
 1. Ilona VANDENBERGHE - 53 jaar - leer-
kracht Spaans, interesse in andere culturen, 
sociaal beest, leergierig

 2. Dirk VANMASSENHOVE - 52 jaar - opgegroeid 
in een rood nest, 20 jaar delegee bij Daikin

 3. Charlotte EEREBOUT - 29 jaar - actieve en 
gepassioneerde maatschappelijk werkster

 4. Sammy CLOET - 45 jaar - arbeider geboren 
en getogen in Oostende

 5. Sonia TEN HARTOG - 55 jaar - sociaal 
werker met een passie voor koken

 6. Cynthia VAN AELST - 46 jaar - al 18j in 
Oostende, vrijwilliger in daklozencentrum, 
passie voor de natuur

 7. Luc DEBOUVRY - 59 jaar - vliegtuigcateraar 
met een sociaal hart, actief in het vereni-
gingsleven

 8. Julie ROUZERE - 25 jaar - leerkracht Frans - 
Spaans, voor een socialer Oostende

 9. Danny VAN DYCKE - 40 jaar - arbeider, 
opgegroeid ‘op de buiten’, 10 jaar in Oostende

 10. Petra LUST - 44 jaar - maatschappelijk wer-
ker, moeder van 2 pubers, samen strijden 
tegen armoede

 11. Jelle GOUDBEEK - 46 jaar - 15j in Oostende, 
natuurliefhebber, inzet voor de gemeenschap 

 12. Lieve PEETERS - 63 jaar - bediende op rust, 
inzet tegen armoede, voor vrouwenrechten,  
een hart voor cultuur

 

 13. Michael MEEUWIS - 50 jaar - hoogleraar 
aan de UGent, sociaal en intercultureel 
geëngageerd

 14. Rane DESLYPERE - 20 jaar - jonge arbeider, 
change the system

 15. Martine SALOME - 62 jaar - studies plasti-
sche kunsten, interesse in cultuur

 16. Ivan VANDERLINDEN - 60 jaar - metaalbe-
werker met een groen hart

 17. Natasja DELANGHE - 45 jaar - kunstschil-
deres en schrijfster met interesse in kunst-
vormen met een ‘boodschap’

 18. Jean VAN HAUDENHUYSE - 68 jaar - 
gepensioneerd, 20 jaar Gemeenschapsonder-
wijs, oprichter ‘De Vrienden van het GO!’

 19. Nieke SWENNEN - 58 jaar - kunst toe-
gankelijk voor iedereen, kunst verruimt je 
levensvisie

 20. Anthony MEEREMANS - 50 jaar - leraar 
wiskunde, voor een samenleving met res-
pect voor mens en natuur

 21. Myriam NYS - 65 jaar - bestuurslid 
Regenbooghuis West-Vlaanderen Rebus, 
LGBTQ-werking

 22. Philippe MENTEN - 59 jaar - gepensio-
neerd, inzet voor vrouwenrechten, milieu en 
gezondheid

 23. Betty VANHEE - 80 jaar - gepensioneerd, 
lerares niet-confessionele moraal
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kies voor een oostende op mensenmaat

⊲ STRIJD MEE VOOR ONS 

SOCIAAL VERHAAL

⊲ STEM VOOR EEN POLITIEK 

VAN ONDERUIT

DE KANDIDATEN VAN DE PVDA OOSTENDE

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 mens-
waardig 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 oude-
ren 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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de pvda maakt werk van de noden van elke oos-
tendenaar: wij zijn de enige partij die met 500 oos-

tendenaars is gaan praten. Beeld je een oostende in 
waar de werkloosheid bestrijden een prestigeproject is. 
Waar elke dag gewerkt wordt aan goede en betaalbare 
woningen voor allen. Waar we de armoede aanpakken 
in plaats van de mensen in armoede. Waar alle jonge-
ren de ruimte krijgen voor hún toekomstdromen! dát is 
politiek van onderuit: lees ons verkiezingsprogramma 
pvda oostende op Facebook en https://west-vlaande-
ren.pvda.be 

Wij zijn een actieve, ándere partij. Wij willen publieke 
diensten: flexibele crèches, woon-zorgcentra, thuis-
zorg, onderwijs; keukens voor gezonde voeding. een 
stedelijke wooncoöperatieve om sociale woningen te 
bouwen, om de duizenden woningen in oostende te 

renoveren, om een huurraster en woonkeu-
ringslabel op te maken. 

volwaardige jobs bij de stadsdiensten, 
die een weerspiegeling zijn van onze 
diverse samenleving. een charter 
tegen sociale dumping. een oostendse 
opleidings-en sociale arbeidsbemidde-

lingsdienst (oosaB) met 4 pijlers: 
onthaal, vooropleiding, arbeids-
zorgprojecten en werknemers-
pools.

WIJ GEVEN DE SOCIALE 
GOLVEN AAN ZEE EEN 
MEGAFOON

ILOnA VAnDEnBErghE
lijsttrekker  
pvda oostende

🔒

“Alles wat je doet voor mij, 
zonder mij, doe je tegen mij.”  
(Gandhi)

“Alle jongeren betrekken vraagt openheid van 
de beleidsmakers: luisteren naar wat leeft.”

hEIDI DEn hOLLAnDEr
ErVArIngsDEskunDIgE In DE ArMOEDE

ChArLOTTE EErEBOuT
MAATsChAPPELIjk wErkEr En  
jEugDVrIjwILLIgEr

“Wij willen duizenden 
handen werk geven voor een woonstad op 
mensenmaat.”

DIrk VAnMAssEnhOVE
ArBEIDEr En DELEgEE BIj DAIkIn

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 domi-
neren te vaak het maatschappelijk debat. Zij hebben het 
geld. wij hebben solidariteit, jou, elkaar, sympathisanten. 
Versterk de tegenstroom en schrijf je in op onze nieuws-
brief. 
Ontvang als eerste onze scoops, nieuwtjes, standpunten, 
acties en video’s.

JE BENT JONG EN JE WIL 
INSPRAAK
dat blijkt weer uit 

onze enquête bij 500 
oostendenaars. 24% van 
de oostendse bevolking 
is jong, met dromen en 
barstensvol ideeën over 
hun toekomst, hun stad 
en buurt.
Wij willen:
•	 investeren in jeugdwel-

zijnswerk: meer steun 
voor de bestaande 
jeugdprojecten via 
personeel, middelen en 
ruimten

•	 infrastructuur op maat 
van jongeren en hun organisatie: vanuit de wijkwerking, 
voor en door jongeren, meer ontmoetingsplaatsen binnen 
en buiten

•	 meer prikkels en mogelijkheden voor spel, sport, dans en 
cultuur

•	 gespecialiseerde diensten voor jongeren
•	 opgeleide ervaringsdeskundigen voor jongeren, want 

jongeren leren het best van leeftijdsgenoten.

ARMOEDE IS GEEN TEGEN-
SLAG, MAAR EEN AANSLAG
Wij willen:
•	 automatisch toe-

kennen van rechten 
en optrekken van 
leefloon

•	 verbod op afsluiting 
van water en elektri-
citeit

•	 een schepen voor 
armoedebestrijding, 
in tandem met een in 
vast dienstverband 
opgeleide ervarings-
deskundige

•	 een armoedetoets
•	 integrale wijken: 

wonen, gezondheidszorg en onderwijs, een containerpark, 
mobiliteit zijn er betaalbaar, degelijk en toegankelijk, met 
post- en openbare bankkantoren

•	 in elke wijk een wijkhuis voor laagdrempelige dienstver-
lening, dat de mensen samenbrengt om elkaar beter te 
leren kennen

•	 het ocmW is eindverantwoordelijk en betrekt het midden-
veld en de opgeleide ervaringsdeskundigen

OP EEN WACHTLIJST KAN JE 
NIET WONEN

een overaanbod aan 
luxeflats en tegelijk 

een tekort aan goede 
en betaalbare woningen 
voor de gewone oosten-
denaar? Wij zeggen nee!

Wij willen een stadsbe-
drijf voor woningbouw, 
renovatie en verhuur:
•	 controle op de huurprij-

zen: een huurprijzen-
raster bepaalt de maxi-
mum huurprijs volgens 
objectieve criteria

•	 1000 nieuwe sociale 
woningen: het aantal betaalbare woningen moet omhoog 
en dat is de taak van de stad

•	 het sociaal verhuurkantoor (svk) uitbreiden: een renova-
tiepremie tot 10.000 euro als stimulans voor eigenaars om 
hun woning door het svk te laten verhuren, waarbij de 
woning voor 9 jaar in beheer wordt gegeven aan het svk, 
dat de huur aan de eigenaar doorstort

•	 nultolerantie voor leegstand
•	 het huisdierenverbod opheffen in private en sociale huur-

woningen.

“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


