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een stad op 
mensenmaat

kom op voor

verover  
de stad

⊲ Waar ligt de 

turnhoutenaar van 

Wakker? 1000 Binken 

gaven hun mening.

⊲ Wat stelt de Pvda 

voor rond armoede, 

gezondheid, moBiliteit 

en afvaloPhaling?
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Beeld je een stad in waar armoede geen kans heeft.  
Een stad waar je je geen zorgen hoeft te maken over 

de rusthuisfactuur van je dementerende moeder. Beeld 
je een stad in waar je kinderen veilig naar school kunnen 
fietsen. Een stad waar stipt en regelmatig openbaar 
vervoer een echt alternatief wordt voor de auto. Een stad 
die niet verstikt maar die ademt, met milieuvriendelijke 
bussen en met een garantie op groen, ook voor de 
volgende generaties. Beeld je een stad in zonder 
sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmatige 
afvalophaling aan huis.

Het zijn niet enkel onze dromen. Het zijn de dromen van 
de meer dan duizend Turnhoutenaren met wie we in 
dialoog gingen in onze Grote Bevraging. De afgelopen 
maanden trokken we met de PVDA van deur tot deur in 

de verschillende wijken van de stad. We vroegen wat 
er anders kan en wat er beter moet in Turnhout. Want 
democratie begint met luisteren naar de mensen.

Ons programma komt dus van de Turnhoutenaren zelf.  
Het is geen verre utopie, maar wel een dringende nood-
zaak om de prioriteiten terug juist te stellen. Om de stad 
niet te laten draaien op maat van projectontwikkelaars 
en private zorgbedrijven, maar op maat van de werken-
de mensen, van de jongeren en van de mensen die het 
moeilijk hebben. Het is het programma van iedereen die 
opkomt voor een stad op mensenmaat.

duizend ideeën voor  
een stad oP mensenmaat

Wout Schafraet
LijsTTrEkkEr PVDA TurnHOuT
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geef armoede  
geen kans
De voorbije jaren werden verschillende wijken opgewaardeerd. 

Het stadsbestuur zou echter niet enkel moeten investeren 
in stenen, maar ook in mensen. Als signaal naar de federale 
regering kan de stad zelf een proefproject starten en het leefloon 
voor eenoudergezinnen (de meest kwetsbare groep van mensen 
in armoede) optrekken tot aan de Europese armoedegrens.  
De stad kan ook haar rol als werkgever opnemen en meer jobs 
creëren bij de stadsdiensten.

EEn TOTAALPAkkET is nODiG 
Om de armoede in onze stad terug te dringen is een totaalpak-
ket aan maatregelen nodig. Zowel op federaal, Vlaams als op 
stedelijk niveau. De PVDA pleit voor een daling van de energie-
kost, voor meer kwaliteitsvolle betaalbare woningen en voor 
de afschaffing van allerlei gemeentelijke taksen zoals Diftar. We 
blijven opkomen voor een miljonairstaks om de rijkdom in ons 
land eerlijker te verdelen.

Kleine DeniZ verDient  
een toeKomSt 
Eén op de vijf Turnhoutse kinderen groeit op in 

kansarmoede. Dat zoiets mogelijk is in een rijk land als België is 
gewoon een schande. Alleenstaande ouders hebben het extra 
moeilijk om hun kinderen een toekomst te geven. Daarnaast 
worden ook Turnhoutenaren met een migratieachtergrond extra 
hard getroffen, door discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. 
kleine Deniz zou later even veel kansen moeten krijgen als zijn 
vriendjes op school.

“Als alleenstaande moeder van drie 
kinderen heb ik het moeilijk om 
de eindjes aan elkaar te knopen. 
Vandaag doe ik vrijwilligerswerk 
om andere mensen te helpen die in 
gelijkaardige situaties zitten als ik.”

cinDy, 42 jAAr
VrijWiLLiGEr ‘T AnTWOOrD
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maak zorg toegankelijk 
voor iedereen

De PVDA pleit voor gratis geneeskunde door de oprichting 
van wijkgezondheidscentra. Dat is dringend nodig, want 

steeds meer mensen stellen een doktersbezoek uit om financiële 
redenen. Ook in de Turnhoutse ziekenhuizen geldt steeds meer 
de commerciële logica. Voor ons gaat gezondheidszorg in  
de eerste plaats over mensen, niet over centen.

HALVEEr DE Prijs VAn HET rusTHuis.  
iedereen zou recht moeten hebben op een zorgeloze oude 
dag. Het kan niet zijn dat mensen die een leven lang hebben 
bijgedragen aan onze sociale zekerheid, nu moeten aankloppen 
bij hun kinderen met hun rusthuisfactuur. Een verblijf in een 
woonzorgcentrum mag nooit meer dan 855 euro per maand 
kosten. We moeten investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle 
ouderenzorg, in openbare handen, voor onze ouders en onszelf. 

SleutelS Weer in hanDen

in Turnhout betaal je al gauw meer dan 1900 
euro per maand voor een éénpersoonskamer 

in een rusthuis. Een pak meer dan het gemiddeld wettelijk 
pensioen van 1200 euro. Door woonzorgcentrum De Wending 
te verzelfstandigen, gaf het stadsbestuur deels de sleutels uit 
handen om zelf de prijs te bepalen. De stad zou opnieuw haar 
verantwoordelijkheid moeten opnemen en haar inwoners een 
goede oude dag garanderen. 

“Ik werkte een jaar in een 
rusthuis in Turnhout. Om geld 
te besparen mocht ik niet eens 
luiers vervangen wanneer die 
nog niet lang genoeg gedragen 
waren. Zo wil ik niet omgaan  
met mijn patiënten.”

marie roSine, 37 jAAr
ZOrGkunDiGE
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haal het verkeer  
uit de knooP

De Turnhoutenaren rijden massaal met de fiets, zowel in hun 
vrije tijd als naar het werk. Maar als fietser in Turnhout moet je 

vaak je leven riskeren tussen de auto’s en de bussen. Door werk 
te maken van een veilig en comfortabel fietsnet halen we meer 
auto’s van de straat en halen we het verkeer uit de knoop.

ruiM BAAn VOOr VEiLiG fiETsEn 
net zoals er invalswegen zijn voor het autoverkeer moeten er ook 
aparte invalswegen komen voor fietsers. Deze veilige fietsassen 
zijn met de auto enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Zo 
halen we meteen ook het doorgaand verkeer uit de woonwijken. 
Als daarnaast de bewoners van de De Merodelei gratis toegang 
krijgen tot de ondergrondse parkeergarage, dan kunnen we 
parkeerplaatsen van de straat halen en plaats maken voor een 
breed tweerichtingsfietspad. Zo wordt ook deze gevaarlijke straat 
een veilige fietsas.

een buS naar elKe WijK 

inzetten op vlot verkeer vereist een breed net 
van openbaar vervoer. Daarom pleit de PVDA 

voor regelmatige en stipte bussen, naar elke wijk. Ook naar 
Zevendonk en de industriezone Veedijk. Bovendien is een 
dringende omschakeling nodig bij het wagenpark van De Lijn 
naar milieuvriendelijke bussen op waterstof. Hiervoor is alle 
technologie voorhanden. 

“Mijn zoon van 14 fietst elke 
dag van Schorvoort naar zijn 
school in het centrum.  
Een veilige fietsstad is een 
droom voor elke moeder.”

erica, 39 jAAr
MOEDEr VAn sAM



“Dankzij de acties van de PVDA 
en Actiecomité Dieftar verlaagde 
de vaste kost voor afvalophaling. 
We zijn trots op die eerste 
resultaten, maar gaan door tot er 
een echt sociaal en rechtvaardig 
afvalbeleid is.”

Petra, 48 jAAr
AcTiEcOMiTé DiEfTAr
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stoP dure diftar

Afvalophaling is peperduur in Turnhout. Onder het mom van 
‘de vervuiler betaalt’ wordt de rekening doorgeschoven 

naar de gewone Turnhoutenaar. De grote vervuilers van de 
verpakkingsindustrie worden daarbij buiten schot gelaten. De 
Turnhoutenaar sorteert beter dan ooit, maar toch moet hij nu 
veel meer betalen.

EEn DiEnsTVErLEninG AAn DE BEVOLkinG 
De PVDA wil van afvalophaling opnieuw een dienstverlening 
maken. Met een wekelijkse ophaling van al het huisvuil. 
De vaste kost voor de grijze en groene bak moet worden 
afgeschaft. Groenafval is perfect composteerbaar en moet dus 
gratis worden opgehaald. je zou ook je afval gratis naar het 
containerpark moeten kunnen brengen. Mensen die de moeite 
doen om hun afval te sorteren en weg te brengen zouden 
daarvoor immers beloond moeten worden.

ProPere Straten

Betaalbare afvalophaling aan huis en gratis 
toegang tot het containerpark moeten zorgen 

voor minder sluikstort. Voldoende openbare vuilnisbakken 
moeten zwerfvuil tegen gaan. Daarnaast kan de stad extra 
bewustmakingscampagnes opzetten om sluikstort en zwerfvuil 
te voorkomen.
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BETAALBAAR  
VOOR IEDEREEN
MAAK TURNHOUT
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HET VERKEERHAAL 
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HALVEER
VAN HET RUSTHUIS
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Bestel je raamaffche voor een 
Turnhout op mensenmaat. Mail 
naar turnhout@pvda.be of sms naar 
0498 45 43 79. Wij bezorgen het 
bij jou thuis. Of spring eens binnen 
in ons partijgebouw Local Social 
(Renier Sniedersstraat 46, aan de 
Watertoren).

maak zelf
de Pvda Bekend

versterk de Pvda

We heBBen jouW 
steun nodig

De PVDA zit in de lift. Versterk links  
en neem vandaag nog een lidkaart  
(€ 20/jaar). sms ‘lid’ + je naam en adres 
naar 0492 77 50 07 of surf naar  
turnhout.pvda.be/lidworden

Geef 5 of 10 euro steun op rekening-
nummer BE05 0011 1514 8675 
steunfonds PVDA,  
M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel 
Of surf naar turnhout.pvda.be/doneren 
Op de hoogte blijven van PVDA-nieuws? 
Whatsapp “voornaam naam postcode” 
naar 0484 28 16 15

www.manifi esta.be

PENGUINS OF 
THE WORLDUNITE

2018

8&9 SEPT.
BREDENE AAN ZEE
STAF VERSLUYS-CENTRUM

ASIAN DUB FOUNDATION ★ CHILLA ★ 
LA PEGATINA ★ RED ZEBRA ★ BARBARA DEX ★ 
MC LILY ★ RAYMOND VAN HET GROENEWOUD ★ 
JAN DE SMET, NELE PAELINCK & 2 CENTIMETERS

PABLO ALLENDE ★ OMAR BARGHOUTI ★ 
KRISTIEN HEMMERECHTS ★ PETER MERTENS ★ 
JEANNE DEVOS ★ RAOUL HEDEBOUW ★ 
JEAN PASCAL VAN YPERSELE ★ ICO MALY

FEEST VAN DE 

SOLIDARITEIT



wat is pvda?

⊲ LanceRing PVDa-PROgRaMMa
⊲ SPeeDDaTe MeT enkeLe  

PVDa-kanDiDaTen
⊲ geLeiDe WanDeLing en fieTSTOchT
⊲ haPje en DRankje

meer info volgt:
turnhout.PvDa.be
0498 45 43 79
turnhout@PvDa.be

Grote 
PVDA KicK-off
ZonDAG 24 juni 
14u
STaDSBOeRDeRij 
TuRnhOuT
VeLDekenSWeg 10
turnhout
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sociaal rechtvaardig actief
⊲ Op onze Lentelunch brengen 

wij onze sociale politiek in de 
praktijk. Voor het derde jaar op 
rij organiseren we een solidari-
teitsavond, met gratis eten voor 
mensen in armoede.

⊲ een sociale politiek vertrekt van 
de mensen zelf. Wij gingen in 
dialoog met meer dan duizend 
Binken. Samen met hen gaan we 
voor een stad op mensenmaat.

⊲ De PVDa was de enige partij die 
aan de alarmbel trok toen de 
prijzen van het nieuwe zwembad 
bekend werden. Zwemmen in 
Turnhout is duurder dan in alle 
omliggende steden en gemeenten.

⊲ De PVDa pleit voor een  
miljonairstaks of vermogens- 
belasting. Zo dragen ook de 
sterkste schouders bij. Dat is een 
kwestie van rechtvaardigheid.

⊲ Toen bus 1 werd geschrapt scho-
ten we meteen in actie. Samen 
met de buurtbewoners startten 
we een petitie en deden we een 
betoging. Ook na de verkiezingen 
zullen we verder actie voeren 
voor een bus in elke wijk.

⊲ De aanhoudende acties van ac 
Dieftar en van de PVDa zorgden 
voor een daling van de vaste kost 
voor afvalophaling. Strijd loont.


