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KEuZES MAKEN
De federale en Vlaamse regering heb-
ben gekozen. Electrabel mag haar kern-
centrales langer openhouden. Bagger-
koning Jan De Nul en Katoennatiebaas 
Fernand Huts kunnen verder genieten 
van hun overgesubsidieerde zonnepa-
nelenparken. En de rekening? Die wordt 
doorgeschoven naar u en mij. Met een 
verhoging van de btw op energie naar 21 
procent en met een Turteltaks.
Ook op gemeentelijk vlak worden er 
keuzes gemaakt. Natuurlijk, de stad 
Turnhout zit krap bij kas. Maar moet je 
de mensen echt honderden euro’s laten 
betalen voor hun huisvuil, terwijl veel 
Binken nu al moeite hebben om het 
hoofd boven water te houden? Moet je 
een kleuterschool als De Paddenstoel 
echt bedreigen met sluiting, terwijl het 
een goed draaiend schooltje is? Onder-
tussen stort de stad zich in dure pres-
tigeprojecten zoals Turnova. De stads-
begroting zakt nog dieper in het rood, 
maar voor de projectontwikkelaars van 
Armada zijn de winsten nu al verzekerd. 
Met de PVDA maken wij heel andere 
keuzes. Sociale keuzes. Keuzes voor 
een stad op mensenmaat.

Wout Schafraet
PVDA Turnhout

ONS GEDACHT

rEACTIES, VrAGEN, 
VOOrSTELLEN?
TURNHOUT@PVDA.BE

?

Twee jaar geleden verhuisde ik van Vorselaar naar Turn-
hout. Ik dacht dat ik eindelijk van Diftar verlost was. Tot 
ook hier in Turnhout het stadsbestuur met IOK in zee 
ging. Ik woon ondertussen in een nieuw samengesteld 
gezin. We zijn meestal met vier thuis en één op de twee 
weekends komen er nog twee extra kinderen bij. Dat 
brengt onze afvalrekening op meer dan 330 euro. Met 
de vaste kost per maand is Diftar geen dienstverlening 
maar een dienstverplichting... en een hele dure ook!

TOM GETuIGT

MEER daN 330 
EuRO aaN dIFTaR-
REkENINgEN
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EN ADRES NAAR 
0479 73 60 23
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PVDA -voorzitter Peter Mer-
tens heeft zich helemaal 
vastgebeten in de strijd tegen 
dure energie. “De regering 
laat de gezinnen opdraaien 
voor de factuur”. Tijd voor een 
gesprek.

De stijging van de btw naar 21 
procent, de Turteltaks... wat 
betekent dat voor onze ener-
giefactuur?
Voor een gemiddeld gezin met 
twee kinderen is de stroomfac-
tuur dit jaar gestegen met 417 
euro. Meer dan één op de vijf 
Belgische gezinnen leeft on-
dertussen in energiearmoede. 
Wij krijgen dagelijks getuigenis-
sen van mensen die het steeds 
moeilijker hebben om de eind-
jes aan elkaar te knopen. 

In De zevende dag noemde 
Bart De Wever de dure ener-
gieprijzen nochtans een goe-
de zaak.
Een goede zaak? Dat is gemak-
kelijk te beweren als je zelf een 
inkomen hebt van meer dan 
15.000 euro per maand. Ikzelf 

heb een maandloon van 1500 
euro. Een energierekening van 
150 euro is dan meteen een hap 
van 10 procent uit het budget. 
Voor De Wever is dat nauwelijks 
1 procent. Neen, dure energie is 
enkel een goede zaak voor de 
grote energiemonopolies.

Hebben de vorige regeringen 
dan geen grote put gecreëerd 
die nu moet gedicht worden? 
Inderdaad, alle traditionele 
partijen hebben boter op het 
hoofd in het zonnepanelenver-
haal. Maar het is niet omdat 
alle vorige regeringen — met 
deelname van de N- VA — uit de 
bocht gingen, dat de Vlaamse 

regering vandaag geen keuze 
meer heeft. De regering kiest 
heel bewust om de gewone ge-
zinnen te laten opdraaien voor 
de factuur en de oversubsidi-
ering van zonnepaneelplanta-
gehouders zoals Fernand Huts 

en Jan De Nul gewoon te laten 
doorgaan. Dat is de Turteltaks. 
42.000 gezinnen betalen 100 
euro om één enkele zonnepa-
neelplantage van Jan De Nul te 
bekostigen. Als er nu juist één 
iemand geen subsidies nodig 
heeft, is het baggerkoning De 
Nul.

De PVDA heeft ondertussen 
een eerste overwinning ge-
boekt?
In naam van ruim 19.000 con-
sumenten spanden we een pro-
ces aan tegen de prijsverhoging 
van de distributienettarieven in 
mei 2011, waarbij een gemid-
deld gezin 72 euro meer moest 
betalen op de energiefactuur. 
Nu bevestigt het Hof van Cas-
satie dat het doorrekenen van 
de subsidies voor grootschalige 
zonnepanelenparken aan de 
consumenten niet alleen on-
rechtvaardig, maar ook onwet-
tig is. Wij eisen nu dat de dis-
tributienetbedrijven het te veel 
betaalde geld terugstorten aan 
de consument.

PETER MERTENS: 
“Dure energie is enkel 
een goede zaak voor 
Electrabel.”

“Alle traditionele par-
tijen hebben boter op 

het hoofd.”
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Begin oktober kwamen de eerste 
vluchtelingen toe in Turnhout. On-
dertussen wonen er 377 Syriërs, 
Irakezen en andere vluchtelingen 
in Corsendonk Apartments. Meer 
dan 10 jaar oorlog maakte grote 
delen van het Midden -Oosten en 
Noord -Afrika onleefbaar. Ook ons 
land deed mee met onder andere 
bombardementen in Libië. Duizen-
den mensen gingen op de vlucht in 
moeilijke en gevaarlijke omstandig-
heden. We heten de vluchtelingen 
welkom in Turnhout. En we hopen 
samen met hen dat er snel weer 
vrede komt in hun regio.

In 2009 werd Cultuurhuis de Warande overgedragen van de 
stad Turnhout aan de provincie. Een logische keuze want de 
Warande heeft een uitstraling en een publiek dat veel ruimer 
gaat dan Turnhout alleen. Nu wil de Vlaamse regering (N-
VA, CD&V en Open VLD) in een nieuwe besparingsronde de 
Warande opnieuw overdragen aan de stad Turnhout, maar 
die zit nu al in financiële moeilijkheden. Nicole Naert en Kris 
Merckx, provincieraadsleden van de PVDA volgen de situatie 
op de voet. Ze pleiten voor een oplossing die de toekomst 
van het cultuurhuis veilig stelt zonder dat het publiek of het 
personeel daar de dupe van wordt.

Met een folder en een koekje voor de pendelaars voert de 
PVDA campagne: er is genoeg voor iedereen, maar de koek 
is ongelijk verdeeld. De rijkste 1 procent van de bevolking be-
zit evenveel als de armste 60 procent. Zo’n grote kloof tussen 
de upper class en de rest van de bevolking kan en mag je als 
maatschappij niet aanvaarden. 85 procent van de bevolking 
is voorstander van een miljonairstaks om de rijkdom eerlijker 
te verdelen. Waar wacht deze regering nog op?

OP dE 
vluchT 
vOOR 
OORlOg

ONzEkERE 
TOEkOMST vOOR dE 
waRaNdE
PVDA OP DE BrES VOOr CuLTuurHuIS

PVDA Deelt koekjes 
uit AAn stAtion

PVDA provincieraadsleden Kris Merckx en Nicole Naert
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dIvERcITY gROOT 
SuccES

STIllE vREdESwakE
#SaMENTEgENhaaT

TuRNOva SlaaT 
dE Bal MIS

Mohamed, Michelle, Evelyne, Kathy, Nadeem, Gitte, 
Hicham... een groepje jongeren uit Turnhout besloot 
deze zomer de koppen bijeen en de handen uit de 
mouwen te steken. Gedaan met hokjesdenken en 
tijd om over de grenzen van cultuur of geloof samen 
te werken. Fris Gemixt was geboren. Op zondag 4 
oktober waren de jongeren meteen aan hun vuur-
doop toe: ze organiseerden het eerste grote diversi-
teitsfeest van de Kempen, DiverCity. En met succes, 
want er zakten die dag vele honderden geïnteres-
seerden af naar de Grote Markt. Profi ciat!

De moordende aanslagen in Parijs heb-
ben ons allemaal diep geschokt. Er kwam 
dan ook veel volk opdagen op de herden-
kingswake van burgerbeweging Hart bo-
ven Hard. Onder de noemer samen tegen 
de haat brachten de aanwezigen een 
v e r b i n d e n d e 
boodschap tegen 
haat en terreur 
wereldwijd.

Multinationals betalen in ons land 34 procent belas-
tingen... of toch niet? Via allerlei achterpoortjes en 
fi scale trucs slagen ze erin hun belastingen te laten 
zakken tot bijna niets! Janssen Pharmaceutica uit 
Beerse betaalde vorig jaar, op een winst van 526 
miljoen euro, amper 1,8 procent belastingen. Een 
fi scaal cadeau van een slordige 170 miljoen euro. 
Geld dat niet naar extra jobs ging maar wel naar 
de zakken van de aandeelhouders. 
Anders gezegd: iedereen betaalt 
braaf zijn belastingen 
in dit land, behalve 
de super rijken en de 
grote multinationals.

Met de start van de bouwwerken op de voor-
malige Brepols site komt er na jaren wachten nu 
schot in de zaak. Maar is Turnova echt hetgeen 
waar de mensen op zitten te wachten? Verschil-
lende handelaars vrezen een verdere leegloop 
van de huidige winkelstraten. Je kan elke euro 
maar één keer uitgeven. Extra winkels zorgen 
dus enkel voor meer concurrentie en meer leeg-
stand. Bovendien beantwoordt Turnova niet aan 
de hoge nood aan betaalbare woningen. Turno-
va zal zich beperken tot het wettelijk verplichte 
minimum van 15 procent sociale woningen. De 
andere woningen zijn onbetaalbaar voor de ge-
middelde Turnhoutenaar.

cadEauBON: 
170 MIlJOEN EuRO
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17 OkTOBER, dag vaN vERzET 
TEgEN aRMOEdE
De fakkeltocht van verschillende armoede organisaties bracht dit jaar veel volk op straat. Veel Turn-
houtenaren trekken zich de groeiende armoede in onze stad echt aan. De PVDA stapte mee onder het 
motto “Armoede is geen tegenslag maar een aanslag”.

... MaaR vINd JIJ OOk dE 7 vERSchIllEN TuSSEN dEzE TwEE FOTO’S?
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Petra Heylen is al jaren een 
bekend gezicht van de PVDA 
in Turnhout. Na de invoering 
van de elektronische huisvuil-
ophaling Diftar begin 2015 
startte ze het Actiecomité 
Dieftar. Sindsdien liet ze het 
dossier niet meer los.

Vanwaar die gedrevenheid 
tegen Diftar?

Na één jaar Diftar kon ik voor 

mezelf de balans opmaken. In 
2015 betaalde ik 54 euro voor 
25 kg afval. Vroeger zette ik 8 
vuilzakken buiten en betaalde 
daarvoor 12 euro. Ik betaal dus 
4,5 keer meer dan tevoren. Ik 
hoorde eens rond bij vrienden 
en buren en bij hen kreeg ik ge-
lijkaardige verhalen. Bij veel in-
woners loopt de rekening zelfs 
op tot honderden euro’s.

Volgens het stadsbestuur (sp.a, 
Groen, CD&V en TIM) is Diftar 
een ecologische maatregel. 
De vervuiler betaalt.

Het tegendeel is waar. Hoe 
minder afval je buiten zet, 
hoe meer je betaalt per kilo. 
Dat komt door de vaste 

kost van 48 euro per 
jaar. Bovendien blijven 

de producenten, de 
echte vervuilers, 
buiten schot. Zij zijn 

de eerste verant-
w o o r d e l i j k e n 

voor de ver-
pakk ingen 
die je dan 
als  con-
s u m e n t 
moet weg-
g o o i e n . 

Zoals wel vaker maakt men de 
dienstverlening duurder onder 
het mom van responsabilise-
ring. In feite gaat het om een 
zuivere belastingverhoging op 
kap van de gewone Bink.

Actiecomité Dieftar haalde 
6800 handtekeningen op 
voor een referendum tegen 
Diftar, maar het stadsbestuur 
wees dat van de hand. De 
stad mag wettelijk geen re-
ferendum organiseren over 
belastingen.

Het stadsbestuur koos ervoor 
om zich te verschuilen achter 
de rokken van de wetgeving. 
Maar geen enkele wet verbiedt 
het stadsbestuur om te luis-
teren naar haar bevolking. En 
niets verplicht het stadsbestuur 
om Diftar tegen de wil van de 
bevolking door onze strot te 
duwen. Het is een kwestie van 
democratie. We wisten dat de 
stad het spel formeel kon spe-
len om een referendum te ont-
lopen, maar we wisten ook dat 
we Diftar enkel zouden wegkrij-
gen door massale druk van on-
deruit. Op de heren en dames 
politici van het stadsbestuur 
moesten we niet rekenen. Dat 
geldt trouwens nog steeds: we 
zullen de inwoners blijven infor-
meren en oproepen om samen 
met ons dit onrechtvaardig sys-
teem in de vuilnisbak te gooien.

PETrA HEYLEN OVEr DIFTAr:

“dE EchTE vERvuIlERS BlIJvEN 
BuITEN SchOT.”

Volgens het stadsbestuur (sp.a, 
Groen, CD&V en TIM) is Diftar 
een ecologische maatregel. 
De vervuiler betaalt.

Het tegendeel is waar. Hoe 
minder afval je buiten zet, 
hoe meer je betaalt per kilo. 
Dat komt door de vaste 

kost van 48 euro per 
jaar. Bovendien blijven 

de producenten, de 
echte vervuilers, 
buiten schot. Zij zijn 

de eerste verant-
w o o r d e l i j k e n 

voor de ver-
pakk ingen 
die je dan 
als  con-
s u m e n t 
moet weg-
g o o i e n . 

“Diftar is ook 
een kwestie van 

democratie.”
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TEruGSTurEN NAAr: PVDA Turnhout   - Patriottenstraat 65   - 2300 Turnhout

03 225 28 93 - turnhout@pvda.be - www.turnhout.pvda.be

STOP DURE ENERGIE:
TEKEN DE PETITIE

OF SURF NAAR WWW.STOPTURTELTAKS.BE

Naam

Voornaam

Straat        

Nr  Postcode

Tel/gsm   E-mail

S
C

A
N

 D
E 

Q
R

-C
O

D
E

Wij betalen ons blauw voor de zonnepanelen van multinationals. Fernand 
Huts van Katoennatie bijvoorbeeld krijgt elk jaar 13 miljoen euro cadeau, en 
wij betalen de rekening. De Turteltaks van minister Turtelboom is de zoveel-
ste prijsverhoging op rij: ook de btw verhoogt naar 21%, de gratis stroom 
wordt afgeschaft... Met de Turteltaks moet elk gezin 100 euro betalen, of je 
nu veel of weinig elektriciteit verbruikt.

STOP DURE ENERGIE:
TEKEN
Wij betalen ons blauw voor de zonnepanelen van multinationals. Fernand 
Huts van Katoennatie bijvoorbeeld krijgt elk jaar 13 miljoen euro cadeau, en 

ST P STOP DURE ENERGIE:
TEKEN

ST P
TURTEL

Naam

S
C

A
N

 D
E 

Q
R

-C
O

D
E

Huts van Katoennatie bijvoorbeeld krijgt elk jaar 13 miljoen euro cadeau, en 
wij betalen de rekening. De Turteltaks van minister Turtelboom is de zoveel-
ste prijsverhoging op rij: ook de btw verhoogt naar 21%, de gratis stroom 
wordt afgeschaft... Met de Turteltaks moet elk gezin 100 euro betalen, of je 
nu veel of weinig elektriciteit verbruikt.
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wordt afgeschaft... Met de Turteltaks moet elk gezin 100 euro betalen, of je 
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REd dE PaddENSTOEl
PVDA VOOr BEHOuD STEDELIJKE KLEuTErSCHOOL

In april vorig jaar kregen de ouders van kleuter-
school De Paddenstoel een brief van het stads-
bestuur (sp.a, Groen, CD&V en TIM) in hun brie-
venbus: de school wordt gesloten, de gebouwen 
worden gesloopt en de gronden verkocht. Maar 
dat was buiten de ouders van de kleutertjes gere-
kend. “De Paddenstoel moet blijven!” reageerden 
ze boos. “Het is een groeiend en bloeiend school-
tje, goed ingeplant in een diverse woonwijk.”

Kindvriendelijke stad
De ouders bouwden een stevig dossier op en 
voerden verschillende acties aan de gemeente-
raad. uitgerekend de dag dat de Vlaamse minister 
van Jeugd in Turnhout de prijs van “kindvriende-
lijke stad” kwam overhandigen, protesteerden 
de ouders tegen de kindonvriendelijke beslissing 
van het stadsbestuur. Vlak voor de grote vakantie 
haalden de ouders hun eerste slag thuis: de be-
slissing tot sluiting werd tijdelijk ingetrokken.

Nieuws via de pers
Vandaag echter herhaalt het stadsbestuur haar 
intentie tot sluiting van de kleuterschool. Dat de 
ouders het nieuws via de pers moesten verne-
men maakt het dubbel pijnlijk. De PVDA roept het 
stadsbestuur op om de sluitingsplannen defi nitief 
op te bergen. Een stadsbestuur dat investeert in 
de toekomst sluit geen goed draaiende kleuter-
school.


