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Vrouwen zorgen. Voor hun kinderen, voor 
hun partner, ouderen... Maar voor hun 
problemen is er vaak geen oor. Vier vrouwen 
leggen de vinger op de wonde over wat er 
moet veranderen in de samenleving.

Vrouwen aan 
het woord

Reacties, 
vragen, 

voorstellen?

Sandra 
“Als alleenstaande 
kom ik echt in de 
problemen.”

Jorien

Linda
“Zoveel jaren 
moeten werken 
voor zo’n laag 
pensioen, dat is 
vernederend.” 

Amina

“Het lukt net om de nodige zorg 
te voorzien, maar voor spel en 
knuffels is er niet genoeg tijd.”
Jorien zocht een fijn kinderdagverblijf uit voor haar zoontje Wies. 
“Elke dag vertrouw ik hem toe aan de zorgende handen van lieve 
kinderverzorgsters. Maar met acht baby’s in de leefgroep en 
slechts één kinderverzorgster heeft Wies het soms moeilijk. Het 
personeel doet zijn uiterste best maar zegt dat het niet te doen 
is. Het lukt net om de nodige zorg te voorzien, maar voor spel en 
knuffels is er niet genoeg tijd. Hoog tijd voor meer waardering 
voor kinderverzorgers! Ze verdienen meer respect.” 

Sandra’s gasfactuur ging maal vijf. “Sinds kort 
moet ik elke maand 326 euro voorschot betalen. 
Dat is echt schrikken als je dat bedrag ziet. Als 
alleenstaande kom ik echt in de problemen. We 
doen ons uiterste best om ons verbruik zo laag 
mogelijk te houden: ik heb geïnvesteerd in een 
hoogrendementsketel, we doen altijd warme kle-
ren aan, ik hamer er tot vervelens toe op dat mijn 
dochters korter moeten douchen. Ik vrees dat 
mijn kinderen mij nogal een zeur vinden. Energie, 
dat is een basisbehoefte, je kan niet zonder.  
Er moet nu echt iets gebeuren.”

📞 03 225 28 93
🔿 antwerpen@pvda.be 
💻 antwerpen.pvda.be
 www.facebook.com/pvda.antwerpen
 @pvda_antwerpen

Linda werkt al meer dan 40 jaar in de zorg en ze is op. 
“Maar ik moet wel doorwerken tot mijn 65 jaar. Zoveel 
jaren moeten werken voor zo’n laag pensioen, dat is 
vernederend. Daarmee kan ik geen rusthuis betalen. 
Vanuit een pluche zetel in het parlement is het voor 
ministers makkelijk om dat te beslissen.”

“Ik vind het belangrijk 
om een sterk signaal te 
geven tegen racisme.”
Amina is vrijwilliger op DiverCity, een festival 
tegen racisme. “Ik vind het belangrijk om een 
sterk signaal te geven. Racisme zit overal. Op 
de trein, op school, op de huurmarkt of als je op 
zoek bent naar een job. Er zijn vandaag mensen 
en partijen die elke dag verdeeldheid zaaien. Zo 
kan het niet verder. RedFox, de jongerenbewe-
ging van de PVDA, wil een stad zonder racisme 
en dat doet ze door de diversiteit te vieren.”
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Peter, je was voorzitter van 2008 tot 
2021. Waar ben je het meest trots op?
Peter: Ongetwijfeld op de groei van de 
PVDA. Toen ik aan het roer van de PVDA 
kwam, was onze partij voor veel mensen 
onbekend. We hadden 2.800 leden en 
een handvol gemeenteraadsleden. On-
dertussen hebben we 24.000 leden en 
zijn er PVDA-afdelingen in grote bedrij-
ven en in alle grote steden van het land. 
We voeren een stevige oppositie in alle 
parlementen.

Raoul, jij bent als fractieleider in het Fe-
deraal Parlement een van de bekendste 
gezichten van die oppositie. Wat drijft jou?
Raoul: Ik word boos als ik de verhalen 
van mensen hoor die het moeilijk heb-
ben. Fabian werkt op de luchthaven en 
slaapt één keer per week in zijn wagen 
om brandstof te besparen. De oorlog 
in Oekraïne drijft de prijzen nog verder 
omhoog. Ondertussen maken multinati-
onals als Total miljarden euro’s woeker-
winst op die benzineprijzen, dat kan niet. 
Zij zijn echte oorlogsprofiteurs.

Wat kan je daaraan doen?
Raoul: Weet je waarom men het een 
benzinepistool noemt? We worden 
beroofd telkens we naar de pomp gaan. 
(boos) De overheid kan perfect de prijzen 
bevriezen op 1,4 euro per liter door de 
belastingen te verlagen. Dat is wat wij 
vragen met een petitie die ondertussen 
al meer dan 80.000 keer getekend is.

Ook de vakbonden komen op straat 
rond de blokkering van de lonen. Het 
ongenoegen is groot?
Peter: Natuurlijk. Wie heeft het 
land doen draaien tijdens de hele 
coronacrisis? De werkende klasse: 
mensen in de zorg, winkelbedienden, 
havenarbeiders, vuilnismannen…  
 Maar twee jaar later is er niets voor hen. 

“De PVDA weegt meer dan 
ooit op het politiek debat”

Multinationals als Total zijn 
echte oorlogsprofiteurs

Versterk  
de PVDA
Word lid
www.pvda.be/lid-worden

De lonen werden geblokkeerd terwijl 
de bedrijfswinsten door het dak gaan. 
De wet die de lonen bevriest, moet 
ingetrokken worden. Daarom steunen 
wij volop de vakbondsbetoging van  
20 juni.

Je krijgt soms het verwijt dat de PVDA 
roept aan de zijlijn terwijl andere partij-
en beleid voeren.
Peter:  Niemand kan er nog omheen, de 
PVDA weegt meer dan ooit op het poli-
tieke debat. Eergisteren met het mini-
mumpensioen van 1.500 euro, gisteren 
met de btw-verlaging op energie, en 
vandaag met de miljonairstaks. Zonder 
ons was daar geen sprake van geweest. 

Raoul, je bent nu nationaal voorzitter 
van de PVDA. Gaan we je nu ook vaker in 
Antwerpen zien?
Raoul: Ik kom heel graag in Antwerpen. 
Ik hou van de mentaliteit. Net zoals de 
Luikenaars nemen de Antwerpenaren 
geen blad voor de mond. Dat is fijn. Ant-
werpen is ook een stad van de werkende 
klasse in al haar diversiteit, van alle leef-
tijden en nationaliteiten. Dus als je me 
uitnodigt, zal ik zeker komen (lacht).

Raoul Hedebouw volgde begin dit jaar Peter Mertens op als nationaal 
voorzitter van de PVDA. Als gemeenteraadslid blijft Peter op tafel 
kloppen voor Antwerpen. Ook in de partijleiding blijft hij actief als 
algemeen secretaris. Beiden hebben ze één missie: het opnemen voor 
de werkende klasse en het linkse gedachtegoed op de kaart zetten. 
De Franken Teut wist hen te strikken voor een interview.

Dubbelinterview met Peter Mertens en Raoul Hedebouw
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Stadsplanning

Vriendjespolitiek voor 
projectontwikkelaars
Het Antwerpse stadsbestuur kon niet objectief handelen in 
het vergunnen van de plannen voor de nieuwe Slachthuis-
wijk, omwille van te nauwe samenwerking met projectont-
wikkelaar Erik Van der Paal. Dat oordeelde de auditeur van 
de Raad van State. De focus lag op winstoptimalisatie en 
niet op het algemeen belang. Net voor een belangrijke be-
slissing in 2017 ging het voltallige schepencollege nog naar 
Van der Paals verjaardagsfeestje. Voor ontwikkelaars kan 
veel meer dan voor de gewone Antwerpenaar.  
Stop de vriendjespolitiek.

Tram 7 redden…

door tram 15 te schrappen?!
Minister Lydia Peeters (Open VLD) en 
schepen Koen Kennis (N-VA) wilden tram 
7 van Berchem naar Mortsel schrappen. 
Dankzij een golf van acties en petities 
verdween het plan in de koelkast. Plots 
kwam een nieuw voorstel op tafel: tram 
7 werd gered, maar in de plaats gingen 
tram 15, tram 4 en tram 2 voor de bijl. 
Ook dit plan ging na protest in de vuil-
bak. Aan de basis van die absurde plan-
nen ligt de beslissing om geen euro extra 
te investeren in de werking van De Lijn. 
Hoog tijd voor meer budget voor ons 
openbaar vervoer.

Bouwramp Nieuw Zuid

Kluwen van onderaannemers
Een jaar geleden lieten vijf bouwvakkers het leven bij de 
instorting van een school in aanbouw op het Nieuw Zuid. Zij 
bouwden aan de toekomst van onze stad, maar lieten het leven. 
De werkomstandigheden op deze stedelijke werf roepen veel 
vragen op. Meer dan driehonderd firma’s waren actief op de werf 
in een kluwen van onderaannemingen en schijnzelfstandigen.  
De bouwvakkers getuigen dat alles veel te snel moest gebeuren. 
Op haar eigen werven moet het stadsbestuur het voorbeeld 
geven: beperk het aantal firma’s, voorzie voldoende tijd en 
organiseer zelf controle op de veiligheid.

Stop de besparingen

Zes stadsloketten dicht
De stad Antwerpen 
schrapt zes volwaar-
dige stadsloketten. 
Daardoor blijven er nog 
maar vier over. Absurd, 
want nu al is het vaak 
weken wachten voor 
een afspraak in een 
loket, terwijl het per-
soneel zwoegt onder 
de hoge werkdruk. Het 
plan is niet meer dan 
een kille besparingsoperatie. De burgers en het stadsperso-
neel dreigen het gelag te betalen. Hou alle loketten open en 
investeer meer in toegankelijke, menselijke dienstverlening. 

Asociaal, duur en niet effectief

Tien miljoen euro 
aan LEZ-boetes
De PVDA kreeg inzage in de cijfers van de 
opbrengsten van de lage-emissiezone (LEZ). 
Wat blijkt? In 2021 werd voor een slordige tien 
miljoen euro aan boetes uitgeschreven. De 
LEZ blijkt opnieuw een jackpot te zijn voor de 
stadskas op de kap van de werkende klasse. Die 
betaalt zich blauw aan een nieuwe wagen of 
riskeert een boete. Stop de LEZ en investeer in 
degelijk openbaar vervoer als alternatief.



Ondertussen bij de PVDA…
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Dakloosheid

Wake voor Mike en Wesley
Mike en Wesley, twee dakloze mannen, overleden begin 
november in de fietsenstalling onder het Astridplein. Bur-
gemeester De Wever zei in de media dat dakloze mensen 
een bijna dierlijk 
bestaan leiden en 
drugsverslaafd zijn. 
Deze kwetsende 
uitspraak leidde 
tot een golf van 
verontwaardiging. 
PVDA hield een 
wake om de twee 
mannen te eren. 
Elke mens verdient 
waardigheid.

Koopkracht 

Samen met de vakbond 
op straat
De vakbonden brachten 7000 werknemers op straat 
voor meer koopkracht: de facturen zijn te hoog, de 
lonen te laag. De loonwet verbiedt dat de lonen 
de komende jaren mogen stijgen. Die wet moet 
aangepast worden. De PVDA steunt deze acties van 
de vakbonden volledig. De geslaagde Antwerpse 
betoging geeft veel vertrouwen voor de nationale 
betoging in Brussel op 20 juni.

Skating is not a crime

Geef jongeren ruimte
“Laat de jongeren skaten op de kaaien”, zeggen ze bij 
RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA. Tijdens 
de coronacrisis werd skaten razend populair. Het 
is actief, creatief en je kan er leuke filmpjes over 
maken om nadien op 
social media te delen. 
De Antwerpse jonge-
ren zijn vaak klein be-
huisd, hebben geen 
tuin en hebben dus 
nood aan voldoende 
openbare ruimte. 
Maar het Antwerpse 
stadsbestuur ver-
biedt het skaten op 
de Scheldekaaien. 
RedFox ondersteunt 
de skaters om hun 
favoriete sport te 
blijven beoefenen.

Samen studeren 

“Dit helpt mij echt door 
mijn examens”
“Samen studeren om samen te slagen”, dat is het 
motto van de PVDA-studentenbeweging Comac. In 
de paasvakantie trokken ze voor een week naar een 
jeugdverblijf in het rustige  West-Vlaanderen om samen 
te blokken. “Ik heb hier veel meer kunnen studeren dan 
thuis, waar mijn broertjes mij altijd storen”, zei één van de 
deelneemsters. “Dit helpt mij echt door mijn examens.”

Unieke energiepremie

Borgerhout steunt 
zijn verenigingen
De energieprijzen zijn torenhoog. Dat 
merken ook de verenigingen. Om hen te 
ondersteunen, voert PVDA-schepen Ben 
Van Duppen een unieke energiepremie 
in. “We steunen de verenigingen met een 
subsidie tot 500 euro”, zegt Van Duppen. 
“Op deze manier kunnen zij hun belangrijk 
werk goed verderzetten.” Het progressieve bestuur 
van Borgerhout laat zijn verenigingen niet in de kou staan.
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De prijzen van woonzorgcentra waren al torenhoog, 
maar stijgen nu nog. Ook het publieke Antwerps 
Zorgbedrijf verhoogt de prijs met 160 euro per 
maand. Zo betaal je bij deze vroegere OCMW-
rusthuizen voortaan ruim 2.400 euro per maand, 
veel meer dan een gemiddeld pensioen. 

“Het is niet meer te doen”, reageert PVDA-
volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele. “Het 
is pijnlijk dat mensen die hun leven lang werken 
en bijdragen moeten aankloppen bij het OCMW of 
bij hun kinderen om de rusthuisfactuur te kunnen 
betalen.” 

Iedereen verdient kwaliteitsvolle en betaalbare 
zorg tijdens de laatste levensjaren. De PVDA 
wil een maximumfactuur invoeren, waarbij de 
rusthuisfactuur niet hoger kan zijn dan je pensioen.
 

“2.400 euro per maand,  
wie kan dat nog betalen?”

Rusthuisfacturen gaan door het dak

Strijd loont
De PVDA verzet zich fel tegen de commercialisering 
van zorg. Samen met acties van de zorgsector, de 
vakbonden en de ouderenverenigingen hielden we het 
privatiseringsdecreet tegen. Dankzij die overwinning 
staat het Antwerps Zorgbedrijf (nog) niet in de 
uitverkoop. We houden de vinger aan de pols en ijveren 
voor een sterke openbare ouderenzorg.

Ook PFOS bij jonge kinderen

Schuldig verzuim
Uit een onderzoek van Geneeskunde voor het Volk blijkt dat 
kinderen die in de buurt van 3M wonen te veel PFOS in het bloed 
hebben. Jarenlang aten zij en hun ouders nietsvermoedend 
vervuilde eieren of groenten uit eigen tuin. “Nochtans wisten 
De Wever & co al sinds 2017 van een mogelijk risico voor de 
volksgezondheid. Men besloot hierover niet te communiceren. 
Vier jaar lang bleven de inwoners van Zwijndrecht en Linkeroe-
ver in het ongewisse, met alle gevolgen van dien. Dat kan niet. 
Wij vragen een snelle en grondige sanering”, zegt Jos D’Haese, 
Vlaams Parlementslid voor de PVDA.

Geen winstzucht in  
de  ouderenzorg 
Het Antwerpse stadsbestuur wil delen van het Antwerps Zorg-
bedrijf verkopen aan commerciële bedrijven. Bedrijven die daar 
maar al te graag op ingaan omdat ze winst kunnen maken op de 
ouderenzorg. “Als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft, 
is het wel dat de zorg centraal moet staan en niet de winst. De 
winstzucht is nefast voor de betaalbaarheid, kwaliteit en toe-
gankelijkheid van de zorg”, zegt Lise Vandecasteele. 
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Borgerhout

Stiltecirkel voor  
de vrede
Uit solidariteit met 
de slachtoffers 
van de oorlog 
in Oekraïne en 
andere delen van 
de wereld, werd 
een vredesactie 
gehouden aan het 
districtshuis van 
Borgerhout. De 
vereniging Pax Christi neemt het initiatief voor deze 
stiltecirkels. De deelnemers staan letterlijk ‘stil’ bij 
het onrecht. De stilte symboliseert de vredesstem 
die de mond gesnoerd wordt door de oorlog.

Hobokense Polder

Geen hoogbouw  
in natuurgebied 
Pal in natuurgebied wil rederij CMB een 
vastgoedcomplex bouwen met torens tot 
zeventig meter hoog en een parking voor 700 
wagens. Het waanzinnige plan kreeg de naam 
Maritieme Campus Antwerpen (MCA). “Er 
kwam snel protest op gang met petities, 
bezwaarschriften en protestacties. In plaats 
van de natuur te beschermen, herschrijft 
het stadsbestuur de stedenbouwkundige 
regels om MCA te kunnen toelaten. 
Natuurpunt legt zich er niet bij neer. 
Ze krijgt al mijn steun”, zegt PVDA-
gemeenteraadslid Mie Branders
 

Eerbetoon aan  
Antwerpse havenarbeiders

De Buildrager is terug
De Buildrager 
staat terug op zijn 
vertrouwde plaats 
naast het stadhuis. 
“Dit is niet zomaar 
een standbeeld, maar 
een eerbetoon aan 
de dokwerkers en 
dokwerksters die 
de haven elke dag 
opnieuw doen draaien. 
De terugkeer van de 
Buildrager is vooral te 
danken aan de acties 
van de dokwerkers zelf. Ook de PVDA startte een petitie. De 
buildrager staat nu opnieuw waar hij hoort”, vindt PVDA-
gemeenteraadslid Peter Mertens.

Na vijf jaar actie

Dan toch tweede 
overzetboot
Na vijf jaar van acties en petities vaart hij eindelijk: 
de tweede overzetboot tussen het Steen en Sint-
Anneke. Nu is er om 
het kwartier een 
boot en niet om het 
half uur. Een mooie 
overwinning die de 
opstap kan zijn naar 
meer verbeteringen. 
Waarom geen 
veerdienst ter 
hoogte van de 
Kennedytunnel?

© Karina Brys



 Bouwovertredingen troef 

Bescherm Den Botaniek
In de historische gebouwen rond de prachtige plantentuin, Den Botaniek, 
werd 500 jaar lang aan armenzorg gedaan. Maar een projectontwikkelaar 

legde zijn handen op de site en bouwde 
het om tot het poepsjieke Botanic 
Sanctuary Hotel. Het bouwbedrijf ziet 
het historisch erfgoed als haar eigendom 
en beging meerdere bouwovertredingen 
die de plantentuin in gevaar brengen. Zo 
werd er een stalen luifel gebouwd die 
een oude Japanse notenboom dreigde 
te verstikken. “Geen probleem, ik dien 
achteraf wel een regularisatiedossier in”, 
schamperde de ontwikkelaar arrogant. 
De groendienst trok aan de alarmbel, 
het districtscollege van Antwerpen 
schreef een kritische brief en ook PVDA-
gemeenteraadslid Mie Branders vroeg 
om de constructie te laten verwijderen. 
Met resultaat. De notenboom krijgt terug 
ruimte om verder te groeien.

Woningnood in 2060 

Pak de 
leegstand aan
Bewoners van de Spaarstraat en de 
Onderwijsstraat keken raar op toen 
ze een brief van hun huisbaas, het 
Antwerpse OCMW, in hun bus kregen. 
Daarin stond dat ze zouden moeten 
verhuizen. Schepen Tom Meeuws 
(Vooruit) wil van hun woningen 
crisiswoningen maken, voor mensen 
die in een moeilijke situatie zitten. 
Maar de bewoners hebben het zelf 
niet breed. Ze zijn ten einde raad en 
weten niet waar naartoe. Velen onder 
hen wonen er al meer dan twintig 
jaar. Ze zoeken maar vinden niets 
betaalbaars op de huurmarkt. PVDA 
bracht hen bijeen op een actie. “Het 
plan is niet alleen onrechtvaardig, het 
is ook absurd”, zegt Farid Darmach, 
PVDA-districtsraadslid. “De helft van 
deze OCMW-appartementen staat al 
jaren leeg. Maak van die leegstaande 
panden crisiswoningen en zet de 
mensen niet op straat.”

Kielsevest

Geef onze bomen terug
In de Brederodewijk, een van de dichtstbevolkte wijken van de stad, ligt een 
klein stukje natuur: de Kielsevest. De buurtbewoners wilden er graag een 
buurtpark zien komen, maar het stadsbestuur heeft andere plannen. Met 
een buurtfeest wees de lokale wijkwerking van de PVDA erop dat Bart De 
Wever en co het stukje natuur wilden kappen en er een gebouw van acht 
verdiepingen hoog op wilden zetten. Het buurtcomité “Kielse REDDINGSvest” 
organiseerde een betoging met een honderdtal mensen. De dag na de 
betoging liet het stadsbestuur de bomen kappen. Een echte schande, maar 
de buurt geeft zich niet gewonnen! Zolang de hoogbouw er niet staat, kan de 
Kielsevest weer een fijne groene plek voor de buurt worden.

De PVDA in je district Antwerpen

© Karina Brys

Max 1,40 €/l  
aan de pomp

Stuur dit strookje ingevuld naar 
PVDA Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen
of teken online op www.pvda.be/brandstof ⇒

(*) Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de 
PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je op de hoogte te 
houden van de standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die 
gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan 
per e-mail naar pvda@pvda.be of per brief naar PVDA, M. Lemonnier-
laan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een 
onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij 
de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer over het privacybeleid van 
de PVDA: www.pvda.be/privacy.

Teken de petitie  

pvda.be/brandstof 

Schaf de accijnzen af
Voornaam:     

Naam:

Straat + nummer:

Postcode:   Gemeente:   

Tel./gsm*:   E-mail*:
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 Bankjes met een luifel 

“Is dat echt te veel gevraagd?”
In verschillende scholen in Berchem is er plaatstekort in de eetzalen. De 
leerlingen zijn genoodzaakt de school te verlaten om hun lunch te eten. In 
de zomer is dat geen probleem, in de herfst en de winter is het een ander 
verhaal. PVDA stelde daarom in de districtsraad voor om banken met afdak 

te voorzien, maar dat werd 
afgewezen. Boris en Linus, twee 
scholieren, reageren verbaasd: 
“Wij begrijpen er niets van, dat 
is nu toch niet zoveel gevraagd? 
Zelf vinden we het leuker om de 
school even te verlaten, maar 
als het koud is en regent is dat 
wel wat minder.” De twee laten 
het hier niet bij: “We gaan de 
leerlingenraad contacteren en 
vragen aan de directie om druk 
uit te oefenen op het district.”

Absurde tramplannen 

Behoud  
tram 7 én 15
Tot twee keer toe maakten 
De Lijn en de Antwerpse 
vervoerregioraad een slecht 
tramplan. Eerst wilde men tram 
7 schrappen en de reizigers 
laten overstappen op het 
smalle perron van de Harmonie. 
Na veel protest wilde men 
tram 7 behouden… om tram 
15 te elimineren. Te gek voor 
woorden. PVDA Berchem voert 
actie tegen beide plannen. We 
willen geen achteruitgang van 
ons openbaar vervoer. Beide 
verbindingen worden goed 
gebruikt. De Berchemnaar 
verdient beter en niet minder.

Mariahof

Bouwplannen stuiten op 
buurtprotest
Een gepland kantorencomplex achter het rusthuis Sint-Maria stuit op 
verzet van omwonenden. Vooral de bouwdichtheid en de bouwhoogte 
zorgen voor onbegrip. De lage gebouwen van Bpost en Belgacom 
verdwijnen en worden vervangen door een kantoorcomplex van maar 
liefst acht verdiepingen. Een mooi cadeau voor de projectontwikkelaar. 
Maar in een dichtbevolkte buurt als Oud-Berchem is er eerder nood aan 
betaalbare woningen dan aan kantoren. Ook het gebrek aan aandacht voor 
groen en de gevolgen voor mobiliteit en parkeeroverlast zijn een doorn in 
het oog van de buurtbewoners. Zowel bewoners als PVDA Berchem zijn 
niet van plan dit zomaar te laten gebeuren.

De PVDA in je district Berchem

© Karina Brys

Max 1,40 €/l  
aan de pomp

Stuur dit strookje ingevuld naar 
PVDA Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen
of teken online op www.pvda.be/brandstof ⇒
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PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je op de hoogte te 
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laan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een 
onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij 
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 Drink gaat open

Actie loont
PVDA Borgerhout voert actie om het premetrostation Drink zo snel 
mogelijk te openen. De ruwbouw ligt al jaren onder de Turnhoutsebaan 
te wachten op de afwerking. Die is echt bijna klaar. Men moet bij wijze van 
spreken enkel nog tegels hangen en Drink kan open. De Vlaamse overheid 
en de stad Antwerpen beloven al lang een opening, maar die wordt telkens 

op de lange baan geschoven. 
De PVDA deed acties op het 
Moorkensplein, organiseerde 
een heuse tegelbeurs, startte 
een petitie en hield een 
openluchttentoonstelling. 
Die acties hebben effect. Na 
jarenlange stilte maakte men geld 
vrij voor de nodige werken. Er 
zijn concrete plannen getekend 
en die geven ons gelijk: Drink kan 
meteen open. Geen getreuzel 
meer, open Drink nu.

Stad sluit  
kinderdagverblijven 

PVDA komt op 
voor openbare 
crèches
Halsoverkop besliste de stad om 
de laatste twee openbare crèches 
in Borgerhout te sluiten. De ouders 
en kinderen van de Merlijn en de 
Calimero kregen van de ene dag op 
de andere te horen dat ze op zoek 
moesten naar een nieuw kinderdag-
verblijf. Voor veel ouders is dat een 
drama. Ze vinden geen nieuwe  
opvang in de buurt en ze hebben 
vaak geen vervoer om hun kindje 
naar een andere crèche verder in de 
stad te brengen. Districtsraadslid 
Shayla Sharmin (links op de foto) is 
niet te spreken over de abrupte  
sluiting en bracht de bezorgdheden 
van de mensen op de districtsraad. 
Op de laatste openingsdag van  
Merlijn bedankte de PVDA de  
verzorgsters met bloemen.

De Peperbus

Luister naar de buurt
Wie kent “De Peperbus” niet? De kerk in de Matheusstraat, die je van ver 
boven de skyline ziet uitreiken wanneer je Borgerhout binnenrijdt? Ze 
staat al vele jaren leeg en de buurtbewoners willen graag dat het een 
sociale plek wordt voor de buurt. Met de PVDA hielden we een bevraging 
in de buurt om het stadsbestuur ertoe aan te zetten eindelijk te luisteren 
naar de bewoners. Meer dan 300 frisse voorstellen kwamen naar boven. 
Een sportkerk met een klimmuur, een speelkerk met trampolines en 
pingpongtafels of een stille kerk met een bibliotheek en studieruimte. 
Het zijn maar enkele ideeën die uit de bus kwamen. De bevraging kreeg 
navolging. Het stadsbestuur belooft naar de wensen van de buurt te 
luisteren en start de broodnodige renovatie van de kerk. 

De PVDA in je district Borgerhout

© Karina Brys
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 Trek de tram door 

Geef Deurne haar noord-
zuidverbinding
Om in Deurne van noord naar zuid te geraken, heb je vandaag soms meer dan 
een uur nodig.  Daarom willen wij tram 9 doortrekken van de Boekenberglei 
tot het Wim Saerensplein. “Het is nodig en mogelijk op korte termijn”, weet 

PVDA-districtsraadslid Manal Toumi. 
“De sporen liggen er, waarom ze 
dan niet gebruiken?” Om onze eis 
kracht bij te zetten organiseerden 
we een mars voor openbaar vervoer. 
“We willen hiermee oproepen om 
het openbaar vervoer absolute 
prioriteit te geven. Snelle en relatief 
eenvoudige investeringen, zoals het 
doortrekken van een tram, kunnen 
een groot verschil maken voor heel 
veel reizigers”, legt Manal uit.

Actie aan het Vredesmonument 

“Oorlog ten koste van gewone 
mensen”
Op 21 maart, de internationale 
dag tegen racisme en 
discriminatie, organiseerden de 
Deurnese districtsraadsleden 
een vredesbijeenkomst. 
Initiatiefnemer Kristof Vissers 
nam er namens de PVDA het 
woord. Hij bracht een boodschap 
van vrede en solidariteit met de 
gewone mensen, die altijd het 
slachtoffer zijn van de oorlog. 

Verkoop huizen  
Ten Eekhove 

Wie wint, wie 
verliest?
Achter de Ten Eekhovelei vinden 
de komende jaren ingrijpende 
werken plaats voor een gloednieuw 
Ringpark. Het stadsbestuur 
wil er nieuwe woonprojecten 
neerplanten. De buurtbewoners 
kregen een onpersoonlijke brief 
in de bus met de vraag om hun 
huizen te verkopen. Het gebrek aan 
informatie en inspraak maakt hen 
ongerust. “Waarom moet ik mijn 
huis verkopen als ik na de werken 
een prachtig park in mijn achtertuin 
heb?”, vraagt bewoner Ivo zich af. 
PVDA Deurne steunt de bewoners 
in hun strijd voor meer duidelijkheid 
en inspraak. De toekomst van de 
wijk behoort aan de bewoners, 
niet aan het stadsbestuur of 
projectontwikkelaars. 

De PVDA in je district Deurne

Max 1,40 €/l  
aan de pomp

Stuur dit strookje ingevuld naar 
PVDA Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen
of teken online op www.pvda.be/brandstof ⇒
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houden van de standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die 
gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan 
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laan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een 
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de PVDA: www.pvda.be/privacy.

Teken de petitie  

pvda.be/brandstof 

Schaf de accijnzen af
Voornaam:     

Naam:

Straat + nummer:

Postcode:   Gemeente:   

Tel./gsm*:   E-mail*:

V
.u

.: 
W

o
u

te
r 

V
an

 D
am

m
e

, G
e

m
e

e
n

te
st

ra
at

 6
, 2

0
6

0
 A

n
tw

e
rp

e
n

. •
N

ie
t 

o
p

 d
e

 o
p

e
n

b
ar

e
 w

e
g

 g
o

o
ie

n
 a

u
b

.

Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen



Tram 4 blijft 

Strijd loont
De Vervoersregio Antwerpen, onder 
leiding van schepen Koen Kennis (N-VA), 
wil het tramnet in onze stad hervormen. 
Maar dat mag vooral niet meer middelen 
kosten. Al twee keer kregen we een plan 
voorgeschoteld dat voor Hoboken vooral 
een achteruitgang betekende. Ook in ons 
district kwam er veel verzet. Duizenden 
Hobokenaren tekenden de petitie “Tram 4 
moet blijven”. PVDA ging sensibiliseren aan de 
tramhalte met affiches. Voorlopig is tram 4 
gered, maar we blijven met z’n allen alert! 

Welke toekomst  
voor De Zwaantjes? 

Betrek de 
bewoners
Al jaren wordt er gesproken 
over de bouw van een zestien 
verdiepingen hoge toren aan de 
Zwaantjes. Na protest van een 
grote groep omwonenden werd 
de bouw tegengehouden. Nu 
lijkt het erop dat de aannemer 
de grond wil verkopen. Opnieuw 
wordt de buurt niet betrokken 
en weten de bewoners van 
niets. Het wordt tijd dat de stad 
het heft in handen neemt. Dat 
begint bij meer participatie rond 
de invulling van dit stuk grond. 
In een dichtbevolkte wijk als 
deze is er nood aan open ruimte, 
niet aan hoogbouw. De lokale 
afdeling van de PVDA voegde 
de daad bij het woord en is zelf 
gestart met een buurtbevraging.

Een hart voor Moretusburg

Voor een gezonde, sfeervolle 
wijk
Moretusburg is op korte 
tijd erg veranderd. Het 
stadsbestuur heeft het 
management van Umicore 
geholpen om één derde van 
de wijk op te kopen om er 
op termijn een bos aan te 
leggen. Nochtans is er geen 
bewijs dat zo’n bufferzone 
zal helpen om de blootstelling aan lood en andere stoffen te verminderen. 
Investeren in nieuwe technologie om de productie zo proper mogelijk 
te houden, dat is wat telt. De gezondheid van bewoners en werknemers 
moet op de eerste plaats komen. Ondertussen staan veel huizen leeg in 
Moretusburg en is er verloedering. Terwijl zoveel mensen er altijd graag 
gewoond hebben, omwille van de warme en volkse sfeer. PVDA wil blijven 
vechten voor een gezonde omgeving, voor het behoud van de buurt en 
haar identiteit!  

De PVDA in je district Hoboken

Max 1,40 €/l  
aan de pomp

Stuur dit strookje ingevuld naar 
PVDA Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen
of teken online op www.pvda.be/brandstof ⇒
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houden van de standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die 
gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan 
per e-mail naar pvda@pvda.be of per brief naar PVDA, M. Lemonnier-
laan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een 
onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij 
de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer over het privacybeleid van 
de PVDA: www.pvda.be/privacy.
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Meer vuilnisbakken in de straten

PVDA ruimt afval in Abdijstraat
Op één uur tijd werden twee grote vuilniszakken gevuld. We kregen “dank u 
wel”, “bravo” en zelfs applaus van passanten! De straten op het Kiel zijn vuil 

en het stadsbestuur neemt het niet au 
sérieux. De straatvegers van de stad 
doen hun uiterste best maar krijgen het 
niet gebolwerkt. In de zijstraten van 
de Abdijstraat werden alle vuilbakjes 
weggehaald. Geen vuilbakken 
leegmaken is kosten besparen, denken 
ze op het stadhuis. Helaas kwamen we 
veel sluikstort tegen. Voorbijgangers 
reageerden: “Ah ja, vuilzakken zijn duur 
hé. Dat is een serieuze hap uit ons 
budget.” Afval naar het containerpark 
brengen is betalend en heel moeilijk als 
je geen auto hebt. We vragen daarom 
om meer vuilbakjes te plaatsen. Ook 
het grof huisvuil moet opnieuw gratis 
thuis opgehaald worden.

Acties voor 
een mooier Kielpark 

Nieuwe banken 
zijn besteld
Iedereen kent het Kielpark. Voor 
veel buurtbewoners is het hun 
tuin. Tot voor kort werd er bijna 
niet in het park geïnvesteerd: 
oude speeltuigen, amper banken 
en geen toegankelijke toiletten. 
PVDA Kiel kwam in actie. We 
organiseerden een zomerfeest en 
vroegen de buurtbewoners waar 
zij van dromen. Het is duidelijk. Het 
Kiel wil een park om in te spelen, 
te sporten, te genieten en elkaar 
te ontmoeten. Met een petitie 
vragen we meer ambitie voor het 
Kielpark. We boekten al een eerste 
succes! Er worden nieuwe banken 
geplaatst bij de speeltuin. Samen 
strijden we verder voor een beter, 
schoner, en gezelliger Kielpark!

Energie is geen luxe

Petitie wordt goed onthaald
Energie wordt onbetaalbaar. De afgelopen maanden trok PVDA Kiel 
verschillende keren de straat op om actie te voeren voor 6% btw op 
energie. Zelfs in slechte weersomstandigheden werden meer dan 100 
ingevulde petitiekaartjes opgehaald. Velen kennen de PVDA: “Jullie staan 
ten minste aan onze kant.” De strijd is nog niet gestreden maar de petitie 
heeft succes! Meer dan 300.000 handtekeningen haalden we al op in 
heel België. Zo zetten we samen de regering onder druk om onze energie 
betaalbaar te houden.

De PVDA op ‘t Kiel

Max 1,40 €/l  
aan de pomp

Stuur dit strookje ingevuld naar 
PVDA Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen
of teken online op www.pvda.be/brandstof ⇒

(*) Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de 
PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je op de hoogte te 
houden van de standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die 
gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan 
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de PVDA: www.pvda.be/privacy.
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 Projectontwikkeling op Linkeroever

Groene ruimte mag niet 
verdwijnen
Het groene veld met speeltuin aan de Willem Van Haechtlaan en Tijl 
Uilenspiegellaan staat te koop. De Vlaamse overheid wil het verkopen 
aan de hoogste bieder. Een dapper buurtcomité lanceerde een petitie 
en behaalde in sneltempo meer dan 700 handtekeningen. Ze wisten het 
Antwerps schepencollege te overtuigen om een brief te schrijven om de 

verkoop te laten schorsen. Steeds 
meer open ruimte en groen in de 
woonwijken komen in handen van 
projectontwikkelaars. Die willen niets 
liever dan alles volbouwen. Ook de 
Molen en de stadscamping wil men 
weg. Wat zal er dan komen op dat 
grote stuk grond? Mensen wonen op 
Linkeroever voor de rust, voor het vele 
groen en de open ruimte. We hebben 
nood aan stadsplanning op maat van 
de bewoners en niet op maat van de 
grote vastgoedspelers.

Ongelijke behandeling Regattawijk 

Laat bewoners gratis parkeren
In maart schakelde Linkeroever over van blauwe parkeerzone, waar je 
gratis mag parkeren met een parkeerschijf, over naar een betalende roze 
parkeerzone. Maar de bewoners van woonwijk Regatta krijgen geen 
bewonerskaarten, onder het mom dat men de leefbaarheid wil verbeteren. 
Maar dat betekent dat de bewoners van Regatta moeten betalen wanneer 
ze langer dan twee uur in hun eigen buurt parkeren. Ze worden op die 
manier gedwongen om een dure parkeergarage aan te kopen of te huren. 
De mensen van Regatta pikken dit niet en startten een petitie.

Liften kapot, 
Linkeroever op slot 

Simpele 
oplossingen 
voorhanden
Al anderhalf jaar zijn de liften aan de 
voetgangerstunnel stuk. Bij laagtij 
is de helling van de steigers van 
het veer te stijl. En in metrostation 
Van Eeden zijn er geen liften. Op 
Rechteroever geraken is voor minder 
mobiele mensen allesbehalve 
evident. Nochtans kunnen enkele 
eenvoudige maatregelen de 
overtocht een stuk makkelijker 
maken. Een verhuis van het ponton 
voor de overzetboot naar de meer 
toegankelijke aanlegplaats aan de 
voetgangerstunnel en een lift aan 
het metrostation Van Eeden zijn 
twee logische stappen die het leven 
voor veel mensen aangenamer 
zouden maken. 

De PVDA op Linkeroever

Max 1,40 €/l  
aan de pomp

Stuur dit strookje ingevuld naar 
PVDA Antwerpen, Gemeentestraat 6, 2060 Antwerpen
of teken online op www.pvda.be/brandstof ⇒

(*) Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de 
PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je op de hoogte te 
houden van de standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die 
gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan 
per e-mail naar pvda@pvda.be of per brief naar PVDA, M. Lemonnier-
laan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een 
onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij 
de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer over het privacybeleid van 
de PVDA: www.pvda.be/privacy.
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Vervoersplan De Lijn stuit op protest 

Tram 2 blijft
PVDA Merksem voerde de afgelopen maanden met succes actie voor het 
behoud van tram 2. In het nieuwe vervoersplan van De Lijn zou de rechtstreekse 
verbinding tussen Merksem en Hoboken verdwijnen. Dat zorgde voor veel 
onbegrip en verontwaardiging. We vroegen aan meer dan driehonderd 

gebruikers en werknemers van De Lijn 
wat ze van die plannen dachten. De 
resultaten waren duidelijk. De overgrote 
meerderheid van de mensen die we 
spraken, vindt het verdwijnen van tram 
2 een slechte zaak. Dankzij verschillende 
acties in heel Antwerpen liggen de 
plannen momenteel in de koelkast. Dat is 
een eerste overwinning, maar we blijven 
ervoor ijveren om het openbaar vervoer 
opnieuw een centrale plek te geven. 

Antifascistisch verzet 
herdacht 

Merksem krijgt 
struikelstenen
In Merksem zijn sinds kort zes 
struikelstenen te vinden. Dat 
zijn vergulde straatstenen die in 
het trottoir geplaatst worden 
om de slachtoffers van de nazi’s 
te herdenken. Burgerinitiatief 
Struikelstenen Merksem plaatste 
ze in aanwezigheid van enkele 
nabestaanden. Het wil daarmee 
syndicalisten-verzetsmensen 
eren die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitsers 
werden gedeporteerd en vermoord 
in de concentratiekampen. Een 
dertigtal scheepsherstellers die zich 
engageerden in verzet tegen de nazi-
dictatuur, werd opgepakt en naar de 
kampen gestuurd. Slechts enkelen 
van hen keerden terug. Vandaag 
meer dan ooit is het belangrijk om 
hen te herdenken. De struikelstenen 
geven een sterk signaal: nooit meer 
oorlog, nooit meer fascisme!

Stad verkoopt groengebied

Kwade bewoners rond 
de Kwade Velden
De Kwade Velden, een groengebied vlakbij de Laag-
landlaan, is door Stad Antwerpen verkocht. Men wil er 
45 eengezinswoningen bouwen. Bij de buurtbewoners 
stuit dit op onbegrip. Zij wilden in de eerste plaats dat 
dit gebied behouden zou blijven voor wandelingen, 
voor ontspanning en als rustplek. Ook het risico op 
wateroverlast baart hen zorgen. Enkele dagen voor 
de verkoop organiseerde PVDA Merksem een eigen 
alternatieve veiling. Zo wilden we ook de standpunten 
van de buurtbewoners onder de aandacht brengen. De stad streeft zogezegd 
naar “ontharding”, maar intussen wordt het weinige groen dat overschiet 
verkocht en volgebouwd. Vooral in overstromingsgebied is dit een slecht 
idee. Voor de buurt is het duidelijk: bouw de Kwade Velden niet vol! 
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Behoud bushaltes lijn 22  

Maak van uitstel afstel
De Lijn wil de route van bus 22 inkorten tot aan het crematorium. De drukke 
buslijn 33 zou de rest moeten overnemen. Geen optie, zegt PVDA Wilrijk. Voor 
veel mensen is lijn 22 de enige manier om naar het werk, naar school en naar 
het centrum te gaan. De senioren van de serviceflats en het woonzorgcentrum 
Romanza en Bloemenveld verliezen in één klap hun bewegingsvrijheid. PVDA 

Wilrijk bleef niet bij 
de pakken neerzitten. 
Samen met de vakbonden 
van de chauffeurs 
organiseerden we acties 
voor het behoud van de 
huidige route. Dankzij 
het protest van de buurt 
is de aanpassing alvast 
uitgesteld. Goed nieuws, 
maar de acties gaan door 
tot het behoud van het 
hele traject verzekerd is.

ISVAG-debacle 

Berg de 
plannen 
definitief op
Het lijkt erop dat ISVAG zijn nieuwe 
afvalverbrandingsoven stilaan kan 
vergeten. De omgevingsvergunning 
werd vernietigd en het 
afvalverwerkingsbedrijf 
kan van nul af aan 
beginnen. Kwam 
dit voor ISVAG 
misschien als een 
verrassing, zo 
niet voor PVDA-
districtsraadslid Lien 
Moens (zie foto). “Wij 
zeggen al jaren waarom 
er geen nieuwe verbrandingsoven 
moet komen aan de A12. Hij is te 
duur, met een kostenplaatje van 
maar liefst 176 miljoen. De oven 
is voorbijgestreefd, want we 
moeten inzetten op minder afval 
produceren, niet op meer afval 
verbranden. Tot slot is hij slecht 
gelegen. De verbrandingsinstallatie 
ligt midden tussen de woonwijken, 
aan de A12, die al overvol is. 
De uitspraak van de raad voor 
vergunningsbetwistingen geeft 
de gelegenheid om het geweer 
van schouder te veranderen, te 
zoeken naar milieuvriendelijke 
alternatieven en die megalomane 
plannen op te bergen.

Overstromingen

Solidair met Verviers
Het lijkt al ver achter ons te liggen, maar de 
zomer van 2021 zal door onze landgenoten 
in de Vesdervallei niet snel vergeten worden. 
Meteen na de overstromingsramp schoten 
mensen uit alle delen van het land ter hulp. 
Ook de leden van PVDA Wilrijk toonden zich 
solidair. We verzamelden groenten en gingen 
aan de slag. Kilo’s prei, pompoen, wortel 
en ajuin werden gesneden en vijftig liter 
soep vertrok naar Verviers. Ter plekke werd 
warme soep verdeeld. De mensen waren 
heel dankbaar en hadden echt nood aan een praatje.   
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 Amazon komt naar Antwerpen

PVDA eist degelijke jobs
Het Antwerpse stadsbestuur trekt een nieuw depot aan van multinational 
Amazon in Blue Gate, het bedrijventerrein op Antwerpen Zuid. Voor de 
levering van pakjes zal Amazon werken met onderaannemingen die de 
pakjes voor de laagste prijs op hun bestemming krijgen. Pakjesdiensten 

als PostNL of DPD liggen al 
lang onder vuur wegens sociale 
dumping. Zwartwerk, uitbuiting 
en zelfs kinderarbeid werden al 
vastgesteld. PVDA-gemeenteraadslid 
Peter Mertens kwam tussen in 
de Antwerpse gemeenteraad 
om garanties te eisen voor vaste, 
degelijke en correct betaalde jobs. 
Het stadsbestuur legde immers wel 
milieunormen op, maar geen enkele 
sociale norm. Ook de vakbonden 
hameren al jaren op betere statuten.

Stedelijke kinderopvang 

Negen is te veel
De verzorgsters van de stedelijke 
kinderopvang verdienen een 
pluim. Tijdens de verschillende 
coronagolven bleven ze verder 
zorgen voor de allerkleinsten. De 
liefde en het respect die ze van de 
kinderen en hun ouders krijgen, 
krijgen ze niet van hun werkgever. 
Het Antwerpse stadsbestuur 
bespaarde afgelopen jaren fors 
op haar eigen crèches. Van 1 
begeleidster per 5,5 kinderen ging 
men naar 1 per 9. Wanneer iemand 
pauze heeft, staat een collega alleen 
met 18 kindjes. “Wat mij het meeste 
pijn doet als ik doodop thuis kom, 
is dat ik de kindjes niet de zorgen 
heb kunnen geven die ik had willen 
geven”, vertrouwt een begeleidster 
ons toe. Stop de besparingen en 
investeer in meer personeel.

Winsten door het dak 

Hoog tijd voor echte 
loonsverhoging
Vorig jaar maakten de drie grote Antwerpse metaalbedrijven wereldwijd 
recordwinsten: Umicore maakte bijna één miljard winst, CNH bijna 
twee miljard en Atlas Copco meer dan twee miljard. Maar de lonen van 
de werknemers groeien niet mee. Ze blijven geblokkeerd, terwijl de 
CEO’s zichzelf wél een serieuze loonsverhoging permitteren. Ook de 
aandeelhouders zien hun winsten exploderen. Onaanvaardbaar is dat. 
Daarom zeggen wij: weg met de huidige loonblokkeringswet. Het is 
de werkende klasse die de miljarden creëert, zij verdient meer dan wat 
kruimels. Tijd voor een échte loonsverhoging. Kom mee op straat met de 
vakbonden op 20 juni.
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