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Kies voor een stad op mensenmaat

⊲ BetaalBaar leven, 

kwaliteitsvolle zorg en 

een gezonde leefomgeving
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AnnA MAriA VAn Aerschot



Beeld je een stad in waar armoede geen kans heeft. een 
stad waar iedereen meetelt. Beeld je een stad in waar 

ook naar de inwoners geluisterd wordt als grote stadspro-
jecten gepland worden. een stad waar je kinderen veilig 
naar school kunnen fietsen. een stad met een groene ring 
errond die voor meer zuivere lucht en verfrissing zorgt. 
die niet verstikt maar ademt en waar het verkeer niet in 
de knoop zit. Beeld je een stad in zonder verloedering, 
leegstand en zwerfvuil.

dat zijn niet alleen onze dromen. Het zijn de dromen van 
de meer dan driehonderd bewoners van groot-tienen 
met wie we in dialoog gingen in onze Grote Bevraging. de 
afgelopen maanden trok de pvda van deur tot deur in de 
verschillende wijken van de stad en in alle deelgemeenten 
errond. We vroegen wat er anders kan en wat er beter moet 

in tienen. Want democratie begint met luisteren naar de 
mensen. ons programma komt dus van de tienenaars zelf.

dit is geen verre utopie, maar wel een dringende noodzaak 
om de prioriteiten opnieuw juist te stellen. om de stad niet 
te laten draaien op maat van projectontwikkelaars, maar 
op maat van de werkende mensen, van de jongeren en van 
de mensen die het moeilijk hebben. dit is het programma 
van iedereen die opkomt voor een stad op mensenmaat.

AnnA MAriA VAn Aerschot 
lijstreKKer pvda tienen

driehonderd ideeën voor een stad op mensenmaat

� @pvdaTienen

volg ons:
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wie is anna maria?
 anna maria van aerschot is 67 jaar en gepensioneerd. Ze was werkzaam bij het oCmW van leuven. nu is ze actief lid 
van burgerbewegingen, milieuadviesraad, natuurpunt en doet ze allerlei vrijwilligerswerk.  

de partij blijft mij inspireren voor een energieke aanpak, een levenswijze waarin de mens centraal staat, waarin 
iedereen gelijke kansen krijgt, zonder uitbuiting van mensen of uitputting van grondstoffen. ik ijver voor een op en top 
sociaal beleid. niet de welvaart, maar het welzijn telt.

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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maak van de gemeenteraad 
een glazen huis

Bij elk groot 
stadsproject 

moeten de betrokken 
inwoners en 
deskundige burgers 
van bij het begin actief 
betrokken worden en 
mee kunnen beslissen! 
dat is niet meer dan 
normaal in 2018. en het 
was bij onze bevraging 
ook een topper. 

stop de aCHter- 
KamerpolitieK
transparantie is  
broodnodig. daarom willen we dat niet alleen 
gemeenteraadsleden van de meerderheid worden 
toegelaten in gemeentelijke bedrijven, maar ook die van de 
oppositie. Zo wordt een debat mogelijk en blijven er geen 
potjes toegedekt.

🔒

geef armoede geen kans

Het komende 
stadsbestuur moet 

prioritair de armoede 
aanpakken! Zo luidde 
het antwoord van de 
tienenaren in onze 
Grote Bevraging. veel 
mensen kampen met hun 
budget en merken weinig 
van het economisch 
‘hoogtij’. daarom moet 
de stad huisvuilophaling, 
containerpark, zwemmen 
enz. goedkoper maken. 
en ook woonzorgcentra 
moeten betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. 

nultolerantie voor leeGstand
voor velen blijft wonen een zware kost. Zonde dan van 
zoveel leegstand. panden die langer dan drie jaar leeg 
staan moeten omgevormd worden tot betaalbare en sociale 
woningen. Het stadsbestuur moet projectontwikkelaars 
verplichten om bij nieuwbouwprojecten een vast gedeelte 
betaalbare woningen te voorzien. 

“Senioren willen zolang 
mogelijk deelnemen aan wat 

de samenleving biedt. Ze willen een waardig 
leven blijven leiden, zonder angst voor 
armoede, vereenzaming of voor gebrek aan 
zorg. ”

“Onze burgers willen 
volledige transparantie van 

alle mandaten en vergoedingen van de 
leden van de gemeenteraad. Wat voor de 
gewone burger geldt, moet ook voor de 
verkozenen gelden!”

Liesbeth Godts PAuLo rodriGuez

👥
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maak tienen veiliger, 
groener en koeler

Wij kiezen partij voor een stad 
die het verkeer uit de knoop 

haalt en die resoluut kiest voor 
verkeersveiligheid voor zowel 
voetgangers als fietsers, zowel 
schoolgaande jeugd als ouderen. 
daarom zetten we in voor meer 
verkeersluwe straten en willen we 
risicokruispunten conflictvrij maken. 
vele tienenaars willen voet- en fietspaden aangepast zien, 
ook voor mensen met een beperking.  

de burger verwacht ook dat de stad de vervuiling, geur- en 
geluidshinder van de plaatselijke industrie zou opvolgen en 
aanpakken. 

een Groene Gordel 
We bereiden de stad voor op de gevolgen van het 
veranderende klimaat, met warmere en extremere zomers. 
dat kan door meer groen te voorzien in de stad en in de 
deelgemeenten, en meer open water om grote hoeveelheden 
neerslag te bufferen en zo ook de stad en randgemeenten af 
te koelen.

Jeugd laat Je stem horen!

Beeld je in, een 
stad met groene 

speelpleintjes, een 
basketring waarrond 
jongeren zich kunnen 
uitleven in een veilige 
omgeving. Bankjes 
voor hen die graag wat 
bijpraten in open lucht. 
een stad waar fietsers, 
skaters, rolschaatsers, 
eenwielers... een plaats 
hebben om hun energie 
kwijt te geraken. 

een jeuGdHuis 
Gerund door 
jonGeren
Het hoeven niet altijd grootse dure prestigeprojecten te 
zijn. een jeugdhuis gerund door jongeren met de nodige 
kennis, middelen en begeleiding van de stad. Waar jongeren 
– ook die met een beperking – de ruimte vinden om zich te 
ontplooien en de kans krijgen zichzelf te zijn. 

“Wie wacht er niet op een 
fuifzaal waar men feestjes 

kan organiseren? Een zaal buiten het 
stadscentrum met respect voor bewoners en 
feestgangers. Een plaats waar men events 
kan organiseren aan jeugdprijzen. En events 
waar iedereen welkom is.”

“Mijn droom is dat er ooit 
een grote groene gordel rond 

de stad komt. Dat draagt bij tot een koeler 
milieu en minder CO2-uitstoot. De nodige 
gronden hiervoor moeten door de stad 
aangekocht worden.” 

eMiLe de coster
eLke donny

👍
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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, poets-
vrouw 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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de kandidaten van pvda tienen

 1. VAn Aerschot Anna Maria - 67 j 
  voorzitter 

 2. rodrigUeZ paulo - 40 j 
  informaticus

 3. godts Liesbeth - 29 j 
  student en vrijwilligster

 4. AMs pjotr - 26 j 
  opvoeder 

 5. donny elke - 39 j - software   
  programmeur in de financiële sector 

 6.  de coster emile - 21 jaar  
  student geschiedenis

 7.  kjÖLsen kathelijne - 59 j 
  bediende

 8.  VAn gAeVer Marc - 56 j  

  chauffeur (op invaliditeit)

 9.  WierinckX Annelore - 22 j 
  student

 10.  renArd cédric - 35 j 
  treinbegeleider

 11.  nijs clarisse - 73 j 
  gepensioneerd

 12. AMs yarrick - 24 j  
  software programmeur

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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“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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