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Armoede maakt mensen kapot, maakt het 
sociaal weefsel kapot en maakt ook een 

stad kapot. Wie de strijd tegen armoede niet 
bovenaan de agenda zet, heeft iets niet goed 
begrepen. Daarom wil de PVDA uitkeringen 
optrekken tot boven de armoedegrens en het 
minimumpensioen op 1.500 euro brengen. 

Maar ook in Geraardsbergen kunnen we een 
verschil maken. Met een sociale kruidenier, 
waar mensen met een laag inkomen 
betaalbaar inkopen kunnen doen. Met een 
wijkgezondheidscentrum, waar je kosteloos 
naar de dokter kan. Met bijkomende sociale 
woningen, want ook op dat vlak hinkt 
Geraardsbergen zwaar achterop. Het zijn enkele 
van de voorstellen van de PVDA voor een stad 
op mensenmaat. Je vindt er nog veel meer op 
geraardsbergen.pvda.be.

Nick Dobbelaere
lijsttrekker PVDA Geraardsbergen

ARMOEDE, 
VIJAND NUMMER ÉÉN

� nick.dobbelaere

� PVDAGeraardsbergen

VOLG ONS:

GEEN SLUITING VAN 
DE MATERNITEIT

Begin 2017 verzamelde 
de PVDA 2.091 

handtekeningen van 
Geraardsbergenaren 
voor het behoud van 
de materniteit van ons 
ASZ-ziekenhuis. Minister 
Maggie De Block (Open 
Vld) wil die sluiten. Hier 
worden elk jaar 300 
kinderen geboren en 
de ouders zijn allemaal 
vol lof over de zorg die 
ze kregen. Het Geraardsbergse stadsbestuur heeft de 
materniteit al opgegeven, wij doen dat niet. De a� ouw 
en de privatisering van ons eigen ASZ-ziekenhuis 
moeten worden stopgezet. Geen besparingen en 
winstbejag op de kap van de zieken. Het moet gaan 
over mensen, niet over winstcijfers.

“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
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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 

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

GRATIS VUILNISZAKKEN

Democratie 
stopt niet op 14 

oktober. Dan begint 
het pas. We keren 
de gemeenteraad 
binnenstebuiten. 
De burgers moeten 
centraal staan. 
Daarom voeren we 
een ‘vragenuurtje 
van de burger’ in op 
de gemeenteraad 
– het ‘halfuurtje van het volk’ – waar burgers, 
actiecomités en sociale organisaties spreekrecht 
krijgen en rechtstreeks in dialoog kunnen gaan met 
het stadsbestuur. Daarnaast verlagen we ook de grens 
voor burgerinitiatieven. We maken het bestuur volledig 
transparant. We zetten meer in op de dorpsraden. 
Samen maken wij Geraardsbergen, samen beslissen wij 
over onze toekomst.

INSPRAAK VOOR DE BURGER

Blikjes, hondenpoep, 
afval van 

wielertoeristen, 
sluikstort … 
Geraardsbergen ligt 
er vaak vuil bij. Dat 
ligt deels aan laksheid 
bij de mensen. Maar 
als elke euro telt, is 
afval dumpen soms 
ook de goedkoopste 
oplossing. Daar doen 
we iets aan. We geven 
elk gezin gratis vuilniszakken. Ook het containerpark en 
de ophaling van grof huisvuil maken we gratis. Daarnaast 
plaatsen we extra vuilnisbakken en de stad werft 
bijkomend mensen aan om de straten proper te houden. 
Zo heeft niemand nog een excuus om zwerfvuil achter te 
laten of te sluikstorten. Wie toch betrapt wordt, mag mee 
op pad met de schoonmaakploeg van ’t stad.
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KANDIDATEN PVDA GERAARDSBERGEN

 1. DOBBELAERE Nick 43 j. 
  journalist

 2. IMBO Lydia 50 j. 
  bediende

 3. MINJAUW Tom 49 j. 
  begeleider buitenschoolse kinderopvang

 4. MORALES IMBO Sarah 23 j. 
  studente 

 5. VAN DE PONTSEELE Hans 33 j. 
  ambtenaar FOD Financiën

 6. GOEDVRIENDT Els 44 j. 
  leerkracht

 7. ABDUL HAMEED Omer 55 j. 
  Palestijns activist

 8. FONTEYNE Luna 21 j. 
  verkoopster 

 9. SILLEN Tom 42 j. 
  kunstenaar/activist

 10. VAN DEN BERGE Lieve 51 j. 
  natuurfreak

 11. VANDEPOELE Marc 66 j. 
  gepensioneerd ambtenaar RVA

 12. BIESEMANS Murielle 51 j. 
  invalide 

 13. HUYBRECHTS Wim 40 j. 
  treinbegeleider internationaal

 14. LIMBOURG Gisele 67 j. 
  gepensioneerde

 15. VAN MARCKE Erwin 53 j. 
  werkzoekende

 16. VANCANEGEM Marie Josée 63 j. 
  vrijwilligster in de zorg

 17. WILLIQUET Jean 65 j. 
  gepensioneerd arbeider, leerkracht, revisor

 18. EVENEPOEL Jacqueline 72 j. 
  gepensioneerde kinesitherapeute

 19. BATSELIER Tom 56 j. 
  treinbegeleider

 20. FONTEYNE Anne 52 j. 
  ervaringsdeskundige in kansarmoede

 21. DRIESSENS Guido 66 j. 
  gepensioneerd postbediende, ex-militant  
  ACOD Post 
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