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STEM VOOR EEN MORTSEL OP MAAT
VAN DE MENSEN
I
n oktober is de PVDA bij de gemeenteraadsverkiezingen
de verrassende nieuwe uitdager op de linkerzijde. We
willen geen gerommel in de marge, maar een grondige
wijziging van het beleid. Een sociale stad op maat van de
mensen, niet op maat van de centen.
We willen een bestuur dat gronden niet meer uitverkoopt
aan projectontwikkelaars. Maar dat de groene ruimte
beschermt en een punt maakt van betaalbaar wonen.
We engageren ons voor een stad waar armoede geen
kans krijgt. De stijgende armoedecijfers zijn een schande
voor een rijke samenleving als de onze. We willen dat
niemand nog gezondheidszorg moet uitstellen om
financiële redenen, dankzij wijkgezondheidscentra die
laagdrempelig en gratis zijn.

We gaan voor een stad die werk maakt van echte
inspraak voor de Mortselaars: over straat- en wijkontwikkeling, mobiliteit, sociale investeringen.
Als je samen met ons die verandering wil maken, stem
dan in oktober op de PVDA.
WARD COENEGRACHTS
LIJSTTREKKER PVDA MORTSEL

VOLG ONS:

� PVDA Mortsel

mortsel.pvda.be
mortsel@pvda.be
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JOUW STEM IS NUTTIG, NODIG EN MAAKT
HET VERSCHIL
NUTTIG

De PVDA klimt in de peilingen. Ook in Mortsel is
minstens één consequente en sociale stem in de
gemeenteraad perfect mogelijk. Dat wordt jouw stem.
Samen met heel veel jongeren, actieve burgers, verenigingen en vakbonden gaan we voor een Mortsel
waar iedereen meetelt. Jouw stem is doorslaggevend
om ook hier een nieuwe partij in de raad te krijgen die
de mensen op de eerste plaats zet.

NODIG

JE MAAKT HET VERSCHIL

Jouw stem voor de PVDA is een positieve stem voor
een stad op mensenmaat. Mortsel heeft nood aan een
frisse wind. In Antwerpen riep de pers de PVDA uit tot
oppositiekampioen. In het federaal parlement moet
iedereen rekening houden met de tussenkomsten van
Raoul Hedebouw, een van de twee PVDA-verkozenen.
Ook in de gemeenteraad zal één PVDA-er meer doorwegen dan een zoveelste verkozene van een andere
partij.

Bij de PVDA vind je geen postjespakkers en zakkenvullers, maar sociaal gedreven mensen. De stem voor
de PVDA is de stem van iedereen die bezorgd is om
armoede te bestrijden en wonen betaalbaar te maken. De stem om de mobiliteit te verbeteren met meer
openbaar vervoer en minder doorgaand verkeer door
de wijken. De stem om kwaliteitsvolle en betaalbare
zorg te garanderen. Ja, jouw stem doet ertoe.

GEEF ONS DE VIJF
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
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⌂
CHRISTIANE SEGERS
2E PLAATS LIJST

“We willen een stad met voldoende
betaalbare woningen van goede
kwaliteit voor alle Mortselaars. En
een sociaal project om verouderde
woningen snel te renoveren.”

MAAK EEN PUNT VAN
BETAALBAAR WONEN
D

e voorbije jaren werd in Mortsel weer duchtig gebouwd.
Maar voor steeds meer mensen wordt wonen in onze stad
onbetaalbaar. De verkoopprijzen van huizen stegen vorig jaar met
15%. De huurprijzen volgen en een groeiende groep mensen kan
niet meer terecht voor een betaalbare en kwalitatieve woning.

NEEM DE SLEUTELS VAN DE WONINGMARKT IN HANDEN
Projectontwikkelaars zijn uit op maximale winst. Het
stadsbestuur moet stappen zetten om de woonkost weer onder
controle te krijgen. Door te stoppen kostbare gronden aan de
privé te verkopen. En door zelf goede en betaalbare woningen
te bouwen of te renoveren op terreinen die al bebouwd zijn. Met
de huidige 320 sociale huurwoningen en de geplande bijbouw,
komt het aantal op nauwelijks 4%. Dat is ver onder de 9% die
Vlaanderen als na te streven minimum oplegt.

BEHOUD DE SOCIALE
WONINGEN IN DE MAYERLEI
Sociale woonmaatschappij De Ideale Woning
wil een aantal huizen in de Mayerlei verkopen. De PVDA kiest
ervoor om geen woningen “af te stoten” naar de privé, maar
een project te starten van grondige renovaties. Een stedelijke
wooncoöperatie kan nadien samen met andere sociale partners
het patrimonium beheren. En vernieuwde panden aan sociale
huurders aanbieden.
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MONIQUE MAHIEU
13E PLAATS LIJST

“Van de beloofde inspraak hebben
we een half jaar niets meer
gehoord. Wij willen dat onze buurt
mee kan beslissen wat er met de
Perenpit gebeurt.”

INSPRAAK BIJ GROTE
PROJECTEN
D

e Van Peborghlei is aan de kant van de Antwerpsestraat
steeds verder volgebouwd. Ondanks de namen van
bouwprojecten zoals ‘Parkhof’ of ‘Mortsel Gardens’ verliezen we
heel wat groen. In plaats daarvan kwamen er wel meer dan 100
extra wooneenheden, met extra parkeerplaatsen. De bewoners
werden niet gehoord.

UITVERKOOP VAN OPENBARE TERREINEN AAN PRIVÉ
MOET STOPPEN

Voor de site van de Perenpit-school konden nieuwe promotoren
zich aanbieden in het voorjaar van 2018. Doel was om er
opnieuw een woonzone van te maken. De buurtbewoners
zouden betrokken worden in het project, maar daar kwam
nog niets van in huis. Ze hoorden enkel dat er weer woningen
zouden bijkomen. De PVDA bekijkt het anders. Buurtbewoners
moeten inspraak krijgen van bij de start van een project.

EEN WIJKCENTRUM IN
DE PERENPIT?
De buurt van de Perenpit heeft veel jonge
gezinnen en bewoners die het moeilijk hebben. Er zijn veel
mensen die baat zouden hebben bij een wijkcentrum. Naast
ontspanning is daar ook plaats voor begeleiding naar huisvesting en
tewerkstelling. Met groen, een speelplaats, pannaveld… Of voor een
wijkgezondheidscentrum. Komt dit wijkcentrum er? Leg het voor aan
de buurt en laat hen hierover beslissen. Wij staan er alleszins achter.

Lees ons programma op
mortsel.pvda.be
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PATSY BUYLE
14E PLAATS LIJST

“Investeer echt in openbaar
vervoer en fietsinfrastructuur van
topkwaliteit. Met veilige fietspaden,
milieuvriendelijke trams en
bussen helpen we mobiliteit en
luchtkwaliteit vooruit.”

HAAL HET VERKEER UIT DE
KNOOP
W

ie door het centrum stapt of fietst wordt geconfronteerd met
de drukte. Maar ook wie soms geen andere optie heeft dan
zich met de wagen door de Mortselse verkeersknoop te wurmen
kan er niet omheen. In een zo dicht bewoond gebied zijn de
huidige files en de luchtvervuiling onverantwoord en ongezond.

MAAK TRAM EN BUS GRATIS, ZOALS IN ZWIJNDRECHT

De PVDA werkte zes oplossingen uit. Zorg dat de belangrijkste
voorzieningen dichtbij zijn en maak verre verplaatsingen
overbodig. Verbeter de fietsinfrastructuur. Stop de besparingen
bij De Lijn. Verhoog het aanbod en de stiptheid. Investeer
in milieuvriendelijke trams en bussen met meer snelle
aansluitingen, niet enkel naar Antwerpen-centrum maar ook
naar de buurgemeenten en de haven. En maak tram en bus
(bijna) gratis zoals in Zwijndrecht waar je een Omnipas krijgt
voor 28 euro. In Mortsel is dat 250 euro.

DOORGAAND VERKEER
HOORT NIET THUIS IN DE
STAD

Er rijdt te veel auto- en vrachtverkeer door de Statielei en de
wijken. Je kan niet én een aangenaam stadscentrum willen met
winkels en gezonde lucht, én een autostrade leiden door je
kern. We willen dat een uitgewerkt voorstel van omleidingsweg
met aandacht voor milieu en natuur voorgelegd wordt aan de
bevolking.
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LUISTER NAAR DE JONGEREN

DIVERSITEIT, DE KRACHT
VAN DE TOEKOMST

J

“

eugdverenigingen
zijn onvervangbaar
voor jongeren die zich
samen willen amuseren
en uitdagingen willen
aangaan. Mortsel
heeft een rijkdom aan
verenigingen, die elk
jaar groeien. Langs de
jeugdraad adviseert de
jeugd ook het beleid.
Daarbij werd de raad
steeds ondersteund door
de jeugddienst. Helaas
besloot de Stad dit jaar
een herstructurering door te voeren waarbij de jeugddienst
verdwijnt. De ondersteuning van alle Mortselse adviesraden
wordt vanaf nu door één persoon opgevolgd. Hoewel de
jeugd steeds mondiger wordt, kiest de stad ervoor om net
minder participatie te organiseren, een visie die lijnrecht
tegenover die van de PVDA staat.

Iedereen is van de
wereld en de wereld
is van iedereen” zong
The Scene. De diversiteit
wordt alsmaar groter.
Dat zorgt voor sterke
troeven als we erin slagen
iedereen samen te laten
leven en gelijke rechten
en kansen te bieden. Dat
is vandaag niet het geval.
Wij pleiten voor meer
solidariteit en samenhang.
Nu moeten mensen
met elkaar concurreren
voor schaarse sociale voorzieningen. Dat willen we niet. We
willen een stad die elke ongelijkheid bestrijdt. Daarvoor zijn
genoeg sociale voorzieningen en een laagdrempelige lokale
dienstverlening nodig. Een open stad waar iedereen meetelt
pakt racisme en discriminatie kordaat aan en investeert volop in
ontmoetingsplaatsen die iedereen samenbrengt.

YELLA CLAESKENS

SISSE VERSTAPPEN

10E PLAATS LIJST

5E PLAATS LIJST

“Jongeren zijn zelf expert over
de plek waar ze wonen, leren en zich amuseren.
Naar hen luisteren brengt een schat aan
voorstellen en engagement aan.”

“Door angst en onzekerheid
krijgen migranten en asielzoekers makkelijk
de schuld van problemen. Met elkaar praten
en samen opkomen voor je rechten kan veel
vooroordelen weg helpen.”
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VOOR EEN MINIMUMPENSIOEN VAN 1500 EURO PER MAAND
De pensioenen in ons land zijn bij de laagste in Europa.
Daar kan niet nog een stuk vanaf. Bovendien werken we
nu al lang. Hoeveel gezonde levensjaren gaan wij nog
overhouden, als wij moeten werken tot 67 jaar? Niemand
wil van-het-werk-naar-de-zerk. Kortom: langer werken
voor minder pensioen, dat is niet te doen.
“Het gaat om keuzes. Miljarden laten liggen bij fraudeurs,
en miljarden besteden aan gevechtsvliegtuigen. Of:
investeren in menswaardige pensioenen van minimaal
1.500 euro per maand,” zegt Raoul Hedebouw.
Raoul Hedebouw, PVDA-parlementslid

MINISTERS KUNNEN ZÉLF NOG ALTIJD
15 JAAR VROEGER MET PENSIOEN

werken voor minder
De ministers die jou verplichten om langer te
pen. Vergelijk zelf.
pensioen, kunnen zelf nog altijd vroeger stop

AL 40.000
HANDTEKENINGEN
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP

www.blijfvanonspensioen.be

VERSTERK DE PVDA
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LUCIE GING KIJKEN OP
MYPENSION.BE

CHARLES MICHEL IS
EERSTE MINISTER

Ze moet werken tot
67 jaar en trekt uiteindelijk
slechts 1.283 euro
pensioen per maand

Hij kan met pensioen op
52 jaar, en zal minstens
4.000 euro pensioen per
maand trekken

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

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, standpunten, acties
en video’s.

MAAK ZELF MEE DE
PVDA BEKEND

SCHUD ZE
WAKKER!
EN MAAK VAN
SOCIAAL HET
NIEUWE NORMAAL

Bestel hier een affiche of het programma en laat het gratis
aan huis leveren. Het programmaboek kan je kopen vanaf
5 euro.
mortsel.pvda.be

STEM

VINK HIER JE BESTELLING AAN:
☐ affiche
☐ programma (€ 5)
☐ fietsplaatje

v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018

WARD

WARD COENEGRACHTS
LIJSTTREKKER PVDA MORTSEL
mortsel.pvda.be

NAAM:
E-MAIL: 						TELEFOON:
STRAAT:							

NR.:

GEMEENTE: 						POSTCODE:

TERUGSTUREN NAAR: PVDA MORTSEL, RODE LEEUWLAAN 4, 2640 MORTSEL

Door dit formulier te verzenden (in te vullen) verklaar je
je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens
bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te
houden van standpunten en activiteiten van de PVDA. Je
kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten
verwijderen. Dat kan per e-mail naar pvda@pvda.be, of per
brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je
vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige
manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de
Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA:
www.pvda.be/privacy.
9

WIE IS WARD?
Ward (44) is getrouwd met Tinneke. Ze wonen met hun twee kinderen sinds 15 jaar in de Molenstraat. Ward werkt in de
huisartsenpraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Deurne. Hij is actief in acties voor degelijke jobs en een goed pensioen,
tegen racisme en onrecht. Met enthousiaste vrijwilligers organiseerde de PVDA een grote bevraging over het stadsbeleid
waar 655 Mortselaars aan deelnamen. Want als je zaken wil veranderen moet je niet afwachten maar zelf actie ondernemen.

Ward houdt van het contact met zoveel mogelijk mensen en meningen. Hij komt op voor een samenleving
waar iedereen meetelt. In plaats van ons mee te laten
leiden naar een verzuurde wereld, moeten mensen
voor elkaar opkomen.

Grote bedrijven gaan voor winst, vaak ten koste van
personeel, veiligheid en gemaakte afspraken. Dan
is actie nodig om er tegenin te gaan. Overal waar
mensen solidariteit nodig hebben, staat de PVDA er
om hen te steunen.

OP 14 OKTOBER ZIJN ER OOK
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
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In Hangar 40 stelde gemeentepersoneel vast dat kankerverwekkend asbest niet correct was gesaneerd.
Gemeentearbeider Peter Spruyt werd ontslagen toen
hij een punt maakte van volksgezondheid. De PVDA
informeerde over het asbestgevaar en steunt Peter in
het proces tegen zijn ontslag.

OOK DAARVOOR KAN JE PVDA
STEMMEN. ELKE STEM TELT!

DE KANDIDATEN VAN PVDA MORTSEL
1. COENEGRACHTS Ward - 44 j - medewerker
		 Geneeskunde voor het Volk

13. MAHIEU Monique - 55 j - energieke redster

2. SEGERS Christiane - 60 j - event-planner,
		 ABVV vakbondsvrouw

14. BUYLE Patsy - 53 j - secretariaatsmedewerkster
		 buitengewoon onderwijs

3. AHMED Samy - 43 j - havenarbeider, 		
		mensenrechtenverdediger

15. CARMOY Audrey - 30 j - thuisblijfmama met
		 aanstekelijk enthousiasme

4. EELEN Marianne - 56 j - ambtenaar, actief in
		 Mortselse verenigingsleven

16. AZKOUKI Chaib - 49 j - werknemer 		
		 distributiebedrijf, vakbondsafgevaardigde ACV

5. VERSTAPPEN Sisse - 26 j - sociaal werker,
		 ervaring in Mortselse Jeugdraad

17. CAUWENBERGHS Josette - 53 j - huisvrouw
		 en dierenvriend

6. DE CONINCK Paulette - 66 j - geëngageerde
		 sociologe met pensioen

18. CLAESKENS Jany - 58 j - chemiearbeider,
		 vakbondsman, muzikant

7. JANSSENS Tim - 45 j - technisch bediende,
		motorliefhebber

19. BOGAERTS Rob - 36 j - bediende 		
		boekhouding

8. GHEUENS Lies - 27 j - Japanologe en 		
		dierenvriend

20. VAN TONGELEN Sam - 25 j - werkzoekend,
		 openhartig en hulpvaardig

9. HERKES Harry - 59 j - elektrotechnicus,
		natuurliefhebber

21. VANHUFFEL Nadine - 52 j - trambestuurder
		 met een hart voor wetenschap

10. CLAESKENS Yella - 23 j - begeleider / 		
		 opvoeder, sociaal gedreven

22. VAN PUT Thomas - 56 j - arbeider scheikunde

11. LEFEBVRE Ken - 37 j - nachtreceptionist, actief
		 in vrijwilligerswerk

23. SCHUURMAN An - 46 j - maatschappelijk
		assistente

12. BELLENS Els - 62 j - verpleegkundige met een
		 passie voor literatuur

24. VANDENHOECK Erik - 61 j - pedagoog, actief
		 in de diversiteitsraad
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“Een correct betaalde
job is één van de
sterkste hefbomen
tegen armoede.
Voldoende jobs op maat
zijn een dringende
opdracht voor het beleid.”

SAMY AHMED
HAVENARBEIDER

“Ontmoetingskansen voor iedereen,
ongeacht je roots of
gender. Daar moet
de stad voor zorgen.”
ELS BELLENS
VERPLEEGKUNDIGE

“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.”
PETER MERTENS
VOORZITTER PVDA

RAOUL HEDEBOUW
PVDA PARLEMENTSLID
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ERIK VANDENHOECK
VOORZITTER DIVERSITEITSRAAD

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

“Sociaal, rechtvaardig
en actief in woorden
én daden. Zowel in de
wijk als op de werkvloer. Wie wil zo’n
partij niet steunen?”

