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ASamen met jullie kiezen wij voor een Vilvoorde zonder armoe-
de. Een stad waar iedereen meetelt. Een stad waar kinderen 

veilig naar school fietsen. Een stad die niet verstikt maar ademt 
en waar het verkeer niet in de knoop zit. Wij kiezen voor een stad 
zonder verloedering, leegstand en zwerfvuil.

Geen gerommel in de marge, maar een grondige wijziging van 
het beleid. Daar gaan we voor, samen met jullie. Samen verove-
ren we de stad op bouwpromotoren  - zoals APCOA, Groenlo en 
Matexi - zodat we de werkende mensen, de jongeren en de men-
sen die het moeilijk hebben centraal stellen. Voor een Vilvoorde 
op mensenmaat dus, niet op centenmaat.

Bij de PVDA vind je geen postjespakkers of zakkenvullers, enkel 
sociaal gedreven mensen. Het is niet voor niets dat onze verko-

zenen hun zitpenningen afstaan en blijven leven met een gewoon 
loon. Wij zijn de stem van iedereen die opkomt voor een stad op 
mensenmaat. Een stem van hoop, van alternatieven, van echte 
verandering. Wij zijn de mug in de kamer die iedereen wakker 
houdt. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor een jonge, 
nieuwe en frisse stem. Het is tijd om te kiezen voor de PVDA.

SANDER BARREZ
LIJSTTREKKER PVDA VILVOORDE

VILVOORDE OP MENSENMAAT 

� Sander Barrez

� PVDA Vilvoorde 

� @SanderBarrez

VOLG MIJ:
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WIE IS SANDER?
Sander is 26  jaar en de jongste lijsttrekker in Vilvoorde. Toch is deze jongeling niet aan zijn debuut toe. Zijn engagement staat al 
jaren centraal: acties opzetten tegen armoede, aankaarten van racisme of volop in de weer voor het klimaat. Omdat hij weet dat 
een betere wereld nodig en mogelijk is. Sander studeerde politieke wetenschappen en sociaal-cultureel werk. Daarna ging hij als 
leerkracht Nederlands en Engels aan de slag in het secundair onderwijs.

Voor er punten worden uitgedeeld is het best leuk op school. Op de mars tegen racisme en discriminatie. Alles wat ons 
verenigt versterkt ons.

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

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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GEEF ARMOEDE  
GEEN KANS

In tien jaar verdubbelde de kinderarmoede in Vilvoorde. Geen 
wonder dus dat de Vilvoordenaar daar een topprioriteit van 

wil maken. Het wordt hoog tijd dat we niet enkel investeren 
in stenen, maar ook in mensen. Armoede terugdringen, 
het kan. De stad is perfect in staat om het inkomen van 
de meest kwetsbare gezinnen op te trekken tot boven de 
armoedegrens.

EEN TOTAALPAKKET IS NODIG
Elke Vilvoordenaar heeft recht op een leefbaar inkomen, 
kwaliteitsvolle huisvesting, goede gezondheidszorg en een 
zinvolle job. De stad kan een groot verschil maken door 
meer in te zetten op sociale huisvesting, uitbreiding van 
wijkgezondheidscentra en sociale tewerkstelling. Wachtlijsten 
in de hulpverlening werken we weg.

KLEINE JAMIL VERDIENT  
EEN TOEKOMST
  
Een op de zes Vilvoordse kinderen groeit op in 

kansarmoede. Dat zoiets in een rijk land als België mogelijk is, 
is een ware schande. Alleenstaande ouders hebben het extra 
moeilijk om hun kinderen een toekomst te geven. Hoog tijd om 
in actie te schieten.

“Het bestaan van armoede is een 
politieke keuze. Steeds meer mensen 
verzeilen in armoede. Ik wil me 
inzetten om armoede uit Vilvoorde en 
de wereld te helpen en een eerlijkere 
verdeling van de rijkdom te bekomen. 
Een betere wereld is nodig en 
mogelijk.”

BRUNHILDE 
HART BOVEN HARD VILVOORDE 
& VRIJWILLIGER (W)ARMKRACHT
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ZORG DAT ELKE 
VILVOORDENAAR 
MEETELT

Je hebt het wel al gemerkt: Vilvoorde is een diverse stad. 
Toch kennen de verschillende gemeenschappen elkaar niet 

zo goed. Het wantrouwen is vaak groot. En dat is jammer. Die 
superdiversiteit kan een sterke troef zijn. Tenminste als we 
erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Dat 
is vandaag niet het geval.

STOPPEN MET MENSEN TEGEN ELKAAR  
UIT TE SPELEN
Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid of 
slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een migra-
tieachtergrond hebt. Dat is de trieste realiteit. Iedere inwoner 
van deze stad heeft recht op een woning, werk en zorg op 
maat. Met de PVDA willen we de concurrentie tussen mensen 
die het moeilijk hebben, uitschakelen. Niemand mag uit de 
boot vallen.
 

EEN WIJKHUIS IN  
ELKE WIJK  

In onze wijkhuizen bouwen we, samen met 
de buurtwerkers, aan een sterke, warme 

en solidaire wijk. Een wijkhuis is dé ontmoetingsplek in de 
wijk waar mensen elkaar beter leren kennen. Iedereen die 
problemen heeft met zijn budget, het vinden van een job 
of woning, wordt er geholpen. De dienstverlening moet er 
bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam zijn.

“We zijn allemaal gelijk. Welke 
achtergrond we ook hebben: iedereen 
heeft behoefte aan veiligheid, 
zekerheid en waardering voor wie hij 
of zij is.”

LEEN
HUISARTS EN  
PSYCHO-THERAPEUT
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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. 
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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

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, standpun-
ten, acties en video’s.
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DE KANDIDATEN VAN PVDA VILVOORDE

 1  BARREZ Sander, 26 jaar, leerkracht  
  secundair onderwijs 

 2  GOETELEN Brunhilde, 60 jaar, Hart  
  boven Hard Vilvoorde & vrijwilliger  
  (w)armkracht

 3  DE CONINCK Roger, 48 jaar,  
  expeditiebediende 

 4  VERMEULEN Leen, 48 jaar, huisarts en  
  psychotherapeut 

 5  DERKAOUI Hamed, 42 jaar, bediende 
 

 6  CEULEERS Gerda, 60 jaar, arbeidster 
 

 7.  VANDOORNE Vincent, 53 jaar,  
  huisman 

 8.  BOOEN Patricia, 57, verpleegkundige 
 

 9.  EKIN Aziz, 55 jaar, zelfstandige 
 

 10.  DE CABOTER Silvia, 42 jaar, vrijwilliger  
  zvc Vilvoorde - bestendig afgevaardigde  
  ACOD

 11.  SOETE Stijn, 48 jaar, informaticus 
 

 12.  DEHERTOG Roselinde, 61 jaar,  
  verkoopster 

 13.  STAS Niko, 39 jaar, ambtenaar RIZIV 
 

 14.  DE CONINCK Erika, 51 jaar,  
  winkelbediende 

 15.  SPRUYT Michel, 60, technieker 
 

 16.  VAN DROOGENBROECK Roos, 76,  
  ex-kleuterleidster 

 17.  VAN HULLE Stan, 73 jaar, ex-arbeider  
  Renault 
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