0488 76 45 75

www.facebook.com/pvdageel 
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GREET DAEMS (PVDA) OVER LIJSTTREKKERSSCHAP

“HET IS HOOG TIJD VOOR 
EEN ÉCHT SOCIAAL GEEL”
Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben geboren en getogen 
in Geel en altijd heel actief 
geweest bij de scouts. Ik geef 
Nederlandse les en alfabeti-
sering aan anderstaligen in 
Antwerpen. Op mijn werk ben 
ik vakbondsafgevaardigde.
Vredeseilanden kan op me 
rekenen in Geel en ik probeer 
Hart boven Hard in de Kempen 
mee op de kaart te zetten. 
Naast al deze engagementen 
heb ik thuis ook nog een 
levendig huishouden met twee 
jonge kinderen. Heel druk, 
maar ik doe het allemaal even 
graag.

In de laatste peiling gaat de 
PVDA sterk vooruit in Antwer-
pen en andere grote steden. 
In Wallonië is ze met Raoul 
Hedebouw zelfs de tweede 
grootste partij. Maar Geel is 
Antwerpen niet …
Ik zie ons in Geel ook niet direct 
op 10 procent komen (lacht). 
Maar een zetel halen, daar 
geloof ik wel in. 
Sinds een paar jaar hebben we 
in Geel een sterke ploeg en 
een grote achterban met veel 
nieuwe leden. We zijn helemaal 
klaar om een straffe sociale 
oppositie te voeren.

Overal willen de mensen 
verandering, ook in Geel. Want 
overal betalen we veel te veel 
voor water en elektriciteit, 
overal draait het almaar meer 
om het grote geld.

Overal wordt er meer en meer 
bespaard en gaat de dienstver-
lening achteruit. 

Waterfactuur, dure energie… 
dat zijn kwesties voor de 
nationale politiek. Wat kan 
de PVDA bijbrengen in een 
gemeente als Geel?
Weet je waarom veel men-
sen Raoul Hedebouw, onze 
volksvertegenwoordiger in het 
parlement, zo goed vinden? 
Omdat hij de verhalen van 
de mensen in het parlement 
brengt. Dat willen wij ook doen 
in de gemeenteraad. De Geelse 
problemen bekijken door de 
bril van de mensen en in alles 
pleiten voor sociale keuzes. 
Bijvoorbeeld huisvesting. Welk 
jong gezin kan vandaag zonder 
hulp van de ouders nog een 
woning kopen of bouwen? En zij 
die aankloppen voor een socia-
le huurwoning, botsen op lange 
wachtlijsten. Die wachtlijsten 
zie je ook in de kinderopvang 
en de psychosociale hulpverle-

ning. Verkeersveiligheid voor de 
zwakke weggebruikers is voor 
ons ook een belangrijke uitda-
ging. Mobiliteit is trouwens een 
algemeen probleem in Geel.
 
Hoe zou jij dat aanpakken?
Ik ben ervan overtuigd dat stad-
maken niet alleen gebeurt in de 
gemeenteraad en in het sche-
pencollege. Stad-maken moet 
van onderuit komen. We gaan 
de mensen hun gedacht vragen, 
wat moet er veranderen in Geel? 
En hoe? Hoe maken we van Geel 
een aangename stad? Bouwen 
aan een gemeente dat doen we 
samen. Samen met iedereen 
van het middenveld, de sociale 
sector en de gemeentediensten. 
Wij zijn dé sociale oppositie van 
deze gemeente en wij zullen 
een positief verhaal brengen. 

“Ik wil met de verhalen 
van de mensen naar 
de gemeenteraad 
trekken”, zegt Greet 
Daems enthousiast. 
Zij is vastbesloten om 
het eerste zitje voor 
de PVDA te halen in de 
gemeenteraad.

WE GAAN DE MENSEN 
HUN GEDACHT 

VRAGEN, WAT MOET ER 
VERANDEREN IN GEEL?
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In Gent kregen schepenen Christophe Peeters 
(Open Vld) en Tom Balthazar (sp.a) 20.000 euro 
per jaar van Publipart, een beleggingsclub die 
ondermeer investeert in chemische wapens, en 
40.000 euro per jaar bij Luminus.

Siegfried Bracke (N-VA) strijkt als kamervoorzit-
ter jaarlijks 305.130 euro op. Die job combineert 
hij met een mandaat bij Telenet voor 12.000 
euro per jaar plus 2000 euro per vergadering.

Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) is kam-
pioen in het cumuleren van betaalde mandaten. 
Hijzelf geeft toe dat hij maandelijks 7.237 euro 
netto verdient, ondermeer bij de intercom-
munale Intermixt. Maar … de verdiensten voor 
mandaten in privé-ondernemingen had Kennis 
niet opgenomen in het bedrag van 7.237 euro.

De politici van de vier traditionele partijen, 
Open Vld, CD&V, N-VA en sp.a, leven op een 
andere planeet. Ze vinden een nettoloon van 
6.000 euro “normaal”, want “wij werken hard” 
zeggen ze. En wij dan? Gewone werkende 
mensen werken ook hard, maar hebben geen 
tijd om er nog tientallen betaalde mandaten bij 
te nemen.

WIJ BLIJVEN GRAVEN!
ALLES BEGON MET GRAAILAND, HET NIEUWE BOEK VAN PVDA-VOORZITTER PETER MER-
TENS.  TEGENWOORDIG STAPELEN DE AFLEVERINGEN VAN GRAAILAND IN HET NIEUWS 
ZICH OP.  SCHANDAAL NA SCHANDAAL.

AAN ALLE 
GRAAIERS: 

PVDA-STAPPENPLAN
TEGEN DE GRAAICULTUUR 

TEGEN ELKE VORM  
VAN BELANGENVERMENGING 
Verbod voor verkozen politici om te zetelen 
in raden van bestuur van multinationals, 
banken of beursgenoteerde bedrijven.

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE  
VAN ALLE INKOMSTEN
Verkozen politici moeten al hun mandaten 
openbaar maken, zowel publieke manda-
ten alsook mandaten in de privésector.

EEN MAXIMUMLOON VOOR POLITICI
Politici mogen in totaal nooit meer verdie-
nen dan drie keer het mediaaninkomen 
(1750 x 3 = 5250 euro netto / maand). Als 
een parlementair zijn mandaat combineert 
met een job als advocaat of professor 
moeten die inkomsten afgetrokken worden 
van de parlementaire wedde.

1
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Als voorzitter leef ik aan een 
gemiddeld werknemersloon. Ook 
onze parle mentairen, zoals Raoul 
Hedebouw, blijven verder leven aan 
een gemiddeld werknemersloon. Het 
verschil storten ze terug aan de PVDA. 
Met dat geld voeren we campagnes 
tegen dure energie, voor goedkope 
medica menten … Bij de PVDA doen we 
aan politiek om de mensen te dienen, 
niet om onszelf te bedienen. ”

“

PETER MERTENS, VOORZITTER PVDA

In december startte de PVDA haar campagne tegen de graaicultuur met de lancering van het 
boek Graailand. In Graailand ontmaskert Peter Mertens de graaiers van het establishment. 
Graailand is de opvolger van de bestseller Hoe durven ze?

BESTEL HET  BOEK NU VOOR  20 EURO OP WWW.PVDASHOP.BE

HET BOEK WAAR ALLES MEE BEGON

2017 RICHARD FALK ★ 

PETER MERTENS ★ 

HOOVERPHONIC  ★

IDIR ★ PURA VIDA ★ 

SLONGS DIEVANONGS

JEROEN OLYSLAEGERS, 
ELS SNICK & TOM LANOYE  ★



TURTELTAKSPROCES 
VAN START
Op 8 maart startte het turteltaksproces 
voor het Grondwettelijk Hof in  Brussel. 
“De Turteltaks is onrechtvaardig en 
onwettelijk”, aldus initiatiefnemers Peter 
Mertens en Tom De Meester (PVDA), die 
meer dan 19.000 burgers rond zich ver-
zamelden. Nog niet ingeschreven? Ook jij 
kunt (gratis) meedoen aan het proces op 
www.turteltaksproces.be 

OPEN KAMP KEMPEN 
WINT 1E SOLIDHARTJE
 

Het Geels Solidhartje 
is een prijs voor een 
persoon of organisa-
tie die zich op lokaal 
vlak inzet voor een 
socialere samenle-
ving. Op onze nieuw-

jaarsreceptie mocht Open Kamp Kempen de 
eerste trofee in ontvangst nemen. Dat is een 
scoutsgroep voor maatschappelijk kwetsbare 
kinderen. Andere genomineerde initiatieven 
waren Het Kunsthuis Yellow Art, CSA De 
Plantentrekker, het Fietspunt en  Plateau. 
Graag hadden we van dit initiatief een ware 
traditie gemaakt. Ken je een organisatie of 
een persoon die zich op lokaal vlak inzet 
voor een socialere samenleving? Geef ons 
die naam door en wie weet gaan zij met het 
volgend Solidhartje naar huis!

6

STIPTHEID OMLAAG, TARIEVEN OMHOOG?
In twintig jaar tijd verhoogde 
de NMBS zijn tarieven 
met 65%. Daar bovenop 
pendelen de reizigers van 
vertraging naar vertraging. 
Dat komt door een gebrekkig 
onderhoud van de sporen, 
personeelstekort, verouderd 
materieel ... 

Daarom voerde PVDA Geel in 
de vroege ochtend actie aan 
het station van Geel om de 
reizigers te informeren. De 
PVDA wil meer personeel en 
meer investeringen voor een 
betere dienstverlening  en 
stiptere treinen. 
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HOE DE LEEGSTAND 
VAN WINKELS IN DE 
CENTRUMSTRATEN 
TEGENGAAN?
Om de winkelleegstand aan te pakken in 
de centrumstraten kunnen er maatrege-
len genomen worden in het belastingbe-
leid. Bijvoorbeeld een lagere belasting 
voor handelaars die zich in het centrum 
willen vestigen. Anderzijds kunnen pre-
mies voor kleine renovatiewerken helpen 
om meer kwaliteitsvolle winkelpanden 
tegen een eerlijke prijs op de markt te 
brengen. Daarnaast moet winkelen in 
het centrum ook de moeite lonen. Een 
gezellig winkelcentrum creëer je pas 
echt met wandel- en fietsvriendelijke 
winkelstraten. Meer gratis parking rond 
het autovrije centrum zal winkelen in het 
centrum stimuleren.

ASTOR: DE COMMERCE 
VAN DE BEJAARDENZORG

De stad Geel denkt een 
oplossing te hebben 
voor de wachtlijsten 
bij de rusthuizen: de 
woonzorgtoren van het 
privé-Astor-project. 
Hoe meer de overheid 
zich uit de zorg terug-
trekt, hoe meer het grote 
geld ... geld ruikt. Want uit 
de privérusthuizen komen 

de verhalen van drie-euromaal tijden (per dag!), 
van hergebruikte pampers, van oudjes om zes 
uur in bed stoppen, omdat er 's avonds bijna 
geen verzorgend personeel meer is.
Als je heel je leven voor de gemeenschap hebt 
gewerkt, heb je recht op een goede verzorging. 
Dat is en blijft een opdracht voor de gemeen-
schap en voor de overheid. Bovendien zouden 
de inwoners uit de buurt meer betrokken 
moeten worden bij de bouwplannen van Astor 
in hun achtertuin.

SOCIALE HUISVESTING NIET SOCIAAL
De bewoners van de sociale woonwijken het Velleke en de 
Eikenstraat hebben klachten. Maar hiervoor aankloppen 
bij de Geelse Huisvestingsmaatschappij ligt gevoelig. “Als 
je niet tevreden bent, moet je maar iets huren op de privé-
markt”, krijgen ze vaak als antwoord. Zo worden de kosten 
van het sluikstorten in de omgeving doorgerekend aan de 
inwoners en niet aan de daders. Het warmteverlies op de 
algemene leidingen wordt bij de individuele energiefactuur 
geteld, de huurprijzen stegen alweer …  

Allemaal niet erg sociaal vindt PVDA Geel. Daarom trokken we samen met enkele bewoners de wijken in 
met een petitie. We haalden ondertussen al handtekeningen op bij 100 gezinnen. Binnenkort worden ze 
door een delegatie van de PVDA-werkgroep SOWO (Sociaal Wonen) en de huurders overhandigd aan de 
kersverse directrice van de Geelse Huisvesting.

Vragen, klachten over sociaal wonen? Samen staan we sterker. Contacteer Jan Reyniers van de 
PVDA-werkgroep SOWO: 014/723 773 of 0472/63 86 76 of geel@pvda.be
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GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

ROOD
PMS 032
CMYK 0/90/86/0 CMYK
RGB 229/53/44
RAL 3024

DE PVDA, JOUW PARTIJ
STUUR EEN SMS MET ‘LID + NAAM EN ADRES’ NAAR 
0492 775 007 OF SURF NAAR WWW.PVDA.BE/LID-WORDEN

WORD LID 
VAN DE PVDA GEEF JE DROMEN 

NOOIT OP

DE MOEILIJKE BEVALLING VAN HET 
GEELSE MOBILITEITSPLAN

GEEL KAN VEILIGER, VLOTTER EN GEZELLIGER WORDEN, SOMS MET RELATIEF
EENVOUDIGE MAATREGELEN. 

	 Het centrum wordt zeker gezelliger als 
je meer straten autovrij maakt én tegelijk 
meer gratis parkeerplaatsen rond die auto-
vrije zone aanlegt. 

	 Op de ring kan je op verschillende invals-
wegen het doorgaand verkeer onder het 
plaatselijk verkeer laten rijden. Geen files 
meer en veiliger voor de fietsers. 

 Een verdere optimalisering van de ring door 
die door te trekken van de Dr. Van de Perre-

straat naar de Retieseweg om St. Dimpna te 
ontlasten.

	 Maar ook beter openbaar vervoer met 
stads- of pendelbussen en randparkings 
bieden beslist soelaas in de Geelse 
verkeers chaos.

Als we in de toekomst een leefbaar en 
gezellig Geel willen, dan moeten we 
meer oplossingen in die richting zoeken.


