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DE ZON SCHIJNT IN HET
KRISTALPARK… EN ELDERS!

Marc woont in een rusthuis. Hij is zorgbehoevend.
Het rusthuis kost hem meer dan zijn pensioen. Hij
slaat graag een babbeltje met Sara, een van de
verpleegsters die hem verzorgt. Maar Sara heeft
geen tijd, er is te weinig personeel.
Jan en Ria zoeken al maanden naar een huurwoning. Ze zien in Lommel veel luxeprojecten
opkomen maar zo’n dure appartementen kunnen
ze niet betalen.
Jos is heel fier op zijn voortuintje. Maar de stoep
ervoor ligt er triestig bij. Het personeel van de
stadswerf dat met pensioen gaat, wordt niet
meer vervangen.
We hebben nood aan andere keuzes.
Laat ons kiezen voor investeringen in duurzame
jobs. In mantelzorgers, rusthuizen, onderwijs,
betaalbare woningen, groene energie… En in
het openbaar vervoer, zegt verkeersexpert Willy
Miermans in dit krantje. Want al die sectoren
hebben dringend nieuwe handen
nodig. Zo pakken we de noden van de mensen aan. En
zo kunnen we samen met
jong en oud bouwen aan
Lommel, een stad op mensenmaat.
Sooi Van Limbergen
PVDA-gemeenteraadslid
Lommel

?

WIL JE JOUW
VERHAAL IN DE
VOLGENDE EDITIE
VAN DE GROOTEN
TEUT ?

De Grooten Teut is geschreven voor jou. Wil je
onrechtvaardigheid aanklagen, een buurtinitiatief in
de bloemetjes zetten, of heb je een hartverwarmend
verhaal dat iedereen zou moeten lezen? Wil je jouw
ervaring delen of samen met de PVDA actie voeren
voor een warme, sociale stad op mensenmaat?
Contacteer ons! Alle reacties, opmerkingen en
voorstellen zijn welkom.

CONTACTEER PVDA LOMMEL OP
LOMMEL@PVDA.BE
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In onze stad zijn de windmolens en zonnepanelen bijna allemaal privé-eigendom.
Deze worden deels betaald door de Turteltaks die elk gezin 100 euro per jaar kost.
De stad haalt inkomsten uit de windmolens
omdat ze op gemeentegrond staan. En de
stad heeft ook inkomsten van haar aandeel
in de coöperatieve Wind(t).
Waar wacht het stadsbestuur op om zelf
windmolens en zonnepanelen uit te baten?
De winst daarvan kan terugvloeien naar
de gemeenschap en niet zoals nu naar de
bankrekening van een investeerder.
De Limburgse Reconversie Maatschappij
(LRM) voorziet de bouw van een zonnepanelenpark in het Kristalpark dat rechtstreeks
elektriciteit zal leveren in het industriepark.
"Dat is een goed plan. Een aanmoediging
voor het stadsbestuur om zelf te investeren in
groene stroom? Dit levert trouwens op korte
termijn veel duurzame jobs op”, zegt Margriet
Beenaerts, voorzitster van PVDA Lommel.

Copyright Boudewijn Berends (Flickr)

INVESTEER IN WERK,
ZORG EN WELVAART

JAARLIJKS EETFESTIJN

GEZELLIG SAMENZIJN MET
LEKKER ETEN & MUZIEK
Eind oktober organiseerde PVDA Lommel
naar jaarlijkse traditie haar eetfestijn. Een
paar honderd aanwezigen genoot van lekkere soep en een warm buffet. De band
Sustain en Franky Aernoudt zorgden voor
gezellige achtergrondmuziek. In zijn toespraak zei gemeenteraadslid Sooi Van
Limbergen: “De PVDA komt op voor faire
belastingen, gratis huisdokters en onderwijs, een deftig wettelijk pensioen, betaalbaar wonen voor iedereen. Geld genoeg in
Belgenland, de kwestie is het op de juiste
plaats te gaan halen.”

Heb je ons eetfestijn gemist? Geen nood,
want op zondag 12 februari 2017 organiseren
we onze jaarlijkse Valentijnsbrunch.
Iedereen is van harte welkom!

INTERVIEW MET WILLY MIERMANS (UNIVERSITEIT HASSELT) OVER DE LIMBURGSE MOBILITEITSKNOOP

“FILES AANPAKKEN? ONTWIKKEL
HET OPENBAAR VERVOER”
DE VERKEERSDRUKTE NEEMT TOE. FILES WORDEN LANGER. WIJ EN HET MILIEU ZIJN DAAR DE DUPE VAN. “OM
HET MOBILITEITSPROBLEEM IN LIMBURG AAN TE PAKKEN, MOETEN WE ANDERS GAAN WONEN, BOUWEN EN
WERKEN”, ZEGT VERKEERSEXPERT WILLY MIERMANS VAN DE UNIVERSITEIT HASSELT.

Willy Miermans ‣ Meer beton is geen oplossing.
Kijk naar Nederland. Daar hebben ze veel geld
gestoken in de verbreding van de autosnelwegen. Het beton is amper droog en de files zijn
weer even lang als tevoren. Files los je niet op
met een extra rijstrook. Wel door de oorzaak
aan te pakken: een beter woon- en voorzieningenbeleid, een betere stadsplanning, een
ander parkeer- en fietsbeleid. En maak vooral
van de ontwikkeling van het openbaar vervoer
een prioriteit.
Hoe maak je het openbaar vervoer in Limburg
aantrekkelijker?

Willy Miermans ‣ Op dit moment zien we een
verschraling van het aanbod. Vroege en late
bussen worden afgeschaft. De reistijden zijn
vaak veel te lang door de ommetjes die bussen
moeten maken in het versnipperd landschap.
In verschillende delen van Limburg rijden geen
treinen, noch bussen. Limburgers zijn veroordeeld tot de auto. We hebben nu vooral nood
aan snelle en frequente verbindingen tussen
een aantal grotere knooppunten, zodat je met
het openbaar vervoer minstens even snel op je
bestemming kan zijn als met de auto.

als ziekenhuizen, scholen en grote winkelcentra, in de buurt van de stopplaatsen van de sneltrams. Dan wordt het openbaar vervoer echt
interessant voor een groot publiek, ook op korte afstanden.

“MAAK WONEN
IN DE STAD VEEL
GOEDKOPER”
Willy Miermans ‣ Niet alleen meer en beter
openbaar vervoer, ook meer betaalbare woningen in de stad zijn noodzakelijk om het mobiliteitsprobleem op te lossen. Wonen in de stad is
nu veel te duur. Daarom trekken jongeren naar
het platteland. Zij zitten dan tot het einde van

hun dagen vast aan de auto. Een goed mobiliteitsbeleid begint met betaalbaar wonen in de
stad. We moeten daar veel meer aandacht aan
besteden. Als stadsbestuur zelf meer initiatieven nemen om betaalbare woningen te installeren, niet alleen de markt laten spelen.
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Hoe wil je die snelle verbindingen realiseren?

Willy Miermans ‣ Trek de spoorlijnen door
naar Noord- en Oost-Limburg. Een deel van die
sporen of spoorbeddingen liggen er al. Je hoeft
dus weinig mensen te onteigenen. Op deze
sporen kan je zowel treinen als sneltrams laten
rijden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Karlsruhe,
Duitsland. Gebruik treinen met een beperkt
aantal stopplaatsen tijdens piekuren voor pendelaars die werken in Hasselt of buiten de provincie. Gebruik sneltrams met veel meer stopplaatsen voor mensen die minder ver moeten
reizen. Leg alle nieuwe voorzieningen aan, zo-

Willy Miermans, verkeersexpert Universiteit Hasselt

Een derde rijstrook op de autosnelweg tussen
Hasselt en Antwerpen. Los je daarmee de
files op?
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Nieuwe trein- en sneltramverbindingen met Hasselt
Bestaande spoorlijnen
Nieuwe of te vernieuwen sporen

De gele lijnen op de kaart zijn de nieuwe
trein- en sneltramverbindingen tussen
Hasselt en Noord- en Oost-Limburg die de
PVDA wil realiseren. Het grootste deel van
de sporen of de spoorbeddingen ligt er al.
Op de sporen kunnen zowel treinen rijden
die grote steden verbinden, als sneltrams
die stoppen in alle kleinere steden en gemeenten. Door voldoende zijsporen aan te
leggen, kunnen de treinen de trams voorbij
steken. Zo’n vervoersystemen bestaan al
in Duitsland en Nederland. Zij laten toe
om twee doelstellingen te combineren:
studenten en werknemers die pendelen
naar grotere steden zijn snel op hun school
of werk (met de trein die enkel in grote
steden stopt). Inwoners die heen en weer
gaan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis,
de middelbare school, een groot winkelcentrum, de bioscoop, zijn ook snel ter plaatse
(met de tram). Door nieuwe voorzieningen
voortaan ook te bouwen in de buurt van
de tramlijnen, wordt het openbaar vervoer
interessant voor iedereen.
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WARMTE IN POTJES
De koude winter komt eraan,
Met de warmte is het gedaan.
Maar warmte kan je niet opslaan in potjes,
En de rekeningen die komen wel vlotjes.
Ik hoor mensen zeggen:
Volgende maand betaal ik wel die factuur,
We komen niet rond, de elektriciteit is zo duur.
Besparen op verwarming, licht en water,
Een zorg voor nu, niet voor later.
Onze budgetmeter opladen dat kan nog net,
Al staan we bij het OCMW gemarkeerd in het vet.
Voor onze kinderen leggen we nog snel 'n centje opzij,
Anders horen die er ook al niet meer bij.
Jeanne Van Der Vliet, de schrijfster van dit
gedichtje, is actief lid van PVDA Lommel en
steunt mensen in armoede.

NU OOK AFDELING HART
BOVEN HARD IN LOMMEL
Onze stad heeft sinds oktober een lokale afdeling van Hart boven Hard. Bezieler van de Lommelse afdeling G
 erard
Van Seer: “Hart boven Hard is een beweging van burgers en organisaties uit
het middenveld, van alle strekkingen.
We willen het ongenoegen van de burgers zichtbaar maken door positieve alternatieven te bieden voor het asociale
besparingsbeleid van deze regering. Ons motto: waar winst het haalt van
waarden, is verlies het resultaat.” Op de startavond kwam een achttal vrijwilligers van verschillende verenigingen en organisaties bijeen. Onder hen ook
Margriet Beenaerts, voorzitster van PVDA Lommel.
Draag jij Hart boven Hard een warm hart toe? Wil je
meedoen? Neem dan contact op met Gerard Van
Seer, via mail (gerard.van.seer@gmail.com) of bel
0478 21 57 84. Meer info op www.hartbovenhard.be.

GROEIENDE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK

WAAR IS ONS GELD
NAARTOE?

Teken onze petitie op
www.miljonairstaks.be

17 oktober was
Werelddag van Verzet
tegen Armoede. PVDA
Lommel nam deel aan
de fakkeltocht in Hasselt
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MINISTERS (NOG ALTIJD)
MET PENSIOEN OP 55 JAAR
© Evy Menschaert

Maria is een alleenstaande poetsvrouw. Ze is 62 jaar. Ze werkt dertig uur per
week voor een loon van 1.010 euro per maand. Maria: “Eigenlijk moet ik een
voetoperatie ondergaan. Dat kost geld en ik zou dan zes tot acht weken niet
kunnen werken. Ik kan me zo’n operatie financieel niet veroorloven. Maar ik
heb mijn voeten wel nodig om te poetsen.”
Luc Ectors, dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Lommel, reageert: “Maria
is niet alleen. Veel mensen stellen gezondheidszorg uit omdat ze dat niet
kunnen betalen. Dat komt omdat de armoede in België toeneemt. Je vraagt
je af hoe zoiets mogelijk is. Jaar na jaar produceert onze samenleving meer
welvaart. Waar is die rijkdom naartoe? Waar is ons geld naartoe?”
In ieder geval niet naar mensen zoals Maria die het geld nodig hebben. Terwijl de armoede groeit, neemt ook het aantal miljonairs toe. De laatste twee
jaar kwamen er in ons land 19.600 nieuwe miljonairs bij. Wat de ene niet
krijgt, gaat naar de andere die al rijk is en het niet nodig heeft.
Daarom pleit de PVDA voor een miljonairstaks: een taks die enkel de allerrijkste gezinnen treft en 8 miljard euro per jaar opbrengt. Met een deel van
dat geld zouden we Maria en vele anderen wel fatsoenlijke en betaalbare
gezondheidszorg kunnen bieden.

WIJ MOETEN WERKEN TOT 67 JAAR

Weet je nog? De Wetstraat stond op haar
kop toen Peter Mertens (PVDA) in april
onthulde dat parlementsleden en ministers
op 55 jaar met pensioen kunnen, terwijl
diezelfde politici ons verplichten om tot 67
jaar te werken. De regering beloofde een
nieuwe pensioenregeling voor politici. Maar
wat blijkt? Het nieuwe systeem geldt alleen
voor… wie in de toekomst verkozen wordt.
Alle huidige ministers en parlementsleden
blijven dus gewoon profiteren van het oude
systeem. Volgens Kamervoorzitter Siegfried
Bracke van de N-VA (zie foto) is dat een
kwestie van “respect voor de verworven rechten van onze politici”. En waar blijft
het respect voor de rechten van onze bevolking, beste Siegfried?

TE WEINIG ZORG IN DURE
RUSTHUIZEN

38-URENWEEK

LEVEN OM TE WERKEN, OF
WERKEN OM TE LEVEN?
De regering wil de 38-urenweek afschaffen. We moeten niet alleen
langer werken, maar blijkbaar ook flexibeler. Volgens de nieuwe regeling, op voorstel van minister van
Werk Kris Peeters (CD&V), zou je
in bepaalde weken tot 45 uur
per week moeten werken. Ondoenbaar natuurlijk. Probeer zo
maar eens je kinderopvang, de
voetbal, of je wekelijks caféavondje met je vrienden te
plannen.

TOT TIEN PROCENT MINDER UITKERING
Marc is zwaar zorgbehoevend. Hij woont in een rusthuis in Lommel. Door
zijn lichamelijke en geestelijke aftakeling kan hij ‘s ochtends niet goed
meewerken bij het wassen. Hij voelt dat Sara weinig tijd heeft voor hem.
Tijd voor een babbel is er ook niet meer. Intussen loopt Sara zich de benen
van het lijf. Een van haar collega’s is ziek. Om iedereen te kunnen wassen,
is Sara zo vroeg mogelijk met de verzorging van de bewoners begonnen.
Ze heeft geen keuze.

MEER ZORG, MINDER PERSONEEL
Marc en Sara zijn geen uitzonderingen. Onze rusthuizen zijn onderbemand.
“Wij zijn met te weinig personeel. Tegelijk krijgen we meer bewoners
binnen met zwaardere zorgbehoeften dan vroeger”, vertelt Sara. “Door de
hoge werkdruk zijn veel collega’s regelmatig ziek. En we hebben hier een
groot verloop van personeel omdat jonge zorgkundigen bijna geen voltijdse
of vaste contracten meer krijgen.”

WIE KAN DIT BETALEN?
Het personeel heeft te weinig tijd om de bewoners de nodige zorg te
geven. Daar komt nog bij dat de subsidies van de regering zo laag zijn
dat ze de kosten van het rusthuis niet dekken. Dus moeten de bewoners
meer betalen. Een rusthuis kost vandaag al gemakkelijk 1.600 euro per
maand. Het gemiddelde pensioen ligt rond de 1.200 euro per maand. Veel
mensen kunnen niet eens een rusthuis betalen, ook al hebben ze die zorg
wel nodig.

MAGGIE STRAFT
ZIEKE MENSEN
Linda (52 jaar) is een patiënte uit Lommel. Ze vertelt: “Ik ben al een
tijdje ziek en krijg een uitkering van 850 euro. Ik heb schrik dat ik die
zal verliezen want ik kan niet bewijzen dat ik regelmatig naar de specialist ga. Dat is altijd het eerste wat de controlearts vraagt. Ik kan niet
iedere maand naar de specialist omdat de consultaties zo duur zijn.”
Linda dreigt het slachtoffer te worden van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Die verscherpt de controle op langdurig zieken en wil ze zelfs straffen door tien procent van hun uitkering af te
pakken. Als minister zou Maggie toch moeten weten dat het aantal
langdurig zieken nu 64 procent hoger ligt dan tien jaar geleden omdat
de stress op het werk toeneemt, het ritme altijd hoger ligt, het aantal overuren stijgt, de werkduur langer wordt. De oplossing ligt voor
de hand: werkbaar werk (30-uren week), aangepast werk en behoud
van recht op brugpensioen. Geneeskunde voor het Volk verzamelt de
getuigenissen van langdurig zieken om daarmee een Zwartboek uit
te geven. De afdeling van Lommel werkt daaraan mee. Je kan zo’n
getuigenissen lezen op www.langdurigzieken.be

BETERE ZORG OF NIEUWE GEVECHTSVLIEGTUIGEN?
Werkende mensen en gepensioneerden betalen alsmaar meer
belastingen en hogere facturen. Waar gaat dat geld naartoe? De
overheid heeft 1,87 miljard euro over voor residentiële ouderenzorg.
Tegelijk reserveert de regering 15 miljard euro voor nieuwe
gevechtsvliegtuigen. Hebben onze ouderen dan niet het recht op
de zorg die ze nodig hebben en verdienen?

Dat mensen ziek worden, heeft veel te maken met de toegenomen stress op
het werk. (Foto: Modern Times van Charlie Chaplin)
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BETAALBAAR WONEN, ALS WE DAAR
NU EENS EEN PRESTIGEPROJECT
VAN MAKEN?
Wat is er toch aan de hand met onze stad? De
chique bouwprojecten schieten in Lommel als paddenstoelen uit de grond. In de stationsbuurt, aan
de voormalige WICO-campus, tussen Adelberg en
Molsekiezel, aan het kanaal in de Barrier. Aan lofts
en dure appartementen geen gebrek, aan sociale woningen en betaalbare gezinswoningen des te
meer. Probeer als gescheiden moeder, jong gezin
of interimmer maar eens een huurwoning te vinden.
Niet te doen. Dat kan anders: het is hoog tijd dat betaalbaar wonen bovenaan de politieke agenda komt.
"Wij vragen het stadsbestuur te gaan samenzitten
met de inwoners om de toekomst van onze stad samen uit te stippelen. Een goeie politiek vertrekt van

luisteren naar wat de problemen en de noden van
de mensen zijn", vertelt Margriet Beenaerts, voorzitter van PVDA Lommel.
De stad moet ook een einde maken aan de nauwe
banden tussen politiekers, projectontwikkelaars,
architecten en bankiers. Het resultaat van dat gekonkelfoes kennen we intussen: een stroom van
peperdure luxeprojecten die onbetaalbaar zijn voor
de gewone Lommelaar. Het stadsbestuur zou best
haar prioriteiten omdraaien. Niet de projectontwikkelaars, maar de inwoners van Lommel komen op
de eerste plaats. Wij willen een stad op mensenmaat, waar betaalbaar wonen een recht is voor iedereen en waar iedereen zijn zeg heeft.

 Margriet Beenaerts, voorzitster van PVDA Lommel en dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Lommel

DIEVEN NIET GEPAKT

POLITIE OVERWERKT
De regering bespaart op de kosten voor politiediensten door taken van
nationaal over te hevelen naar de lokale politie. De plaatselijke politie in
Lommel geraakt daardoor overwerkt. De agent kan daardoor dikwijls niet
meer kort bij de burger en in dienst van de burger staan. Dat merk je al
als je fiets gestolen is. Als je dat aangeeft is het antwoord: "Sorry, maar
daar hebben we geen tijd voor". Gestresseerde politiemensen en minder
beschermde burgers, dat heeft de regering weer magnifiek gefikst!

VOOR EEN GOED KLIMAATBELEID

BESTE STAD, EEN BEETJE
MEER AMBITIE, ALSJEBLIEFT!
De stad renoveert de verwarming en verlichting van het cultureel centrum
van Lommel. Om het hoge energieverbruik tegen te gaan, heeft ze een studie laten uitvoeren. Door… een leverancier van gas en elektriciteit. Die wil
natuurlijk dat we klassieke energiebronnen blijven gebruiken. Maar die oude
energiebronnen versnellen de opwarming van het klimaat.
De renovatie van het cultureel centrum is een kans om het klimaatbeleid
hoger op de agenda van het stadsbestuur te zetten. Dat kan door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken die niet schadelijk zijn voor het klimaat.
Lommel mag een voorbeeld nemen aan de vele dorpen en steden in Europa
die zelf meer elektriciteit produceren dan ze verbruiken. Zo kan het bestuur
beslissen de verouderde gasketels van het cultureel centrum te vervangen
door een verwarmingssysteem met warmtekrachtpompen. Zonnepanelen
en batterijen kunnen voor de verlichting zorgen en het aandrijven van de
warmtepompen.
Dat geldt niet alleen voor het cultureel centrum maar voor alle openbare gebouwen: we hebben een beleid nodig dat ervoor zorgt dat die gebouwen zelf
hun energie produceren. Komaan stadsbestuur, een beetje meer ambitie!
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NIGEL WILLIAMS OP 15 JANUARI IN LOMMEL

FUCK TINA!
Wie is Tina? Dat weet Nigel Williams als geen ander. Tina is geen vrouw,
maar een draak van een beleid.
Wie Nigel is, hoeven we jullie niet te vertellen. Maar wat de vader van de
stand-upcomedy in Vlaanderen over Tina te zeggen heeft, is eigenlijk niet
om te lachen. Vandaar: Fuck Tina!
Hartelijk welkom op zondag 15 januari 2017 om 15u00 in Buurthuis ‘Het Zand’, Frederik Van Eedenstraat nr 9, Lommel.
Kaarten in VVK beschikbaar aan het
onthaal van Geneeskunde voor het
Volk, Kapittelhof 12, tel. 011 54 10 75
Wil je meer info? Mail dan naar:
lommel@pvda.be
Programma:
 Inleiding door Nigel Williams
 Vertoning film "Fuck Tina" (40 min.)
 Nigel in debat met het publiek

AL 18.000 DEELNEMERS VOOR PROCES TEGEN TURTELTAKS

“WIJ WILLEN ONS
GELD TERUG”

Elk gezin, elke alleenstaande, elke zelfstandige moet minstens 100 euro Turteltaks betalen om
de mega-subsidies te betalen voor grote, commerciële zonnepanelenparken. Is dat rechtvaardig?
Minister Turtelboom is weg, nu nog de taks. 2,7 miljoen gezinnen betalen nog steeds die taks terwijl
superrijken als Huts jaarlijks miljoenen opstrijkt met zonnepanelen.
Daarom stapt de PVDA, samen met meer dan 18.000 mensen, naar de rechtbank. Samen willen
we geschiedenis schrijven: we willen ervoor zorgen dat de onrechtvaardige Turteltaks verdwijnt.
Doe dus mee met het Turteltaksproces. Hoe meer mensen tekenen, hoe luider onze stem op de
rechtbank zal klinken. Deelname is gratis. Wij overhandigen de volledige lijst met alle ondertekenaars aan de rechtbank en houden jou persoonlijk op de hoogte.

WIJKTOCHT
TEGEN DE
TURTELTAKS

ONRECHTVAARDIG
Iedereen moet Turteltaks betalen,
behalve 30 grote multinationals.
Zij betalen niks.

ONWETTELIJK
De regering legt een advies van de
Raad van State naast zich neer. Daarin
staat zwart op wit dat de Turteltaks in
strijd is met de grondwet.

OVERBODIG
De PVDA heeft een waterdicht
alternatief, waardoor niemand
Turteltaks hoeft te betalen.

en Margriet maken zich klaar
Mina, Rob, Patje, Johnny, Sooi, Hilde
om petities op te halen tegen
voor een nieuwe wijktocht in Hasselt
de Turteltaks.

TERUG!
LD
GE
JE
G
AA
VR
EN
EE
M
E
DO
?
OS
OOK TURTELBO
STOP TURTELTAKS!
1. SCHRIJF JE GRATIS IN

SCHRIJF JE HIER GRATIS IN OP HET TURTELTAKSPROCES

Surf naar de website www.turteltaksproces.be, vul je gegevens in en klik
op ‘indienen’. Of vul de bon hiernaast in.
Je naam versterkt de lijst van 18.000 mensen die het proces tegen de
Turteltaks nu al steunen.

3. JE STEUNT HET PROCES

De PVDA heeft een klacht ingediend. Het proces komt binnenkort voor.
De lijst met je naam wordt enkel gebruikt om onze eis kracht bij te zetten.
Zelf heb je geen kopzorgen.

4. GEEN KOSTEN

Alle proceskosten (10.000 euro!) worden betaald door de PVDA, dankzij
de financiële steun van vele sympathisanten.

Voornaam:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
E-mail:

5. JE BLIJFT OP DE HOOGTE

Tel./gsm:

6. GRATIS ADVIES: JE GELD TERUG

Handtekening:

Zo’n proces kan een tijdje duren. Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte.
Als we het proces winnen helpen we je met advies en voorbeeldbrieven
om je geld bij je energieleverancier terug te vorderen.

7. HOE MEER, HOE BETER

Informeer je vrienden en kennissen en vraag hen om hetzelfde te doen.
We gaan door tot iedereen zijn geld terugkrijgt!

Terugsturen naar
PVDA Lommel,
Kapittelhof 12,
3920 Lommel

MEER WETEN?
ONTDEK HET ALTERNATIEF IN DETAIL OP
www.stopturteltaks.be

V.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel

2. EEN STERK SIGNAAL
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DE PVDA IN LOMMEL
DE PVDA, DE ENIGE PARTIJ DIE
VOOR DE WERKMAN OPKOMT
“Als vakbondsafgevaardigde heb ik gemerkt dat de PVDA de
enige partij is die voor de werkman opkomt. Wanneer we actie
voeren of betogen zijn de mensen van de PVDA de enigen die
ons komen steunen aan het piket of mee betogen!”

“DE PVDA STREEFT NAAR EEN RECHTVAARDIGE
EN DEMOCRATISCHE SAMENLEVING WAAR
MENS EN MILIEU CENTRAAL STAAN.
EEN SAMENLEVING WAARIN NIEMAND
WORDT UITGESLOTEN EN WAARIN IEDER
MENS GELIJKWAARDIG WORDT BEHANDELD,
ONGEACHT OPVATTINGEN,
GELOOF OF HERKOMST.
DOOR LID TE WORDEN VAN
DE PVDA DRAAG JE ACTIEF
BIJ AAN EEN SOLIDAIRE
SAMENLEVING.
SAMEN STAAN WE STERKER.”
Nadia Chahboun,
OCMW-raadslid voor
de PVDA in Lommel

Benny Van Engeland, nieuw PVDA-lid in Lommel
ACLVB-afgevaardigde bij Helvoet in Lommel.

Met een lidkaart steun je ons en leer je ons
beter kennen. Als je wil, kan je ook meedoen
in een basisgroep.

JA, IK WORD LID
VRIJDAG 27 JANUARI 2017 VANAF 18U
ONTMOETINGSCENTRUM RAPERTINGEN,
LUIKERSTEENWEG 395, 3500 HASSELT

Onze beste wensen voor 2017! We nodigen u graag uit om het nieuwe
jaar samen feestelijk in te zetten.
★ We trakteren op een drankje en hapjes.
★ Babbel met de verkozenen van de PVDA in Limburg.
★ Ontmoet er ons federaal parlementslid Raoul Hedebouw.
★ Ontdek er wie de nieuwe Rode Ambiorix in de wacht sleept.

NODIG GERUST FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISSEN UIT OM MEE
TE KOMEN. Laat ons weten met hoeveel personen u komt. Dit om het
nodige te kunnen voorzien.
INSCHRIJVEN KAN PER MAIL: limburg@pvda.be
OF PER SMS: 0487 51 79 97.

⊲ SCAN MIJ! 			
⊲ OF SURF NAAR: PVDA.BE/LID-WORDEN
⊲ OF STUUR EEN SMS met ‘lid’ + naam en adres
naar 0492 775 007
Voor € 5 per trimester of € 20 per jaar krijg ik een lidkaart
Voor € 5 per maand, € 15 per trimester of € 60 per jaar krijg
ik een lidkaart + het maandelijks magazine Solidair
WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Schrijf je in op de wekelijkse
PVDA-nieuwsbrief op
pvda.be/nieuwsbrief

v.u. Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE

