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Beeld je een stad in waar armoede geen kans heeft. 
Een stad waar iedereen meetelt. Beeld je een stad in 

waar ook naar de inwoners geluisterd wordt als er grote 
projecten gepland worden. Een stad waar kinderen veilig 
naar school kunnen fietsen. Een stad met veel groen en 
bossen, die voor veel verfrissing zorgt. Die niet verstikt, 
maar ademt en waar het verkeer niet in de knoop zit. Beeld 
je een stad in waar je je afval aan een lager tarief kwijt 
kan en zwerfvuil tot het verleden behoort. Een stad waar 
rekening gehouden wordt met de jeugd, de senioren en de 
anders-validen.
 
Dat zijn niet alleen onze dromen. Het zijn de dromen 
van de meer dan 200 Landenaren met wie we in dialoog 
gingen in onze Grote Bevraging. De afgelopen maanden 
trokken we met de PVDA van deur tot deur op verschillen-
de plaatsen in Landen en deelgemeenten. We vroegen wat 

er anders en beter kan en moet. Want democratie begint 
met het luisteren naar de mensen.
 
Dit is geen utopie, maar een dringende noodzaak om de 
prioriteiten opnieuw juist te stellen.

Om de stad niet te laten draaien op maat van de grootver-
dieners, maar op maat van de werkende mensen, van de 
jongeren en van mensen die het moeilijk hebben.
Dit is het programma van iedereen die opkomt voor een 
stad op mensenmaat.

RUDI SCALAIS
LIJSTREKKER PVDA LANDEN

IDEEËN VOOR EEN STAD OP MENSENMAAT

� PVDA Landen
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WIE IS RUDI?
Als gewezen medewerker van Bpost, van postbode tot teamleader, weet Rudi perfect wat er leeft op de arbeidsvloer. 
Als oud-voorzitter ACOD post Limburg heeft Rudi zich altijd ingezet voor de eenheid van alle vakbonden. Ook als 
gepensioneerde blijft hij sociaal en politiek geëngageerd. Als alleenstaande papa van een zoon met een beperking, 
weet en voelt hij aan de lijve de noden van hulp en bijstand.

Vol enthousiasme op alle betogingen…  
Eens syndicalist, altijd syndicalist!

Met onze PVDA-groep haalden we roze zakken op in 
Landen. Door druk uit te oefenen wilden we de stad 
dwingen om de roze zakken gratis aan huis op te halen. 
Wat nadien gelukkig ook gebeurde.

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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MAAK VAN DE GEMEENTERAAD 
EEN GLAZEN HUIS

Bij elk groot 
stadsproject 

moeten de inwoners 
en deskundige burgers 
actief betrokken 
worden van bij 
het begin en mee 
kunnen beslissen. 
Denk maar aan: 
Plopsaqua, verhuis 
bibliotheek naar EMI, 
herbestemming oud 
zwembad enz. 

In 2018 wil de inwoner 
mee beslissen en niet 
alleen toekijken langs 
de zijlijn.
 
Stop de achterkamerpolitiek. Transparantie is broodnodig.
De inwoner heeft recht om op een duidelijke en 
verstaanbare manier te weten wat er met de stadscenten 
gebeurt en zal gebeuren in de toekomst.

GEEF ARMOEDE GEEN KANS

Landen lijkt een 
aantrekkelijke en 

goede plek om te wonen. 
Maar achter heel wat 
Landense deuren schuilt 
bittere, verborgen 
armoede. Landen groeit 
met twee snelheden. Ons 
motto als linkse partij is 
dan ook: “We zijn pas rijk 
als niemand arm is”.
Er is nood aan een 
totaalpakket van 
maatregelen om de 
armoede terug te dringen.

Meer inzetten op sociale huisvesting, wijkcentra en hulp op 
maat is een absolute noodzaak.
Een sociale kruidenier, volwaardige voedselpakketten 
met vers vlees, vis, groenten en fruit ipv blikken en potten 
en vrijetijdscheques voor jong en oud. Dit zijn stuk voor 
stuk maatregelen die het leven heel wat aangenamer en 
lee�aarder kunnen maken. 

Want iedereen heeft recht op een menswaardig leven.

“Actievere ondersteuning 
van armoede organisaties 

zoals ‘Help ons helpen’ (zowel logistiek als 
financieel) en andere lokale initiatieven is 
een dringende noodzaak.”

“Een gemeenteraad zonder 
fatsoenlijke geluidsinstallatie 

is absoluut niet meer van deze tijd.”

KATRIEN JANS

ERIC VAN OVERBEEKE
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MOBILITEIT

De stationsstraat 
blijft één van de 

grote pijnpunten in 
Landen. 

De huidige 
verkeerssituatie 
is onhoudbaar en 
ronduit gevaarlijk 
geworden voor 
voetgangers en 
fietsers. 

Een goed doordachte 
herinrichting kan 
alleen maar bijdragen 
tot een veiligere 
en aangenamere 
winkelstraat. De 
lokale handel zal er 
alleen maar op vooruit gaan. 

Uit onze grote bevraging kwam als tweede pijnpunt de 
schoolomgeving naar voor. Die moet verkeersarm en veiliger 
worden.

SPORT, ONTSPANNING  
EN CULTUUR

Uit onze grote 
bevraging bleek 

dat er grote nood is 
aan wijkprojecten, 
buurtfeesten en 
activiteiten tussen 
de bewoners van 
verschillende 
deelgemeenten. Landen 
is een samenvoeging van 
14 dorpen met elk hun 
eigen karakter. 
 
Het hoeven niet altijd 
dure prestigeprojecten 
te zijn. 

Een jeugdhuis gerund 
door jongeren met de 
nodige kennis, middelen en begeleiding van de stad.  

Waar jongeren, ook die met een beperking, de ruimte vinden 
om zich te ontplooien en de kans krijgen “hun ding” te doen.

“Er is dringend nood 
aan zaaltjes, liefst in elke 

deelgemeente, zodat het verenigingsleven 
niet dood bloedt maar ten volle kan bloeien 
en groeien.”

“Breid het openbaar vervoer 
tussen de dorpen en Landen 

uit. Zodat Landen terug een winkelstad kan 
worden en geen parkeerstad.”

 GERRIT WUESTENBERG
DAVID SWENNEN
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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, poetsvrouw 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. 
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DE KANDIDATEN VAN PVDA LANDEN

 1. SCALAIS Rudi - 61 jaar,
  voorzitter gepensioneerd Bpost 

 2. JANS Katrien - 55 jaar,
  bediende

 3. VAN OVERBEEKE Eric - 55 jaar,
  ambtenaar Fedasil 

 4. TAVERNINI Emilia - 36 jaar,
  kassierster 

 5. WINTMOLDERS Rohnny - 44 jaar,
  arbeider 

 6.  ROOSEN Dominique - 58 jaar,
  bediende 

 7.  SWENNEN David - 38 jaar,
  arbeider

 8.  LENAERTS Treeske - 56 jaar,
  arbeidster 

 9.  Gunst Vincent - 54 jaar, 
  werkloos

 10.  BOUVIN Martine - 58 jaar,
  arbeidster 

 11.  WUESTENBERG Gerrit - 56 jaar,

  bouwvakker

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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“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

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, standpun-
ten, acties en video’s.
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