
STADSKRANT4 E EDITIE

NAJAAR

2017

DE ANDERE
HASSELAAR

WAT WIL JIJ 
VERANDEREN 
IN HASSELT? 

WE HEBBEN  
GEWONNEN! 
TURTELTAKS 
AFGESCHAFT

#DEGROTEBEVRAGING

STANDBEELDEN 
PROTESTEREN TEGEN 
FIJN STOF

  

“ONS PENSIOEN  
IS EEN RECHT,  
GEEN  
TOMBOLA”

BEWONERS GEVEN 
OPLOSSINGEN 
VOOR  
PARKEER-
PROBLEMEN
RESULTATEN 
PARKEERENQUÊTE

HOEZO, ‘DE’ MENSEN 
WILLEN LUXEFLATS?
HASSELTSE PRESTIGEPROJECTEN

ZIE
BLZ. 5

ZIE
BLZ. 5

ZIE
BLZ. 4

ZIE
BLZ. 7

ZIE
BLZ. 6

ZIE BLZ. 2

ZIE
BLZ. 8

VOLKSVERTEGENWOORDIGER RAOUL HEDEBOUW 

“WAAROM IK  
EVENVEEL VERDIEN  
ALS GEWONE  
MENSEN”  KIM DE WITTE OVER HET 

‘PENSIOEN MET PUNTEN’



Uitrusten op een bankje in de schaduw van wat bomen, de geur 
van bloemen en kruiden, spelende kinderen op een grasveldje, 
joggers door het park, kwakende kikkers tussen het riet van een 
poeltje. En dat op loopafstand van je huis. Klinkt goed, toch? In veel 
Europese steden is dit realiteit. Maar niet in Hasselt.

Eén van de voorstellen die jullie, de Hasselaren, 
massaal aankruisten in onze Grote Bevraging 
is méér groen in de stad. Hasselt groeit. De 
druk op het weinige groen neemt toe. De 
laatste jaren kwam hier en daar een parkje 
bij, maar door de snelle stadsuitbreiding 
verdween er veel groen in en rond de stad.

Van alle Vlaamse centrumsteden bengelt 
Hasselt helemaal achteraan: slechts 
één op twee Hasselaren woont op 
wandelafstand (400 meter) van een 

park om te sporten, spelen, rusten  
of mensen te ontmoeten. Ter 
vergelijking: in Leuven, Gent en 
Antwerpen is dat vier op vijf.

Voldoende stadsgroen draagt 
bij tot schonere lucht, minder fijn 

stof en verkoeling in een opwarmende stad. De PVDA vraagt het 
stadsbestuur om werk te maken van het behoud en de uitbreiding 
van het buurtgroen in het centrum en aan de rand van de stad, ook 
bij nieuwbouwprojecten.

Andere antwoorden die hoog scoren in onze Grote Bevraging gaan 
over betaalbaar wonen, mobiliteit en zorg. Je vindt deze thema’s 
verder in deze stadskrant. Heb jij onze bevraging al ingevuld?  
Zo neen, aarzel dan niet om dat te doen via hasselt.pvda.be.

Veel leesplezier!

Kim De Witte
Lijsttrekker PVDA Hasselt

HEB JIJ ONZE BEVRAGING AL INGEVULD?

De Vlaamse regering voerde de Turteltaks in. Die 
taks was niet alleen onrechtvaardig, maar ook on-
wettelijk. Daarom startte de PVDA een proces en 
haalde zij 50.000 handtekeningen op met een pe-
titie. Het Grondwettelijk Hof gaf toe en vernietigde 
de taks. 

Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA en de bezieler van het 
protest tegen de Turteltaks, spreekt van een overwinning. “Wij dan-
ken alle ondertekenaars van onze petitie en alle deelnemers aan het 
proces. Dit bewijst dat volgehouden actie van onderuit wel degelijk 
loont.” 

Ook PVDA Hasselt droeg haar steentje bij. “Wij zijn tientallen keren 
rondgegaan in Hasselt met de petitie”, zegt Karolien Stevens. “Ieder-
een was verontwaardigd over deze taks, in alle wijken en over alle 
partijgrenzen heen.” 

HUTSTAKS, GEEN TOMMELTAKS
De Vlaamse regering voert nu een Tommeltaks in. Ook een kleinere 
taks blijft een onrechtvaardige taks. Want nog steeds blijven de eige-
naars van grote zonnepanelenparken, zoals Huts & co, buiten schot. 
Zij innen miljoenen euro’s op kap van de gewone belastingbetaler. 
“Laten we deze woekersubsidies nu eindelijk eens schrappen”, zegt 

Karolien Stevens van PVDA Hasselt. “Laten we ook de onterecht be-
taalde Turteltaks terugvorderen. Het Grondwettelijk Hof noemt de 
taks onwettelijk. Dan mag de Vlaamse regering ook niet de reeds be-
taalde taks achterhouden.”

WIL JIJ OOK DE TOMMELTAKS TEGENHOUDEN?  
EN DE ONTERECHT BETAALDE TURTELTAKS TERUGEISEN? 
TEKEN DAN ONZE OPROEP VIA www.stoptommeltaks.be

EDITO

GEWONNEN! TURTELTAKS AFGESCHAFT 

Karolien Stevens trok met tientallen vrijwilligers de wijken in om handtekenin-
gen op te halen tegen de Turteltaks. “Actie van onderuit loont”, zegt Karolien.

WIL JIJ JOUW VERHAAL KWIJT?
De Andere Hasselaar is geschreven voor jou. Wil je een 
buurtinitiatief in de bloemetjes zetten, heb je een hartverwarmend 
verhaal, wil je jouw ervaring delen of samen met de PVDA actie 
voeren voor een warme stad op mensenmaat? Contacteer ons! Alle 
voorstellen zijn welkom.

CONTACTEER KIM    
   www.facebook.com/kimdewitte3500 

 @DeWitteKim     hasselt@pvda.be
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SLUIKSTORTEN 
ZOEK DE VERSCHILLEN

Hasselt heeft het. In alle haast werd het nieuwe logo in heel de stad 
opgehangen bij aanvang van de Virga Jessefeesten. Koud, kleurloos 
en geplagieerd. Kostprijs? “Maar 3.250 euro”, probeerde burgemeester 
Vananroye (CD&V) ons aanvankelijk wijs te maken. Maar maken we de 
optelsom, dan ziet het prijskaartje er heel anders uit:
• Begeleiding van projectbegeleider: 10.244 euro 
• Onderzoek naar merkidentiteit Hasselt:  59.895 euro
• Ontwerpen (plagiëren) van nieuw logo:  3.250 euro
• Begeleiding van het lanceermoment:  8.984 euro
• Budget communicatie in verschillende media:  34.514 euro
 = bijna 117.000 euro

Weggegooid geld. De stad geeft nauwelijks 200.000 euro per jaar uit 
aan de bestrijding van kinderarmoede. Nochtans is de nood daar zeer 
hoog: één op de acht kinderen in Hasselt groeit op in armoede. Met 
117.000 euro extra, kan dat budget omhoog met meer dan de helft.
 
EEN PEPERDUUR NIEUW STADHUIS
Het nieuwe stadhuis gaat dan weer 53,7 miljoen euro kosten. Omge-
rekend bijna 700 euro per Hasselaar. Wordt dit immense bouwwerk de 
Titanic van het Hasselts stadsbestuur? Een zinkend schip dat de stads-
financiën zwaar in het rood zal doen duiken. Nu al schiet het werkelijke 
kostenplaatje ver boven het budget uit. 
“Hoe gaat Hasselt dat bekostigen”, vraagt Kim De Witte zich af. “Door 
het verhogen van de belastingen? Of door te besparen op kinderopvang, 
fietsinfrastructuur en betaalbare woonzorgcentra voor ouderen? Hasselt 

heeft geen dure logo’s en geen chic spiegelpaleis nodig. Wel betaalbare 
woningen, veilige fietspaden en meer groene ruimtes voor iedereen”.

HASSELT HEEFT HET?

Ondanks de camera’s vinden we nog steeds 
veel sluikafval op het Sint-Hubertusplein

Buurtsorteercentrum Maastricht: goedkoper 
en effectiever

Komt dit beeld je bekend voor? Zwerfvuil 
en sluikstorten op verschillende plaatsen 
in Hasselt blijft een ernstig probleem. Aan 
het Sint-Hubertusplein in Runkst plaatste 
de stad camera’s om het sluikstorten te-
gen te gaan. “We zijn nu vier maanden 
verder, maar veel verandering zien we 
niet”, zegt buurtbewoner Jos.

Rijden we de Nederlandse grens over, 
dan zien we dat het anders en goedko-
per kan. In Maastricht plaatste het stads-
bestuur sorteerbakken, waar buurtbe-
woners gratis hun afval in kwijt kunnen. 
Dat werkt beter dan de camera’s en de 
steeds duurdere vuilzakken in Hasselt.

KLIMAATMARS BONN
In november vond de 
23e klimaattop plaats in 
Bonn. Om druk te zetten 
op de onderhandelaars 
trokken 25.000 manifes-
tanten op in een kleur-
rijke Klimaatmars. Ook 
PVDA Hasselt nam deel. 
Want ook in Limburg zijn 
we niet goed bezig. De 
CO2-uitstoot is er amper met 1 procent gedaald. In Has-
selt is ze zelfs met 4 procent gestegen. Terwijl we de uit-
stoot tegen 2040 met 40 procent moeten verminderen. 
We kunnen de CO2-uitstoot verminderen door te investe-
ren in beter openbaar vervoer, in veiligere fietspaden en 
door de oprichting van een echt Hasselts Energiebedrijf, 
dat groene en betaalbare energie produceert voor alle 
Hasselaren (zie voorstel op hasselt.pvda.be).

Het nieuwe 
stadhuis van 
Hasselt in 
aanbouw. Wordt 
dit de Titanic van 
het stadsbestuur?
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Als paddenstoelen rijzen ze uit de grond, 
de nieuwbouwprojecten in en rond Has-
selt. Het ene al exclusiever dan het andere. 
Tegelijk swingen de woningprijzen de pan 
uit en groeit het aantal mensen dat zoekt 
naar een betaalbare woning. 

Ze zijn nauwelijks nog te tellen: de nieuwe 
luxeflats op de Blauwe Boulevard, de lofts op 
het Dusartplein en in de TT-wijk, de chique 
serviceflats in het oude Ursulinenhof op het 
Groenplein. Voor een penthouse van L’Estrade 
in Rapertingen moet je zomaar eventjes 1,3 
miljoen euro neertellen. “De mensen willen 
luxeflats”, zeggen de projectontwikkelaars en 
schepen Tom Vandeput (CD&V) in koor. Maar is 
dat wat ‘de’ mensen willen? De woningprijzen in Hasselt behoren tot de hoogste in Limburg. Gemiddeld betaal je hier één vierde 

meer voor een normale woning dan in de rest van onze provincie.

HOEZO, ‘DE’ MENSEN WILLEN LUXEFLATS?

PRIJSLIMIETEN,  
GEEN LEEFTIJDS- 
LIMIETEN 
Nog zo’n nieuw ‘pareltje’ in Hasselt: 
de Kapertoren. Uitsluitend toeganke-
lijk voor jongeren onder de 32 jaar. 
Maar met prijzen die gewone jonge-
ren echt niet kunnen betalen. Zelfs 
de kleinste studio’s van 35 m² kosten 
140.000 euro. Omgerekend zijn dit ei-
genlijk dure woningen: rond de 4.000 
euro per vierkante meter. Dat is een 
pak meer dan andere nieuwbouw- 
projecten vlakbij het centrum, waar 
de prijs per vierkante meter tussen 
2.000 en 3.000 euro ligt.  
“De stad had veel beter prijslimieten 
in plaats van leeftijdslimieten bedon-
gen van projectontwikkelaar Kolmont 
bij de verkoop van de gronden”, aldus 
Kim De Witte.

INVESTEER IN  
BETAALBARE WONINGEN
“Waarom maakt de stad geen afspraken met 
projectontwikkelaars om te investeren in be-
taalbare woningen? En waarom is er geen 
krachtdadige aanpak van de leegstand”, 
vraagt Kim De Witte zich af. Hasselt telt bijna 
200 leegstaande en verkrotte woningen. Een 
aantal eigenaars speculeert op de stijgende 
woningprijzen. De stad doet daar nauwelijks 
iets aan. De inkomsten uit de leegstandtaks in 
Hasselt behoren tot de laagste van alle Vlaam-
se centrumsteden. Hasselt haalt 1,63 euro per 
inwoner uit de taks, in Leuven is dat 8,80 euro. 
Een krotbelasting kent Hasselt niet. “Wij vra-
gen een betere registratie en opvolging van 
de leegstand”, zegt Kim De Witte. “We vragen 
ook een hogere leegstandtaks. De opbrengst 
daarvan kunnen we investeren in betaalbare 
woningen voor gezinnen en alleenstaanden.” 

VERKORT DE WACHTLIJST VOOR 
SOCIALE WONINGEN
Meer dan duizend gezinnen wachten op een 
sociale woning in Hasselt. De gemiddelde 

wachttijd duurt 3,5 jaar. Hasselt telt amper 6 
procent sociale woningen. Het laagste van 
de Vlaamse centrumsteden en ver onder de 
Vlaamse norm van 9 procent. De stad schiet 
hier schromelijk tekort.

Angelina, alleenstaande moeder van 58 jaar,  
wacht al acht jaar. “In 
mijn eerste appar-
tement had ik geen 
bad, het toilet stond 
op het terras. Mijn 
dochtertje moest ik  
wassen in een stenen 

 wasbak. Bij de zoek- 
tocht naar een ge-
schikte woning bots 
je als alleenstaande 
vrouw al vlug op heel 
wat vooroordelen: 
kan ze de huur 

wel betalen? Mijn zus heeft tenslotte mee 
borg gestaan. De huurwaarborg van twee 
maanden kon ik nog net ophoesten. Nu wil 
Liesbeth Homans (N-VA) die verhogen tot drie 
maanden!” Daarmee duw je mensen die hulp 
nodig hebben net dieper in de problemen.

Hasselt telt bijna 200 
leegstaande en verkrotte 
woningen. Toch heft de 
stad geen krotbelasting en 
behoort de leegstandtaks tot 
de laagste van Vlaanderen. 
“Verhoog de leegstandtaks 
en investeer die opbrengst in 
betaalbare woningen”, zegt 
Kim De Witte.
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BEOORDELING VAN HET NIEUWE PARKEERBELEID DOOR 400 HASSELAREN

SINDS HET VERHOGEN 
VAN DE PARKEERTARIEVEN 
VIND IK SNELLER EEN 
PARKEERPLAATS?

DE NIEUWE 
PARKEERMETERS ZIJN 
GEBRUIKSVRIENDELIJK?

DE NIEUWE 
PARKEERTARIEVEN 
ZIJN TE DUUR?

ER WORDEN TE 
SNEL BOETES 
UITGESCHREVEN?

DOOR HET VERHOGEN VAN 
DE PARKEERTARIEVEN, BEN IK 
SNELLER GENEIGD HET OPENBAAR 
VERVOEROF DE FIETS TE NEMEN?

De PVDA vroeg 
400 Hasselaren 
naar hun mening 
over het nieuwe 
parkeerbeleid.

BEWONERS GEVEN OPLOSSINGEN
VOOR PARKEERPROBLEMEN
Meer overleg en openstellen van de 
parkings van supermarkten: dat zijn enkele 
alternatieven die de Hasselaren naar voor 
schuiven in de parkeerenquête van de PVDA.

Begin dit jaar werd de zone voor betalend 
parkeren uitgebreid. De PVDA bevroeg 
400 Hasselaren over de resultaten van en 
alternatieven voor het nieuwe beleid.

Meer overleg. Negen op de tien van de 
ondervraagden zijn voor meer overleg over het 
parkeerbeleid. Marleen woont al jaren op de 
Oude Kuringerbaan: “Sinds het nieuwe beleid is 
de straat hiernaast betalend geworden. Nu staat 
het hier bomvol met auto’s van pendelaars die 
hun parkeerkaart leggen. Gevolg: wij moeten 
sleuren met onze boodschappen, buggy’s, 
babyspullen. Mijn voorstel? Meer parkings aan 
de rand van de stad, met snelle pendelbusjes, 
zodat mensen die komen werken en shoppen 
niet meer met hun wagen tot pal in het centrum 
moeten rijden.”

Veiligere fietspaden en beter openbaar 
vervoer. Acht op de tien ondervraagden willen 
dat er werk gemaakt wordt van veiligere 
fietspaden. Er zijn nog teveel plekken waar het 
ronduit onveilig is, zoals de fietspaden langs de 
Sint-Truidersteenweg of de oversteekplaatsen 
op de Luikersteenweg of aan de kleine ring 
richting Bampslaan. Acht op de tien pleiten 
ook voor beter openbaar vervoer, zodat 
automobilisten een alternatief hebben.

Openstelling parkings supermarkten. Zeven 
op de tien personen vinden dat de parkings 
van winkels en bedrijven ’s avonds moeten 
opengesteld worden voor de buurtbewoners. 
“Als ik ’s avonds thuiskom is er vaak geen plek 
meer vrij”, getuigt Ayse. “Dat terwijl de parking 
van de Delhaize helemaal leeg staat. Waarom 
die parking niet openen voor bewoners tussen 
acht uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends?”

Er is te veel fijn stof in Hasselt. 
Wat kunnen we doen om het te 
verminderen?

Het enige Hasseltse meetstation voor fijn 
stof ligt al bijna één jaar plat. Daarom laat 
PVDA zelf metingen uitvoeren. De uitslagen 
zijn niet rooskleurig. “De fijnstofwaarden 
liggen geregeld zes tot zeven keer te hoog. 
Langs de invalswegen tot zelfs 20 keer te 
hoog”, zegt Karolien Stevens, bestuurslid 
van PVDA Hasselt. Deze resultaten werden 
bevestigd in een nieuw rapport van de 
Vlaamse Milieumaatschappij.

Fijn stof is schadelijk. Het veroorzaakt 
ziektes aan de luchtwegen, de longen, het 
hart, de bloedvaten. Kinderen en ouderen 
zijn extra gevoelig. Voor kinderen zouden 
er ook effecten zijn op de hersenen en de 
leercapaciteit. 

“Hoog tijd om het probleem met twee handen aan te pakken”, aldus 
Karolien Stevens. “Eén oorzaak van fijn stof zijn de houtkachels. Een 
Hasselts Energiebedrijf, dat betaalbare en groene energie produceert 
voor alle Hasselaren, kan een flinke stap vooruit zijn. Een andere oorzaak 
van fijn stof is het verkeer. Dagelijks pendelen ongeveer 35.000 mensen 
van en naar Hasselt. Het aantal mensen dat dat doet met de wagen, 
moet dalen. Dat kan door te investeren in beter openbaar vervoer, meer 
parkings op de grote invalswegen aan de rand van de stad en veiligere 
fietspaden.”

OOK DE HASSELTSE STANDBEELDEN PROTESTEREN TEGEN FIJN STOF

Standbeelden dragen 
mondmaskers tegen fijn  
stof in Hasselt. Een ludieke 
actie van de PVDA om  
het probleem onder de 
aandacht te brengen.

FIJNSTOFMETERS STOCKHOLM

PVDA vraagt dat de fijnstofmeter in Hasselt 
zo snel mogelijk wordt hersteld. In Stockholm 
staan fijnstofmeters in het centrum van de 
stad (zie foto). Iedereen kan daarop aflezen 
wat de kwaliteit van de lucht is. Waarom kan 
dat niet in Hasselt? Dan wordt de ernst van 
het probleem meteen zichtbaar voor iedereen.

● JA  ● NEE ● GEEN MENING
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De stad Hasselt besteedt de nachtopvang 
voor daklozen uit aan G4S, de beruchte 
bewakingsfirma. PVDA Hasselt trok aan de 
alarmbel. “Zorg voor kwetsbare groepen besteed 
je niet uit aan commerciële organisaties, die als 
doel hebben winst te maken. En zeker niet aan 
een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op 
vlak van mensenrechten”, reageerde de PVDA 
op TV Limburg. “G4S werkt mee aan de illegale 
bezetting van Palestina en is betrokken bij 
fraudeschandalen in Britse gevangenissen.”
“Het gaat louter om bewaking, niet om zorg”, 
verdedigt het stadsbestuur zich.

Ook dat is een probleem, antwoordt Emine Yilmaz, 
bestuurslid van PVDA Hasselt. “In de nachtopvang 
zullen enkel bewakers van G4S aanwezig zijn. 
Daklozen hebben ook zorgverleners nodig.”
De PVDA vreest dat de nachtopvang door G4S 
een stap is richting verdere privatisering van 
de daklozenzorg. De N-VA, CD&V en Open Vld 
probeerden dat al in Antwerpen. “Wij zijn het  
daar niet mee eens”, benadrukt Emine Yilmaz. 
“Zorg voor kwetsbare groepen is een taak die in 
handen van de samenleving moet blijven,  
niet van bedenkelijke en commerciële bedrijven 
zoals G4S.”

PRIVÉ-BEWAKINGSFIRMA G4S ZORGT VOOR OPVANG DAKLOZEN

De regering wil een ‘pensioen met punten’ in-
voeren. Voor de toekomst en mogelijks ook voor 
het verleden. Pas wanneer je met pensioen gaat, 
zullen jouw punten worden omgezet in euro’s. 
Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de 
PVDA en docent pensioenrecht aan de KU Leuven, 
zet dit de sociale zekerheid op zijn kop. 

Hoe werkt het ‘pensioen met punten’? 
De Witte: “Je krijgt voor een jaar één punt als je dat jaar evenveel 
verdient als het gemiddelde loon. Verdien je bijvoorbeeld 
tien procent meer, dan krijg je 1,1 punt. Verdien je tien 
procent minder, dan krijg je 0,9 punt.”

Hoe wordt de waarde van een punt 
bepaald? 
De Witte: “Vandaag wordt jouw 
pensioen berekend op basis van je loon. 
Dat wordt anders. Het puntensysteem 
maakt de hoogte van jouw pensioen 
afhankelijk van factoren waar jij geen 
enkele vat op hebt. Je weet niet meer 
op voorhand hoeveel pensioen je 
zult krijgen. Als de banken terug zotte 
dingen doen en de staatsschuld stijgt, 
dan daalt de waarde van een punt en 
krijg jij minder pensioen. Ook als de lonen 
dalen, of als mensen langer leven, zal je 
jouw pensioen zien verminderen.”

Heeft dit systeem ook invloed 
op de pensioenleeftijd? 
De Witte: “Ja, de pensioenleeftijd 
wordt variabel. Pas drie jaar op 
voorhand wordt “vastgeklikt” 

wanneer je met pensioen kan gaan. Wie dacht dat werken tot 67 de 
grens was?”

Jij bent precies geen voorstander. 
De Witte: “Valt het zo hard op? Dit puntensysteem 

gaat in tegen alle waarden waar ik voor sta. Deze 
regering is ons pensioen aan het afbreken, 

terwijl we al de laagste pensioenen hebben. 
Zij maakt de toekomst van oudere mensen, 
die heel hun leven hard gewerkt hebben, 
onzeker. Het kan nochtans anders. In 
Oostenrijk liggen de pensioenen 50 
procent hoger en mogen vrouwen 
nog altijd op 60 en mannen op 65 met 
pensioen. Als het daar kan, waarom dan 
hier niet?”

Kunnen we dit nog tegenhouden? 
De Witte: “Ja, natuurlijk. De Turteltaks hebben 

we ook kunnen tegenhouden. We moeten 
allemaal samen in actie komen en bouwen aan 

een brede beweging om onze pensioenen te redden. 
Dit is afbraak van de sociale zekerheid zoals we die 
vandaag kennen. Deze regering denkt dat ze zich 
alles kan permitteren. De mensen zijn terecht kwaad. 

Samen kunnen we deze regering stoppen.”

“ONS PENSIOEN IS EEN RECHT,  
GEEN TOMBOLA”

HELP ALARM SLAAN
AL 10.000 MENSEN SLOEGEN  ALARM VOOR HUN PENSIOEN.  SLA MEE ALARM VIA  www.blijfvanonspensioen.be
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Raoul Hedebouw is federaal volksvertegenwoordiger van de 
PVDA. Met zijn humor en sappige tongval zorgt de Luikenaar 
met Hasseltse roots voor veel ambiance in het parlement. Hij 
is ook de stem van de gewone mensen. En hij leeft verder met 
een gemiddeld werknemersloon. “Een bewuste keuze”, vertelt 
Raoul.

De PVDA is nog een kleine partij in het parlement. Wordt er 
wel naar jullie geluisterd? Hedebouw: “(lacht) Ze moeten wel! 
Toen de regering besliste dat bruggepensioneerden zich terug 
beschikbaar moesten stellen op de arbeidsmarkt, vroegen wij 
de getroffen werknemers om via onze website een getuigenis te 
sturen naar Kris Peeters. En dat heeft hij geweten! Dag en nacht 
trilde zijn GSM, moest hij toegeven. Door zo’n acties verbinden wij 
ons werk in het parlement met wat er leeft op de werkvloer, in de 
wijken, in de hele samenleving.

Welke voorstellen dienden jullie zoal in? Hedebouw: “Ons 
allereerste wetsvoorstel was gericht tegen de graaicultuur 
bij politici. Wij stelden voor dat alle politici hun inkomsten en 
vermogen openbaar zouden maken. Maar logisch ook, als je 
verkozen bent door de bevolking, mag die bevolking ook weten 
hoeveel je verdient.”

Misschien moet je dan zelf maar het goede voorbeeld geven? 
Hedebouw: “(onverstoorbaar) Als vertegenwoordigers van de 
PVDA blijven wij leven zoals de mensen die ons verkozen hebben. 
Ik verdien een gemiddeld werknemersloon, 1.800 euro per maand. 
Ik vind dat eigenlijk ook heel normaal. Hoe kan je anders weten 
hoe het voelt om de Turteltaks te betalen of hogere waterfacturen? 
Wij willen blijven leven zoals de mensen die ons verkozen hebben”.

HOU KRAAM EN SPOED IN DE BUURT
MAGGIE, SPEEL NIET MET  
ONZE GEZONDHEID
Moet je bevallen of heb je een 
ernstig ongeval? Dan wil je toch 
zo snel mogelijk in het zieken-
huis zijn. De nabijheid van een 
kraam- en spoedafdeling is cru-
ciaal. Maar als het van minister 
van Volksgezondheid Maggie De 
Block (Open Vld) afhangt, is dat 
binnenkort niet meer zo. Want 
in de wereld van Maggie horen 
de kraamafdeling en spoed niet 
bij de basisactiviteiten van een 
ziekenhuis. Binnen het netwerk 
van enkele ziekenhuizen zullen 
deze diensten worden verdeeld. 
Het Jessa-ziekenhuis in Hasselt, 
het Vesalius-ziekenhuis in Tongeren en Sint-Franciscus-ziekenhuis in 
Heusden-Zolder zullen worden ondergebracht in één netwerk. Binnen-
kort beslissen die ziekenhuizen dan wie de kraamafdeling zal behouden, 
wie de spoed krijgt enz. ‘Netwerkvorming’ heet dat volgens Maggie De 
Block. ‘Besparen op gezondheidszorg’ is dat volgens de PVDA.

NIEUWE BUSREGERLING

‘MEER VROEGE EN LATE BUSSEN 
ZOU VEEL HASSELAREN HELPEN’
“Ik werk in de vroege post. Tot 
voor kort ging ik met de bus naar 
het werk. Wij hebben maar één 
auto thuis en mijn vrouw kan 
onmogelijk met het openbaar 
vervoer op haar werk geraken”, 
vertelt Michel uit Kiewit. “Nu zijn 
de vroege en late bussen afge-
schaft. Dat is een serieuze streep 
door onze rekening. De nieuwe 
busregeling van de stad veran-
dert daar niets aan.”
“Ik ga graag iets drinken in de 
stad”, zegt Lisa uit Rapertingen. 
“Maar de laatste bus richting 
thuis vertrekt al om tien voor 
acht. Dat is toch veel te vroeg?”
De Vlaamse regering bespaart 
110 miljoen euro bij De Lijn. Daar-
door werden onder meer de vroege en late bussen afgeschaft. Ook de 
nodige investeringen in een breder aanbod tijdens de piekuren blijven 
achterwege.
“Hasselt heeft nu een nieuwe busregeling. Maar ik vind het erg  
onduidelijk”, zegt Sofie uit Kuringen. “Waarom wordt er geen infosessie 
georganiseerd? Dat kan mensen helpen en stimuleren om meer de bus 
te nemen.”

De PVDA verzamelde 5.000 post-
kaartjes “Maggie, speel niet met onze 
gezondheid”. Ook bij Virga Jesse in 
Hasselt. Een delegatie overhandigde 
de kaartjes aan minister De Block.

“Investeren in sterk openbaar vervoer is 
investeren in de toekomst”, zegt Kim De 
Witte. Heb jij voorstellen voor de busre-
geling in Hasselt? Laat ze ons weten via 
hasselt.pvda.be. Wij nemen ze mee in 
ons programma.

MET EEN GEMIDDELD 
WERKNEMERSLOON 
IN HET PARLEMENT

‘WIE NIET LEEFT 
ZOALS HIJ DENKT, 
GAAT DENKEN 
ZOALS HIJ LEEFT’

ONTMOET RAOUL OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE  
VAN PVDA HASSELT OP 
ZATERDAG 3 FEBRUARI OM 18U00
CRUTZENHOF, OUDE KURINGERBAAN 93, 
3500 HASSELT
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JA, IK WORD LID
⊲ SCAN MIJ!    
⊲ OF SURF NAAR: PVDA.BE/LID-WORDEN
⊲ OF STUUR EEN SMS met ‘lid’ + naam  

en adres naar 0492 775 007 

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

“WIJ WILLEN  
JOUW MENING”

“We willen weten waar de men-
sen van wakker liggen, maar ook 
hoe Hasselt er in de toekomst 
moet uitzien. De bevraging begint 
met een open vraag: ‘Wat zou jij 
in de eerste plaats aanpakken als 
burgemeester?’ Daarna geven we 
telkens vier voorstellen bij tien verschillende 

thema’s – mobiliteit, wonen, armoe-
de, jeugdbeleid, duurzaamheid en 
dergelijke meer.”

Hoe verwerken jullie de bevra-
ging in jullie programma? 
“De mensen kunnen kiezen per 
thema welke van de verschil-
lende voorgestelde oplossingen 
zij het beste vinden. Ze kunnen 

ook telkens een eigen voorstel 

opgeven. Wij houden reke-
ning met de antwoorden in 
ons programma.”

Hoe bereiken jullie de Has-
selaren met de bevraging?  
“We verspreiden de bevra-

ging actief op de sociale media. En we trekken 
de wijken in, van deur tot deur. We kunnen trou-
wens heel wat helpende handen gebruiken. We 
vragen ook zoveel mogelijk stadsgenoten om 
hun familie, vrienden, kennissen of collega’s 
aan te sporen onze bevraging in te vullen.”

Hoe maken jullie de resultaten bekend?
“In het voorjaar maken we de resultaten bekend 
op bijeenkomsten in alle wijken. Daar gaan we 
in debat met de bewoners over de resultaten 
van de bevraging en ons programma.”

Als ik burgemeester 
was, dan zou ik meer 
jeugdhuizen voorzien 
in Hasselt. Dat is iets 
wat vandaag echt nog 

ontbreekt.

JAN BUSSELEN, 20 jaar 
student/verkoper in Hasselt 

Als ik burgemeester 
was, dan zou ik meer 
inspraak organise-
ren. Ik ben geboren 
en getogen in Has-

selt. Het stadsbestuur 
heeft nog nooit mijn me-

ning gevraagd over de grote 
projecten die onze stad vorm 
geven.

VIRGINIE BEUSEN, 33 jaar
bediende uit Runkst

VUL DE BEVRAGING ONLINE IN OP HASSELT.PVDA.BE

#DEGROTEBEVRAGING 

Bestuursleden van de PVDA Hasselt, van links naar rechts: Karolien Stevens, Emine Yilmaz, 
Kim De Witte, Jeske Linten, Ianthe Ghaye en Sameer Srivastva.

Democratie is veel meer dan één keer om de zoveel jaar een 
bolletje kleuren. Democratie betekent ook regelmatig de 
mensen hun gedacht vragen over wat anders en beter kan 
in hun stad. “Daarom lanceren wij een grote bevraging”, 
zegt Karolien Stevens, bestuurslid van PVDA Hasselt.

“ONS DOEL: 
MINSTENS 1.500 
HASSELAREN 
BEVRAGEN”

KAROLIEN STEVENS, 
bestuurslid PVDA Hasselt

Wil je een handje toesteken? Altijd welkom!  
Geef ons een seintje via hasselt@pvda.be, via onze FB pagina of via 
011 96 16 53. Je kan ook binnenspringen op donderdag in ons nieuw 
secretariaat in de Frans Massystraat 24 B, 3500 Hasselt.

ONTMOET RAOUL HEDEBOUW 
OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE 
VAN PVDA HASSELT
ZATERDAG 
3 FEBRUARI 
OM 18U00
CRUTZENHOF, 
OUDE KURINGERBAAN 93, 
3500 HASSELT
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