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lIJsttreKKer pvDa aalst

⊲ Voor betaalbare woningen

⊲ Maak Van aalst een werkende stad

⊲ Haal Het Verkeer uit de knoop



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

stad kapot. onze bevraging bij aalstenaars 
plaatst armoede bovenaan de agenda. Daarom 
wil de pvDa uitkeringen optrekken tot boven 
de armoedegrens en het minimumpensioen op 
1.500 euro brengen.  
 
maar ook in aalst kunnen we een verschil 
maken. Door sociale woningen te bouwen en 
te renoveren. Door vaste, volwaardige jobs 
te creëren. met meer wijkgezondheidscentra, 
waar je kosteloos naar de dokter kan. Door te 

investeren in goede fietsinfrastructuur 
en in gratis en fors uitgebreid 
openbaar busvervoer in Groot 
aalst. Het zijn slechts enkele van 
de voorstellen van de pvDa voor 
een stad op mensenmaat. 

Alexander Van Ransbeeck
lijsttrekker pvDa aalst

arMoede wegwerken  
is onZe prioriteit

� PVDA Aalst

� alexander.van.ransbeeck

volg ons:

wiJ willen  
betaalbare woningen

Het stadsbestuur vindt dat 
het niet haar taak is om 

zelf woningen te zetten en laat 
dat dan maar over aan rijke 
projectontwikkelaars. Het gevolg: 
dure woningen, onbetaalbaar 
voor velen. ondertussen boeren 
de bouwpromotoren en een 
tiental rijke families goed. 
Bijna de helft van de aalstenaars besteedt meer dan 
dertig percent van het gezinsinkomen aan huishuur. 
De prijzen voor appartementen stegen de voorbije 
tien jaar met bijna vijftien percent. 1.700 aalstenaars 
staan op de wachtlijst voor een sociale woning. pvDa 
aalst wil het recht op betaalbaar wonen voor iedereen 
garanderen. op een wachtlijst kun je niet wonen. aalst 
moet zelf meer sociale woningen bouwen, beheren 
en renoveren om de wachtlijsten weg te werken. 
Daarvoor willen we een aalsters openbaar renovatie- en 
bouwbedrijf oprichten in plaats van beroep te doen op 
privébedrijven. Zo kunnen we betaalbare woningen 
bieden en de wachtlijsten wegwerken.

“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 parlementslID2



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

Haal Het Verkeer uit  
de knoop

er zijn honderden 
werkende handen 

nodig voor een stad op 
mensenmaat. vast en zeker 
werk is daarom de beste 
investering. De flexi-jobs 
die de regering promoot, 
onzekere interimarbeid of 
slechtbetaalde jobs zijn dat 
niet. Die zetten alleen maar 
de arbeidsvoorwaarden 
van werknemers onder 
druk. Wij willen van 
aalst een werkende stad maken. Het op te richten 
aalsters renovatie- en bouwbedrijf speelt hierin een 
voorbeeldrol. Zo kan de stad honderden mensen 
aanwerven. een win-win-situatie: we creëren stabiele 
jobs én werken de wachtlijst voor sociale woningen weg.

Maak Van aalst  
een werkende stad

Werknemers moeten 
veilig en vlot op het 

werk geraken; kinderen 
en studenten op school. 
verplaatsingen met de 
fiets, te voet en met het 
openbaar vervoer moeten 
het nieuwe normaal 
worden. afgescheiden 
fietspaden, toegankelijke 
overdekte fietsparkings, 
conflictvrije kruispunten en goed onderhouden 
voetpaden zijn hiervoor noodzakelijk. We breiden het 
openbaar busvervoer in Groot aalst fors uit en maken 
het gratis. In meer dan vijftig europese steden is het 
openbaar vervoer al gratis. We geven de aalstenaars 
zo een alternatief voor de auto, we pakken de 
luchtvervuiling aan en onze gezondheid gaat erop 
vooruit. Waarop wacht aalst?

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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de kandidaten Van pVda aalst

 1. van ransbeeck alexander - 30 jaar 
  Medewerker PVDA 

 2. jublou nicole - 68 jaar 
  Pedagoge 

 3. engels stefaan - 47 jaar 
  Andersvalide, actieve duizendpoot 

 4. Messiaen debbie - 38 jaar 
  Zorgkundige 

 5. rabier derek - 34 jaar 
  Procesoperator bij Ajinomoto Omnichem, delegee ABVV 

 6.  beerens karen - 33 jaar  
  Opvoedster 

 7.  van den eeckhout samuël - 33 jaar 
  Administratief bediende, actief in de   
  milieubeweging

      8. de pauw regina - 62 jaar 
  Voormalig buschauffeur 

 9.  Matthieu hugo - 64 jaar 
  Bediende bij Touring, delegee ABVV, verruimingskandidaat

 10.  beernaert ilse - 66 jaar 
  Gepensioneerde ambtenaar 

 11.  hénaux Michael - 34 jaar 
  Welzijnswerker

 12. kroM cornelia - 62 jaar 
  Bediende  

 13. vastiau Mano - 40 jaar 
  Treinbegeleider, delegee ABVV 

 14. vanhaecke lieve - 68 jaar 
  Gepensioneerde 

 15. dierickx romain - 79 jaar 
  Gepensioneerde leerkracht 

 

 1. van ransbeeck alexander - 30 jaar 
  Medewerker PVDA 

 2. de cooMan Matilde - 22 jaar 
  Studente, actief bij jongerenbeweging Comac,  
  studentenvertegenwoordiger

 3. jacobs tilly - 63 jaar 
  Buddycoach CAW, plaatsvervangend syndicaal  
  afgevaardigde ABVV 

 4. vits peter - 61 jaar 
  Arbeider luchthaven Zaventem, delegee ABVV 

 5. iMbo lydia - 50 jaar 
  Bediende 

 6.  driessens guido - 66 jaar 
  Postbediende op pensioen, ex-militant ACOD-Post 

 7.  kerkhove ilse - 44 jaar 
  Arbeidster

 8.  van isterdael ludwig - 53 jaar 
  Cargo handler luchthaven Zaventem, militant ABVV 

 9.  jublou nicole - 68 jaar 
  Pedagoge 

 10.  schollaert dirk - 65 jaar 
  Zelfstandig ondernemer op pensioen

de kandidaten provincieraad aalst-oudenaarde 
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