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De grote bevraging 
Jouw mening  
over geel telt!
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NMBS-GEEL 
geen  
vieruurtJes meer!  

ASTOR 

wiJ gAAn door  
met de striJd!
 

wie wint  
de PvdA AwArds?

gewonnen! 
TurTelTaks afgeschafT



Het Grondwettelijk Hof heeft de PVDa gelijk 
gegeven in het turteltaksproces. De belasting 
wordt vernietigd en houdt vanaf 2018 defini-
tief op te bestaan. 

Hierdoor zullen de vlaamse ge-
zinnen gemiddeld honderd 
euro minder betalen voor 
hun elektriciteitsfactuur. 
een fantastische over-
winning. Wij bedanken 
alle ondertekenaars, 
sympathisanten, mede-
werkers, Facebook-likers 
en -delers… Dit bewijst 
dat actie loont. echte 
kracht komt van onderuit.

Wat moeten we dan doen met de financiële put 
die geslagen werd door de oversubsidiëring van 
zonnepanelen? De oplossing is eenvoudig. Het 
gros van die subsidies gaat naar een handvol 
eigenaars van zonneplantages. antwerps haven-
baron Fernand Huts strijkt elk jaar meer dan 13 
miljoen euro subsidies op. Stop die graaisubsi-
dies. Creëer een Hutsheffing die het geld haalt 
bij de grote zonneplantagehouders zoals Huts en 
baggeraar Jan De nul.

De prioriteiten JuiSt Stellen 

beste gelenaar,

"ik heb voor de eerste keer het gevoel dat een 
partij echt naar mij luistert," zegt ingrid terwijl ze 
onze grote bevraging over geel invult. "niet de 
zoveelste partij die haar eigen mening komt op-
dringen.” We trokken van deur tot deur met onze 
grote bevraging, van zammel over het centrum 
tot ten aard. We stelden vragen over wonen, 
werken en leven in geel.

al die antwoorden werken natuurlijk enorm 
motiverend voor ons. De partij van de arbeid wil 
immers politiek voeren van onderuit en niet boven 
de hoofden van de mensen. Jij, de gelenaar kan 
dat smaken. Want we blijven groeien: met meer 
leden en meer activiteiten. Wij zijn er voor de 
werkende mensen, voor de jongeren en voor 
iedereen die het moeilijk heeft.

ondertussen hebben meer dan 700 mensen onze 
bevraging ingevuld. Maar uiteraard stopt het daar 
niet bij voor ons. in april en mei gaan we terug de 
wijken in om te vertellen wat we geleerd hebben. 
We leggen onze conclusies uit en informeren je 
over onze speerpunten voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018.

zo stellen we onze prioriteiten juist in, zo maken 
we van geel een stad op mensenmaat. in oktober 
stemmen we voor greet. zij kan de verhalen van 

de mensen, beter dan wie ook, naar de 
gemeenteraad brengen. lees er alles 
over in haar interview op pagina 7.  
veel leesplezier,

maarten Frederickx 
pvda Geel

edito

geWonnen! 

tURteLtAKS  
AFGeSCHAFt

reacties, VraGen, Voorstellen? 

  pvDa geel   
  geel@pvda.be

📱  0488 76 45 75

? PVDA-voorzitter Peter Mertens en PVDA- 
energiespecialist Tom De Meester dienen 
succesvol klacht in tegen de Turteltaks bij  
het Grondwettelijk Hof
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LANGeR WeRKeN eN HoNdeRdeN eURo’S 
iNLeVeReN oP Je PeNSioeN?

De regering valt onze pensioenen opnieuw 
aan. ze verhoogde de pensioenleeftijd al naar 
67 jaar zonder dat één enkele partij dit voor de 
verkiezingen had aangekondigd.  
ze schafte de pensioenbonus af. en nog is 
het niet genoeg. Want liever dan de grote 
vermogens aan te pakken die miljarden 
versassen naar belastingparadijzen, zeggen 
n-va, open vld en CD&v dat onze pensioenen 
onbetaalbaar zijn.

Deze regering doet iedereen langer werken voor 
minder geld. en als we de nieuwe aanvallen niet 
stoppen zullen onze pensioenen, nu al bij de 
laagste van europa, verder afgebroken worden. 
zo willen ze bruggepensioneerden en werklozen 
pensioen afnemen en zullen mensen met zware 
beroepen en ambtenaren erop achteruitgaan. 
een nieuw “puntensysteem” zal bovendien 
de onzekerheid over ons pensioenbedrag en 
pensioenleeftijd compleet maken.

De pvDa Wil Met zoveel MogeliJK MenSen een penSioenalarM laten KlinKen.  
alle onDerteKenaarS WorDen op De Hoogte geHouDen van De Stappen van 
De regering en aCtieS voor De verDeDiging van onS penSioen.  

teKen Het Pensioenalarm online oP www.BliJFVanonsPensioen.Be
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WerelDDag verzet tegen arMoeDe

ARm mAAKt zieK,  
zieK mAAKt ARm 
De jaarlijkse fakkeltocht van het netwerk tegen 
armoede stond dit jaar in het teken van het recht op 
betaalbare gezondheidszorg. Steeds meer mensen 
stellen een bezoek aan de dokter uit omwille van 
financiële redenen. pvDa geel stapte mee op in de 
fakkeltocht tegen armoede. Wij pleiten, net als de 
armoede-organisaties, voor gratis geneeskunde 
door de uitbouw van wijkgezondheidscentra. 
De regering wilde de subsidies hiervoor echter 
schrappen. Maar dankzij hevig en aanhoudend 
protest ging minister van volksgezondheid De 
block door de knieën. geel kan binnenkort dan toch 
rekenen op een eerste wijkgezondheidscentrum. 
nog maar eens het bewijs dat actie loont.

KemPeNSe 1 mei-
oPtoCHt 2018
 
net als de vorige jaren, zal pvDa geel 
weer talrijk aanwezig zijn om van de 
Kempense 1 mei-optocht een strijdbare 
en sfeervolle editie te maken. De 1 mei-
optocht gaat dit jaar door in turnhout. 
afspraak om 10.30u aan de zeshoek  
(de Merodelei 1) in turnhout.  
Hou zeker onze website in het oog voor 
meer details. 

De Kempense treinreiziger wordt nogmaals 
eens getroffen. vorig jaar beperkte de nMbS de 
dienstverlening in de stations van turnhout, geel 
en Mol. in geel sluiten de loketten voortaan in de 
namiddag. reizigers moeten zich dan behelpen 
met de automaten die regelmatig defect 
zijn. Wie op de trein een ticket moet kopen, 
betaalt zeven euro extra. zonder advies van de 
loketbediende, koopt de reiziger bovendien aan 
de automaat vaak een te duur ticket. tijdens een 
ludieke protestactie trakteerden enkele pvDa-
leden de loketbedienden op koffiekoeken. 

KoFFieKoeKeN VooR LoKetbedieNdeN
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NieUWJAARSReCePtie  
PVdA GeeL

SteUN AAN PeRSoNeeL CARReFoUR

veel volk en veel strijdbaarheid op  
2 februari aan de Carrefour in Westerlo. 
De directie had de dag voordien 
aangekondigd dat er 36 ontslagen zouden 
vallen. "Dit plan van de directie mogen 
we nooit aanvaarden. Het personeel moet 
niet opdraaien voor de grote winsten die 
naar de aandeelhouders gaat." pvDa geel 
nam deel aan de actie van het Carrefour-
personeel en steunt de vakbonden 
in hun strijd voor het behoud van alle 
arbeidsplaatsen.

 
“PVDa is de sterke locomotief van links”
peter Mertens sprak de geelse pvDa-afdeling 
toe op de nieuwjaarsreceptie. Hij omschreef 
links als een trein met de  pvDa als locomotief. 
De locomotief is misschien niet het grootste 
deel van de trein, maar zonder locomotief 
beweegt er niets. pvDa geel wil als machinist 
van een linkse koers luisteren naar de noden 
van de gelenaars en gezamenlijk actie 
ondernemen, zowel op straat als in de raad.

de grote 
BevrAging
 
Wat zou jij eerst aanpakken als jij burge-
meester van geel was?
De afgelopen weken gingen we van huis 
tot huis om de mening van de gelenaars 
te vragen. zo kregen we een concreet 
zicht op hun wensen, vragen en noden. in 
totaal vulden meer dan 700 gelenaars het 
formulier in. aan de hand van hun opmer-
kingen stellen wij het programma op voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van okto-
ber. binnenkort zullen wij ons programma 
voorstellen in de geelse wijken.
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ArmenteKort wint geels solidhArtJe
op onze nieuwjaarsreceptie kon je stemmen 
voor 2 prijzen, het Geels solidhartje en de 
Beautiful Blunder award.  

Het geels Solidhartje is een prijs voor een per-
soon of organisatie die zich op lokaal vlak inzet 
voor een socialere samenleving.
Het winnende project, armen teKort, zet geën-
gageerde vrijwilligers in als buddy voor mensen 
in armoede. Meer info: www.armentekort.be

De “beautiful blunder award”, de prijs voor de 
absurdste beleidsbeslissing gaat naar het geelse 
gemeentebestuur voor het wegnemen van de 
zitbanken aan de muziekschool/stadspark. Hier 
zorgden enkele mensen voor overlast. Het stads-
bestuur besloot dit probleem op te lossen door 
de bankjes weg te halen. zo werd het probleem 
niet opgelost, maar verschoven. en wie is de 
pineut van deze beslissing? De kinderen van de 
muziekschool, de mensen die op de bus wachten 
en de minder mobiele gelenaars.

op 31 mei fietste de fietsersbond zich, 
al toeterend en bellend, in de kijker 
met de actie “Go met de gele v(e)lo”. 

Met deze actie spoort de fietsersbond 
de stad aan om in het mobiliteitsplan te 
kiezen voor het Stop-principe. (eerst 
Stappen, dan trappen, openbaar vervoer 
en als laatste privévervoer). Dat wil zeg-
gen dat de voetgangers en de fietsers de 
belangrijkste plaatsen krijgen op de weg, 
zeker binnen het centrum.  

ook pvDa geel nam deel aan de fietsactie. veilige fietspaden zouden een topprioriteit moeten zijn in 
onze stad. Fietsers moeten zich vandaag al te vaak een weg banen tussen auto’s en grote vrachtwa-
gens. pvDa geel pleit ervoor om het zwaar vrachtvervoer uit het centrum weg te houden door ze om 
te leiden. Daarnaast pleiten we voor de aanleg van meer aparte fietspaden. De huidige ‘fietssugges-
tiestroken’ geven vooral een vals gevoel van veiligheid.

FietSerSbonD geel 
go met de gele v(e)lo

XXXXXXX van Armen TeKort met het Geels  
Solidhartje 2017
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pvDa-liJSttreKKer greet DaeMS

“in mei treKKen we de wiJKen in 
om ons verKieZingsProgrAmmA 
voor te stellen”
ruim een jaar geleden werd 
bekend gemaakt dat Greet 
Daems de lijst zou trekken 
voor PVDa in Geel. we zijn 
heel benieuwd hoe haar 
eerste jaar als lijsttrekker is 
verlopen.

"er is het voorbije jaar enorm 
veel gebeurd (lacht). Met een 
enthousiaste ploeg, die maar 
blijft groeien, bereiden we de 
verkiezingen voor. Die komen 
stilaan dichterbij. We zijn vast-
besloten om een zetel binnen 
te halen, maar dat doe je niet 
zomaar even. 

Wij vinden het belangrijk dat de 
mensen inspraak hebben in het 
beleid van de stad. Stad-maken 
moet van onderuit komen. We 
moeten de mensen hun gedacht 
vragen. en dat hebben we ook 
gedaan met onze grote bevra-
ging. We hebben de mensen 
gevraagd wat er moet verande-
ren in geel en hoe we van geel 
een aangename stad kunnen 
maken."

Hoe heb je dat concreet 
aangepakt?
“We zijn de wijken ingetrokken, 
hebben aangebeld bij de men-
sen thuis, we zijn de markten 
rondgegaan, we hebben vereni-
gingen bezocht en we hebben 
aan de bib gestaan...

iets meer dan 700 inwoners 
gaven hun mening over onze 
stad. De resultaten zijn we mo-
menteel aan het analyseren. in 
mei trekken we weer de wijken 
in om onze resultaten bekend te 
maken en om ons verkiezings-
programma voor te stellen.”

Hoe reageerden de mensen 
als je bij hen aanbelde?
“rondgaan met die grote 
bevraging, da’s echt een super 
toffe ervaring. De mensen zijn 
meestal heel enthousiast. ze 
maken met plezier tijd vrij om 
hun mening over geel te geven. 
en ze vertellen ook hun verha-
len aan ons. Dat ze bang zijn 
dat hun pensioen te klein zal 
zijn om een rusthuis te kunnen 
betalen, dat ze ervoor vrezen 
op het einde van de maand hun 

rekeningen niet meer te kunnen 
betalen, ouders die vertellen 
dat ze elke dag met een klein 
hartje hun kinderen naar school 
laten fietsen, mensen die veel 
meer dan een derde van hun 
maandloon moeten uitgeven 
aan hun woning.

We hebben 5 mooie affiches 
gemaakt die geïnspireerd zijn 
op deze verhalen. Want we 
kunnen er niet omheen dat deze 
thema’s ons allemaal bezighou-
den. Wij kiezen resoluut voor 
een stad op mensenmaat. We 
stellen altijd de gewone gele-
naar centraal en niet de private 
zorgbedrijven, de grondspecu-
lanten of de projectontwikke-
laars. Dat is de sterkte van onze 
partij."

ArmenteKort wint geels solidhArtJe
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aStor
de BegrAfenis vAn  
het BArmhArtige hArt vAn geel
De nV igor en de vzw astor plannen de bouw 
van een bejaardentoren op wat men in Geel 
ondertussen de astorsite is gaan noemen.  
 
begin januari 2018 werden er hekken geplaatst 
rond de potentiële bouwplek. De ondernemers 
en het geelse stadsbestuur gaven hiermee 
een duidelijk signaal dat de werken binnenkort 
gaan beginnen, ondanks het protest van het 
buurtcomité. gezien de commerciële aard van 
het project heeft de pvDa zich van in het begin 
verzet tegen de bouw van deze bejaardentoren. 
als reactie op de start van de bouwwerken 
werd op zaterdag 27 januari het barmhartige 
Hart van geel ceremonieel begraven. Hiermee 
protesteerde pvDa-geel tegen de inmenging 

van privé-investeerders in de ouderenzorg en 
steunde ze het buurtcomité. een gelegenheids-
celebrant sprak een grafrede uit onder het oog 
van de talrijk opgekomen buurtbewoners en de 
de talrijk aanwezige pers.

MaaK De pvDa nog SterKer en neeM vanDaag 
nog een liDKaart. StUUR eeN SmS met  
‘Lid + NAAm eN AdReS’ NAAR 0492 775 007. 
oF WoRd Lid met ééN KLiK dooR te SURFeN 
NAAR  PVdA.be/Lid-WoRdeN. 

8&9 sePt.2018

Feest Van De 
soliDariteit

www.maniFiesta.Be

Save the date!


