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SCHUD ZE WAKKER!
STEM DE PVDA IN DE PROVINCIERAAD

KEVIN KESTEMONT
LIJSTTREKKER PROVINCIEDISTRICT HALLE-VILVOORDE 

STEM  
KEVIN
⊲ MAAK WONEN, ZORG EN 

ENERGIE BETAALBAAR VOOR 

IEDEREEN
⊲ LANGER WERKEN VOOR MIN-

DER PENSIOEN: NO WAY.
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De PVDA komt op 14 oktober op in 65 steden en 
gemeenten in heel het land. Vind je het spijtig dat 

we niet opkomen in jouw gemeente? Geen nood: je 
kan in elke gemeente een stem geven aan de PVDA 
voor de provincieraad!

Bij de PVDA vind je geen postjespakkers of zakken-
vullers, maar sociaal gedreven mensen. Op ons kan 
je rekenen. De politiek is soms hard, en dus heb je 
ook mensen nodig die op hun strepen staan. Rebellen 
met een hart. Die de provincie niet verkopen aan het 
grote geld, maar tegen de stroom in durven gaan. Die 
niet in de plaats van de mensen babbelen, maar de 
mensen zelf een megafoon geven. Daarom maakt een 
PVDA-verkozene veel meer verschil dan een zoveel-
ste verkozene van één van de machtspartijen. Zoals 
PVDA-verkozene Raoul Hedebouw. Met zijn tussen-
komsten in het federaal parlement wordt door vriend 
en vijand rekening gehouden.

Jouw stem is ook in de provincieraad doorslaggevend 
voor een sterke sociale oppositie.

NEW KIDS IN TOWN

KEVIN KESTEMONT 
PVDA-LIJSTTREKKER  
PROVINCIEDISTRICT  
HALLE-VILVOORDE

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.

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



JOUW KANDIDATEN VOOR DE PROVINCIERAAD 

PROVINCIEDISTRICT HALLE-VILVOORDE

 1.  Kevin Kestemont, 28 j., Halle, onderwijzer,  
  syndicaal afgevaardigde

 2.  Marie-Paul Bické, 65 j., Beersel,  
  gepensioneerd laborante, syndicaal afgevaardigde

 3.  Sander Claessens, 22 j., Zaventem, student 

 4.  Tinneke Heroes, 56 j., Zaventem,  
  bewakingsagente

 5.  Boudewijn Bardyn, 61 j., Halle, grafisch  
  vormgever, syndicaal militant

 6. Katelijne Raeymaekers, 66 j., Grimbergen,  
  gepensioneerd ambtenaar

 7.  Gwen Falony, 40 j., Nossegem,  
  wetenschapper, milieuactivist

 8.  Beatrijs Dhont, 63 j., Hoeilaart,  
  gepensioneerd

 9.  Jonathan De Beus, 35 j., Sint-Pieters-Leeuw,  
  bediende, syndicaal afgevaardigde

 10.  Dirk Vandenboer, 53 j., Nossegem,  
  verpleger, brandweerman

 11.  Annemie Uyttendaele, 70 j.,  
  Kapelle-op-den-Bos, gepensioneerd bediende

 12.  Patricia Mertens, 55 j., Halle, bediende  
 

 13.  Jean Philippe Cavijn, 50 j., Halle, postbode 

 14.  Tine Van Rompuy, 63 j., Wilsele,  
  verpleegkundige

 15.  Héléne Lefèvre, 64 j., Overijse,  
  gepensioneerd

 16.  Ahmed Atrari, 49 j., Dilbeek, bediende,  
  syndicaal afgevaardigde

 17.  Annemie Ramboer, 69 j., Kraainem,  
  gepensioneerd

 18.  Jan Vancoppenolle, 68 j., Grimbergen,  
  gepensioneerd ambtenaar

 19.  Roos Van Droogenbroeck, 77 j., Vilvoorde,  
  gepensioneerde kleuterleidster

 20.  Hendrik Vermeersch, 60 j.,  
  Strombeek-Bever, bediende, ex-vakbondssecretaris
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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

WAT IS PVDA?

SOCIAAL RECHTVAARDIG ACTIEF
⊲ Onze verkozenen, zoals Raoul 

Hedebouw, leven aan een 
gemiddeld arbeidersloon. ‘Wie 
niet leeft zoals hij denkt, begint te 
denken zoals hij leeft’. Raoul weet 
wat het is als de regering weer de 
energiefactuur verhoogt.

⊲ De PVDA is de pionier van de 
strijd voor toegankelijke zorg. 
Al meer dan 45 jaar brengen de 
dokters, kinesisten en verplegers 
van ‘Geneeskunde voor het Volk’ 
gratis gezondheidszorg in de 
praktijk.

⊲ De PVDA pleit voor een miljo-
nairstaks of een echte vermo-
gensbelasting. Een belasting op 
vermogens boven 1 miljoen euro. 
Zo dragen de sterkste schouders de 
zwaarste lasten. Dat is een kwestie 
van rechtvaardigheid.

⊲ Jongeren, alleenstaanden, één-
oudergezinnen, lagere inkomens 
hebben moeite om een betaalbare 
woning te vinden. De PVDA pleit 
voor een sociale woningpolitiek. 
Niet palaveren, maar echte maat-
regelen om de woningnood op te 
lossen.

⊲ De PVDA was de drijvende kracht 
tegen de asociale Turteltaks. Overal 
trokken we de wijken in met de 
petitie. We spanden een proces in 
voor het Grondwettelijk Hof. Uitein-
delijk haalde de regering bakzeil. 
Strijd loont!

⊲ De PVDA verdedigt 365 dagen per 
jaar de sociale belangen. Zowel 
op de werkvloer als in de wijk. 
En niet omdat het toevallig een 
verkiezingsjaar is. We zijn actief in 
tientallen bedrijven in de provincie. 


