kom op voor
een stad op
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elenaar
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700 Gelenaars g
hun mening.
VDA voor
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rond armoed eit?
gezin en mobilit

Honderden ideeën voor
een stad op mensenmaat
B

eeld je een stad in waar armoede geen kans heeft.
Een stad waar je je geen zorgen hoeft te maken
over de rusthuisfactuur van je dementerende moeder.
Beeld je een stad in waar je kinderen veilig naar
school kunnen fietsen. Een stad waar stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor
de auto. Een stad die niet verstikt maar die ademt,
met milieuvriendelijke bussen en met een
garantie op groen, ook voor de volgende
generaties. Beeld je een stad in zonder
sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmatige afvalophaling
aan huis.

GREET DAEMS
Lijsttrekker PVDA Geel
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Het zijn niet enkel onze dromen. Het zijn de dromen
van de meer dan zevenhonderd Gelenaars met wie
we in dialoog gingen in onze Grote Bevraging. De
afgelopen maanden trokken we met de PVDA van
deur tot deur in de verschillende wijken van de stad.
We vroegen wat er anders kan en wat er beter moet
in Geel. Want democratie begint met luisteren naar de
mensen.
Ons programma komt dus van de Gelenaars zelf. Het is
geen verre utopie, maar wel een dringende noodzaak
om de prioriteiten terug juist te stellen. Om de stad
niet te laten draaien op maat van projectontwikkelaars
en private zorgbedrijven, maar op maat van de werkende mensen, van de jongeren en van de mensen
die het moeilijk hebben. Het is het programma van
iedereen die opkomt voor een stad op mensenmaat.

🔒
Philippe
Vrijwilliger Al-arm

“Door enkele tegenslagen heb
ik jarenlang in armoede geleefd.
Vandaag doe ik vrijwilligerswerk
om andere mensen te helpen die
in armoede moeten leven.”

geef armoede
geen kans
S

teeds meer Geelse kinderen groeien op in armoede. Het
stadsbestuur zou dringend moeten investeren in mensen.
Dat kan door gezinnen met de laagste inkomens extra
financiële steun te geven bij het huren van een woning, een
bezoek aan de dokter of bij het betalen van de schoolfactuur.
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.

Kleine Nazir
verdient een
toekomst
Meer dan één op de tien Geelse kinderen groeit op in
kansarmoede. Dat zoiets mogelijk is in een rijk land als
België is gewoon een schande. Alleenstaande moeders
hebben het extra moeilijk om hun kinderen een toekomst
te geven. Daarnaast worden ook Gelenaars met een
migratieachtergrond extra hard getroffen, door discriminatie
op de arbeids- en woonmarkt. Kleine Nazir moet later
evenveel kansen krijgen als zijn vriendjes op school.
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jos & martha

“Wij hebben jaren gewerkt in een
woonzorgcentrum. Nu we echter zelf
meer en 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.”

Maak zorg
toegankelijk voor
iedereen
S

teeds 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 huizen met gratis
geneeskunde door de oprichting van wijkgezondheidscentra.

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
In Geel is de prijs voor een éénpersoonskamer in een rusthuis
tussen de 1.615 euro en 1.800 euro per maand. Een pak meer
dan het gemiddeld wettelijk pensioen van 1200 euro. Door bejaardenzorg over te laten aan private spelers zoals Astor, geeft
het stadsbestuur de sleutels uit handen om zelf de prijs te bepalen. De stad zou opnieuw haar verantwoordelijkheid moeten
opnemen en haar inwoners een goede oude dag garanderen.
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⌂
MIEKE
MOEDER VAN Stonne

“Mijn zoon gaat in september
naar het eerste leerjaar.
Leren lezen met 31 kinderen
in de klas, dat kan toch niet?”

Geef zuurstof
aan onze gezinnen
D

e combinatie van een job met de opvoeding van kinderen
en het zorgen voor kinderopvang loopt niet altijd van een
leien dakje. Ondernemingen eisen steeds meer flexibiliteit
met almaar variabeler uurroosters. De ouders moeten dat
maar rond krijgen. Jonge ouders moeten ook puzzelen om
hun kinderen een betaalbare en goede zomervakantie te
bezorgen.

Eerste hulp bij kinderopvang

Vandaag kan je je als ouder op niemand beroepen indien je
kind geen plaats heeft in de Bengelbende of op het sportkamp
dat het zo graag wilde volgen. De PVDA is voor het recht op
voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse kinderopvang,
goedkoop en dicht bij huis. Daarom moet de stad investeren in
extra opvangplaatsen. Een flexibel inschrijfsysteem is daarbij
noodzakelijk, zodat mensen met een flexibel werkrooster niet
in de kou blijven staan.

Kleinere klassen,
meer leerkrachten
In het Geelse basisonderwijs zijn er heel wat klassen met meer
dan 25 kinderen. Dat stelt kleuterjuffen en onderwijzers voor
een onmogelijke opdracht. Hoe kan een leerkracht de ene
leerling helpen en de andere extra uitdagen in een te grote
klas? Met het M-decreet wordt het onmogelijk om elk kind de
aandacht te geven dat het verdient. De stad kan het goede
voorbeeld geven in het stedelijk onderwijs. Maximum 15 tot 20
leerlingen in een klas is een win-win situatie voor iedereen.
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Gohar
Moeder van Sophie
en Helene

“Ik woon in de Gasthuisstraat
en mijn kinderen moeten er
elke dag door. Een verbod op
zwaar vrachtverkeer door de
Gasthuisstraat zou de situatie
veel veiliger maken.”

Haal het verkeer
uit de knoop
G

eel heeft enorm veel scholen: van het kleuteronderwijs tot
de hogeschool. Dagelijks bewegen zich duizenden mensen,
zowel jong als oud met de fiets door Geel. Maar als fietser moet je
vaak je leven riskeren tussen de auto’s en de vrachtwagens. Om
de fietsveiligheid te verhogen pleit PVDA voor een onmiddellijk
verbod op het zwaar vrachtverkeer door het centrum.

Ruim baan voor veilig fietsen

Om veilig fietsen mogelijk te maken, moet het totale mobiliteitsplan herbekeken worden. Op dit terrein kan er snel vooruitgang
worden geboekt zonder veel kosten te maken of investeringen te
doen. Het belangrijkste is dat de schoolstraten echte fietsstraten
worden, waar de fietser de snelheid bepaalt en auto’s fietsers
niet mogen inhalen. Met kleine ingrepen kan dit snel ingevoerd
worden.

Uitbreiding openbaar
vervoer
Inzetten op vlot verkeer vereist een breed net van openbaar
vervoer. Daarom pleit de PVDA voor regelmatige en stipte bussen,
ook naar de industriezone rondom Geel. Mensen die in een
ploegensysteem werken kunnen nu amper de bus nemen. Een
sterk openbaar vervoer en een veilig fietsnet zijn de oplossingen
van de toekomst.
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2018

de
feest van
eit
solidarit

8&9 sept.
Bredene aan zee
Staf Versluys-Centrum

Asian Dub Foundation ★ Chilla ★
La Pegatina ★ Red Zebra ★ Barbara Dex ★
MC LILY ★ RAymond van het Groenewoud ★
Jan De Smet, Nele Paelinck & 2 centimeters
Pablo Allende ★ Omar barghouti ★
kristien hemmerechts ★ peter mertens ★
Jeanne Devos ★ raoul hedebouw ★
Jean-Pascal Van Ypersele ★ ico maly
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Hou onze web
site
gaten voor mee in de
r info
geel.pvda.be
www.manifiesta.be
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sociaal

rechtvaardig

actief

⊲ Toen de dienstverlening in het
Geels station werd aangepakt
door de openingsuren in het
weekend en de namiddag zwaar
in te perken, trakteerden we de
loketbediende op een vervroegd
vieruurtje.

⊲ De PVDA voerde als enige partij
actie toen bekend werd dat het
stadsbestuur een commerciële
zorgtoren wilde laten bouwen
op de Astor-site. Uit protest
begroeven we het barmhartige
hart van Geel.

⊲ Met twee lokale werkingen en
een derde in het vooruitzicht zijn
we sterk aanwezig in de wijken.
We willen de verhalen van de
Gelenaars in de gemeenteraad
brengen. Nadien koppelen we
weer terug naar de mensen.

⊲ Een sociale politiek vertrekt van
de mensen zelf. Wij gingen in
dialoog met meer dan 700 Gelenaars. Samen met hen gaan we
voor een stad op mensenmaat.

⊲ De PVDA pleit voor betaalbare
en kwaliteitsvolle ouderenzorg
op maat. Dat is een kwestie van
rechtvaardigheid.

⊲ Ook na de verkiezingen zullen
we verder actie blijven voeren
om ook in Geel een sociale oppositiestem te laten weerklinken.

De PVDA zit in de lift. Versterk links en neem
vandaag nog een lidkaart (€ 20/jaar).
Sms ‘lid’ + je naam en adres naar
0492 775 007 of surf naar
geel.pvda.be/lidworden

Eligius, M. Lemonnierlaan
v.u.: Marie-Rose

pvda.be

pvda.be
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versterk de pvda

• Verkiezingsdrukwerk

14 oktober 2018

STAD OP
MAAT
MENSEN

171, 1000 Brussel

14 oktober 2018
• Verkiezingsdrukwerk
171, 1000 Brussel
Eligius, M. Lemonnierlaan

Bestel je raamaffiche voor
een Geel op mensenmaat.
Mail naar geel@pvda.be of sms
naar 0488/76 45 75.
Wij bezorgen ze bij jou thuis.

GEEF ARMOEDE
GEEN KANS

v.u.: Marie-Rose

maak zelf mee
de pvda bekend

KIES PARTIJ VOOR
EEN STAD OP
MENSENMAAT

We hebben jouw
steun nodig
Geef 5 of 10 euro steun op rekeningnummer
BE05 0011 1514 8675 Steunfonds PVDA,
M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel
Of surf naar geel.pvda.be/doneren
Op de hoogte blijven van PVDA-nieuws?
Whatsapp “voornaam naam postcode”
naar 0484 28 16 15

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

wat is pvda?

