
VOOR EEN SOCIAAL, GROEN EN BETAALBAAR TURNHOUT
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⊲ WAAROM IS JOUW 

STEM VOOR DE PVDA 

NODIG, NUTTIG EN 

DOORSLAGGEVEND?

⊲ LANGER WERKEN VOOR 

MINDER PENSIOEN? NO 

WAY!



VOLG ONS:

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 een garantie op groen, ook voor de 
volgende generaties. Beeld je een stad in zonder 
sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmati-
ge afvalophaling aan huis.

Ondertussen gaat het in Turnhout helemaal de andere 
kant op. De uitdagingen op vlak van armoede, groen 
en mobiliteit zijn enorm, maar onze politici lijken nog 
te slapen. Het is tijd voor een nieuwe wind om de 
anderen eens goed wakker te schudden. Dat is waar 
wij goed in zijn.

Met de PVDA doen wij op een heel andere manier aan 
politiek. Wij zijn niet bezig met postjes verdelen. Bij 
ons geen politici met een loon tussen de 5.000 en de 
10.000 euro zoals bij de machtspartijen. Onze kandi-
daten leven en werken met een gemiddeld arbeider-
sloon. Wij zijn de new kids in town.

Schud jij de Turnhoutse politiek mee wakker? Stem 
dan PVDA!

WOUT SCHAFRAET
LIJSTTREKKER PVDA TURNHOUT

NEW KIDS IN TOWN 

�PVDA Turnhout

v.l.n.r.: Emel Tecimer (3e plaats), Wout Schafraet (lijsttrekker), Erica Smits (2e plaats)
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NODIG
Het leven wordt voor iedereen duurder en de armoe-
de neemt toe. Onze groene longen worden volge-
bouwd en het verkeer loopt vast. De uitdagingen zijn 
enorm maar onze politici lijken nog te slapen. Turn-
hout heeft nood aan een nieuwe wind. Een nieuwe 
stem in de gemeenteraad die de politiek eens goed 
kan wakker schudden. Een sociale en consequente 
stem. Jouw stem.

NUTTIG

Raoul Hedebouw en Marco Van Hees zijn de enige 
twee PVDA’ers in het federaal parlement, maar ze 
maken wel lawaai voor tien. Ze zijn de luis in de pels 
van de regering Michel, die onze pensioenen afbreekt 

en die jacht maakt op de zieken. Zo’n sociale opposi-
tiestem hebben we ook nodig in Turnhout. Een eerste 
zetel voor de PVDA zal meer verschil maken dan een 
vijfde zetel voor Groen of sp.a, een zevende zetel 
voor T.I.M of een twaalfde zetel voor de N-VA.

DOORSLAGGEVEND

De PVDA zit in de lift. Dat merk je in de wijken en 
dat zie je in de peilingen. Maar met peilingen alleen 
win je geen verkiezingen. We hebben jouw stem 
nodig. Jouw stem is doorslaggevend om de stem van 
de werkende mensen, van de jongeren en van de 
mensen die het moeilijk hebben in de gemeenteraad 
te brengen.

WIJ VRAGEN JOUW STEM: JUIST DIE STEM IS  
NODIG, NUTTIG EN DOORSLAGGEVEND.

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
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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 opstarten en het leefloon optrekken tot aan 
de Europese armoedegrens. De stad kan ook haar rol als 
werkgever opnemen en meer vaste jobs creëren bij de 
stadsdiensten.

EEN TOTAALPAKKET IS NODIG
Om de armoede in onze stad terug te dringen is 
een totaalpakket aan maatregelen nodig. Zowel op 
federaal, Vlaams als op stedelijk niveau. De PVDA pleit 
voor een daling van de energiekost, voor betaalbare 
gezondheidszorg en voor de afschaffing van de 
asociale afvaltaks DIFTAR. We blijven opkomen voor 
een miljonairstaks om de rijkdom in ons land eerlijker te 
verdelen.

MAAK EEN PUNT VAN 
BETAALBAAR WONEN
Steeds meer Turnhoutenaren hebben 
het moeilijk een betaalbare woning te 

vinden. Prestigeprojecten zoals Turnova bieden amper 
oplossingen voor jonge starters of voor mensen die het 
moeilijk hebben. Bij Woonmaatschappij De Ark staan 
bijna 4000 mensen op de wachtlijst voor een sociale 
woning. Maar op een wachtlijst kan je niet wonen. 
Nochtans zijn voldoende kwaliteitsvolle publieke 
woningen een sleutel in de strijd tegen armoede.

“Ik zie steeds meer mensen die het 
moeilijk hebben om rond te komen. 
De strijd tegen armoede zou een 
topprioriteit moeten zijn van elk 
stadsbestuur.”

EMEL TECIMER, 43 JAAR
3E PLAATS GEMEENTERAADSLIJST

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 
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HAAL HET VERKEER  
UIT DE KNOOP
Als fietser in Turnhout 

moet je vaak je leven 
riskeren tussen de auto’s 
en de bussen. Dat kan 
anders! 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.

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 stille 
en milieuvriendelijke bussen op waterstof.

🔒

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. Een verblijf in een woonzorgcentrum mag nooit meer 
dan 855 euro per maand kosten. Vandaag betaal je in 
Turnhout meer dan 1900 euro voor een éénpersoonskamer, 
omdat winst voor gaat op zorg. We moeten investeren in 
betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg, in openbare 
handen, voor onze ouders en voor onszelf.

“Ik werk zelf als verpleegster 
in een rusthuis in Turnhout. Ik wil voor 
al onze bewoners kwaliteitsvolle en 
betaalbare zorg.”

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

HILDE DE BLOCK, 50 JAAR
5E PLAATS GEMEENTERAADSLIJST

ERICA SMITS, 40 JAAR
2E PLAATS GEMEENTERAADSLIJST
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STOP DURE DIFTAR
Afvalophaling in 

Turnhout is peperduur. 
Onder het mom van ‘de 
vervuiler betaalt’ wordt de 
rekening doorgeschoven 
naar de inwoners. De 
grote vervuilers van de 
verpakkingsindustrie 
blijven buiten schot. De 
Turnhoutenaar sorteert 
beter dan ooit, maar toch 
moet hij nu veel meer 
betalen.

EEN DIENSTVERLENING VOOR EEN PROPERE STAD
De PVDA wil 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. Betaalbare en 
regelmatige afvalophaling zorgt ook voor minder sluikstort en 
voor propere straten.

RED ONZE GROENE LONGEN
Turnhout heeft heel wat 

troeven voor iedereen die 
dicht bij het groen wil wonen. 
Maar onze groene longen worden 
steeds meer volgebouwd. In de 
groenzones boven het kanaal 
(Heizijde) wordt vrij spel gegeven 
aan projectontwikkelaars. In 
Schorvoort wil het stadsbestuur 
de prachtige Aa-vallei verkavelen. 
Wij willen de geplande 
verkavelingen in groengebied terugdraaien. Ook binnen de 
ring moet er meer publieke groene ruimte worden gecreëerd.

MAAK VAN TURNHOUT EEN KLIMAATTOPPER
De afgelopen jaren is de uitstoot van CO2 in onze stad amper 
afgenomen. Aan het huidige tempo wordt Turnhout pas 
klimaatneutraal tegen het jaar... 2680. Alsof we alle tijd van 
de wereld hebben! De stad moet een aardwarmte-, wind- en 
zonneplan opmaken om de uitstoot elk jaar terug te dringen. 
Ze moet de gezinnen ondersteunen om hun huizen te isoleren.

“Ik wil niet behoren tot de laatste generatie 
die nog kon genieten van het groen rond 
onze stad. Voor ons en voor de generaties 
die na ons komen moeten we de geplande 
verkavelingen tegenhouden nu het nog 
kan.”

“De PVDA is de enige partij 
die zich altijd heeft verzet 

tegen de asociale afvaltaks DIFTAR. De 
Turnhoutenaren hebben recht op een 
sociaal en rechtvaardig afvalbeleid.”

JELLE RONSMANS, 23 JAAR
6E PLAATS GEMEENTERAADSLIJST ANSOUMANE DIALLO, 37 JAAR

4E PLAATS GEMEENTERAADSLIJST
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BLIJF VAN ONS PENSIOEN ZO KAN HET 
NIET VERDER

STOP DE REGERING, VERSTERK DE PVDA

Onze pensioenen zijn nu al de 
laagste van Europa. Toch wil de 
regering ons langer doen werken 
voor minder pensioen. Dat is 
onaanvaardbaar.

ONS PENSIOEN IS EEN RECHT
We hebben er hard voor gewerkt. 
De PVDA verdedigt het recht op een 
menswaardig pensioen: 75 procent 
van ons loon, en minstens  
1.500 euro.

OP 67 JAAR IS ÉLK BEROEP 
TE ZWAAR
Of je nu verpleger bent, poets-
vrouw of bediende: weinig mensen 
houden het vol tot 67 jaar. Steeds 
meer mensen worden ziek of 
kampen met stress en burn-out. 
De pensioenleeftijd moet opnieuw 
omlaag naar 65 jaar, met recht op 
vervroegd pensioen op 60 jaar en 
brugpensioen vanaf 58 jaar.

De regering haalt het geld bij 
zieken en gepensioneerden, 
terwijl multimiljonairs en 
multinationals miljarden 
euro cadeau krijgen. 
De ongelijkheid in onze 
samenleving neemt steeds 
verder toe. 
De PVDA wil de rijkdom 
rechtvaardig verdelen. 
Mens en milieu moeten op 
de eerste plaats komen. 
Betaalbaar wonen, werkbaar 
werk met een volwaardig 
loon, een gezonde en veilige 
leefomgeving:  
dat is wat écht telt.

 

Al 40.000 mensen ondertekenden een petitie tegen het asociale 
pensioenplan van de regering.

LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP www.blijfvanonspensioen.be

WIST JE DAT? 
De ministers die ons verplichten om tot 67 
jaar te werken mogen zelf… op 55 jaar met 
pensioen. Zij krijgen een pensioen cadeau van 
4.250 euro netto per maand, terwijl zoveel 
ouderen in armoede leven of overleven.  
Dat is wraakroepend. 

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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WIE IS WOUT?
Wout is beroepsmuzikant, vader en lijsttrekker voor de PVDA. Hij verzet zich tegen elke vorm van onrecht. Op zijn 16 jaar 
ging hij al betogen tegen de oorlog in Irak van George W. Bush en zijn miljonairsvrienden. Die verontwaardiging over 
onrecht is ook vandaag nog de motor van Wout zijn engagement: “Hoe is het mogelijk dat de armoede toeneemt in een 
samenleving die steeds rijker wordt?”. Wout is vastbesloten om de Turnhoutse politiek stevig wakker te schudden.

Geen beslissingen zonder echte democratie. Vooral-
eer Wout begon te schrijven aan het verkiezingspro-
gramma voor Turnhout, legde hij met zijn ploeg zijn 
oor te luisteren bij meer dan duizend Turnhoutenaren.

Wout doet niet aan politiek voor het geld en de 
postjes, maar als engagement voor de mensen. Als 
hij verkozen is zal hij, net als de andere PVDA-verko-
zenen nu al doen, zijn zitpenningen afstaan en verder 
leven aan een gemiddeld arbeidersloon.

Als de Turnhoutenaren actie voeren voor hun pensioen, 
voor betaalbare afvalophaling of tegen de afschaffing van 
hun buslijn, dan is Wout er altijd bij. Politiek voer je niet 
enkel vanuit het stadhuis, maar ook in de wijken, samen 
met de mensen.

Naast zijn politiek engagement is Wout klassiek trom-
bonist. Hij speelt regelmatig in bekende orkesten en 
ensembles. In het weekend gaat hij graag wandelen 
of fietsen in de natuur. Wout woont met zijn vriendin 
en zijn zoontje van twee in het centrum van Turnhout.
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MAAK ZELF MEE DE
PVDA BEKEND 
We hebben jou nodig om de PVDA zichtbaar te 
maken in het straatbeeld! 
Laat een affiche voor je raam, een doorzichtige 
autosticker voor je achterruit of een fietskaartje 
voor je fietszadel gratis aan huis leveren. Of bestel 
ons uitgebreid stadsprogramma voor Turnhout 
(100 pagina’s voor een stad op mensenmaat) voor 
slechts €5.

BESTEL 
JE AFFICHE, AUTOSTICKER,
FIETSKAARTJE OF PROGRAMMA
VIA ONZE WEBSITE
turnhout.pvda.be/materiaal

OF SMS NAAR 0498 45 43 79
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LIJSTTREKKER PVDA TURNHOUT
WOUT SCHAFRAET

STEM 
WOUT

VOOR EEN 
SOCIAAL, 
GROEN EN 
BETAALBAAR 
TURNHOUT 

SCHUD ZE 
WAKKER 

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.

BRENG ONS EEN 
BEZOEKJE
Bezoek ons partijlokaal aan de voet van de Watertoren: 
Renier Sniedersstraat 46
Drie dagen in de week zetten wij de deur open voor alle 
sympathisanten en geïnteresseerden:

• maandag van 10u tot 14u
• woensdag van 14u tot 18u
• zaterdag van 10u tot 14u 

MET WOUT  ZIT JE GOED
STEM 
WOUT
SCHAFRAET
LIJSTTREKKER PVDA TURNHOUT

9



DE KANDIDATEN VAN PVDA TURNHOUT

 1. Wout SCHAFRAET, 32 jaar, beroepsmuzikant,  

  voorzitter en lijsttrekker PVDA Turnhout 

 2. Erica SMITS, 40 jaar, leerkracht Nederlands- 

  Engels aan 5e en 6e jaar 

 3. Emel TECIMER, 43 jaar, deeltijds werknemer  

  horeca en deeltijds huisvrouw 

 4. Ansoumane DIALLO, 37 jaar, logistiek  

  arbeider, voorzitter Guinese gemeenschap Kempen

 5. Hilde DE BLOCK, 50 jaar, verpleegster in een  

  Turnhouts woonzorgcentrum 

 6. Jelle RONSMANS, 23 jaar, student bosbouw  

  en arbeider bij Natuurpunt 

 7. Cindy EYKENS, 42 jaar, poetsvrouw,   

  vakbondsafgevaardigde en vrijwilliger T’ANtWOORD

 8. Anne PEETERS, 37 jaar, zelfstandig   

  uitbaatster van de Kleine Kruidenier

 9. Zaynaba ALKODASE, 22 jaar, studente  

  politieke wetenschappen UA  

 10. Philippe CENGIAROTTI, 53 jaar, koerier en  

  chauffeur voor huisartsenwachtpost 

 11. Katrien DINGENEN, 45 jaar, invalide,   

  zwerfvuilvrijwilliger, ex-vrijwilliger Oxfam 

 12. Werner TUYTENS, 48 jaar, leerkracht fysica  

  aan 5e en 6e jaar, vakbondsafgevaardigde 

 13. Eline PETIT, 27 jaar, verkoopster in   

  winkelketen, initiatieefneemster PVDA-Lentelunch

 14. Jahan SHEKARI, 53 jaar, cipier en   

  vakbondsafgevaardigde in Turnhout 

 15. Lailah HAANS, 58 jaar, leerkracht algemene  

  vorming in DBSO

 16. Jelle TECK, 36 jaar, bediende bij bedrijf   

  gespecialiseerd in hydraulica in Beerse

 17. Gil SMETS, 32 jaar, ergotherapeut, werkt met  

  mensen met een beperking

 18. Marcel RIEMIS, 64 jaar, bediende CM,   

  langdurig zieke, muzikant

 19. Gohar KARAPETYAN, 20 jaar, studente  

  rechtspraktijk AP Hogeschool

 20. Bram SIMONS, 26 jaar, werkzoekende,  

  mobiliteitsspecialist PVDA

 21. Conny VAN GEIRT, 54 jaar, invalide, ex- 

  vrijwilliger bij CAW Kempen

 22. Lino NEMSDAEL, 36 jaar, metaalarbeider en  

  vakbondsafgevaardigde

 23. Edith BELMANS, 59 jaar, bediende in de  

  financiële sector en vakbondsafgevaardigde

 24. Kevin SEELS, 29 jaar, verpleger in Psychiatrisch  

  Ziekenhuis Zoersel
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LEES MEER OVER ONZE KANDIDATEN OP 
turnhout.pvda.be/kandidaten

“Wij willen in de 
gemeenteraad de stem 
vertegenwoordigen van 
de werkende mensen, 
van de jongeren en van 
alle mensen die het 
moeilijk hebben in onze 
stad. 
Onze 35 kandidaten 
weerspiegelen perfect 
die ambitie. Ze zijn 
een weerspiegeling 
van de Turnhoutse 
samenleving in al haar 
diversiteit.”

 25. Saihoun ENAYAT, 20 jaar, student   

  geneeskunde KU Leuven

 26. Jules-Luc GILLES, 65 jaar, gepensioneerd,  

  vrijwilliger Natuurpunt De Liereman

 27. Veerle VAN MANSFELD, 40 jaar, begeleider  

  voor mensen met een zorgbehoefte

 28. Ruben TUYTENS, 22 jaar, student toegepaste  

  informatica, scoutsleider Akabe Turnhout

 29. Speranta MAGYAR, 46 jaar, zelfstandig kapper  

  en huisvrouw 

 30. Tim IANNA, 45 jaar, werkzoekende, actief in de  

  wereldmuziek en reggaescene

 31. Pascale HERMANS, 54 jaar, poetsvrouw in  

  Turnhouts ziekenhuis

 32. Jef SMETS, 66 jaar, gepensioneerd leraar, ex- 

  gemeenteraadslid Turnhout

 33. Elly VERBRAEKEN, 65 jaar, gepensioneerd  

  verzorgster, vrijwilliger bij OKRA

 34. Chris GOOSSENS, 55 jaar, vertegenwoordiger  

  bij Nederlands privébedrijf

 35. Luc GEENENS, 68 jaar, gepensioneerd bediende  

  en vakbondsmilitant bij lampenfabrikant
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“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.”

RAOUL HEDEBOUW
PVDA PARLEMENTSLID

PETER MERTENS
VOORZITTER PVDA

STEFAN PERCEVAL
THEATERMAKER HET GEVOLG

TOM DRIESEN
VOORMALIG STADSDICHTER TURNHOUT
VOORZITTER COLLECTIEF DICHTERBIJ

CAROLA VAN HOVE
HART BOVEN HARD KEMPEN
SYNDICAAL VORMINGSWERKER

“De PVDA geeft de 
meest kwetsbaren een 
stem door vrijuit voor 
hen op te komen. Ze 
gaat effectief de dia-
loog aan voor meer 
menselijkheid.”

“De politiek verwatert te 
veel in compromissen. 
Turnhout heeft dringend 
een sociale stem nodig. 
Een stem die tegen de 
schenen van de macht 
durft stampen.”

“De strijd die we 
met Hart boven 
Hard voeren voor 
een sociale maat-
schappij, die vind 
ik helemaal terug 
bij de PVDA.”
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