KIES VOOR EEN GEMEENTE OP MENSENMAAT
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LIJSTTREKKER PVDA KALMTHOUT

kalmthout.pvda.be

NEW KIDS IN TOWN
B

ij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2018 hebben we de ambitie om met de PVDA
minstens één verkozene te behalen in Kalmthout. We
willen geen gerommel in de neoliberale marge, maar
een grondige wijziging van het gemeentelijk beleid.
Een gemeente op mensenmaat, niet op centenmaat.
We kiezen partij voor een gemeente die niet palavert
over betaalbaar wonen, maar er ook echt een punt
van maakt.
We kiezen partij voor een gemeente die de gewone
Kalmthoutenaar centraal stelt, en niet de projectontwikkelaars en vastgoedspeculanten. We kiezen partij
voor een gemeente waar armoede geen kans meer
krijgt. We kiezen partij voor een gemeente waar niemand gezondheidszorg moet uitstellen om financiële

redenen, mét wijkgezondheidscentra die laagdrempelig en gratis zijn. We kiezen partij voor een gemeente
die zorgt voor haar oudere bewoners, met betaalbare
en kwalitatieve opvang, zowel in het rusthuis als in
ouderenwoningen op maat.
Als je samen met ons daarin verandering wil brengen,
stem dan in oktober op de PVDA.
DIANE JANSSEN
LIJSTTREKKER PVDA KALMTHOUT

VOLG ONS:

 PVDA Kalmthout
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WIJ VRAGEN JOUW STEM: JUIST DIE STEM IS
DOORSLAGGEVEND, NUTTIG EN NODIG.
DOORSLAGGEVEND

Jouw stem voor de PVDA is het begin van een ommekeer. Het is een positieve stem voor een gemeente op
mensenmaat in plaats van op centenmaat. Kalmthout
heeft nood aan een frisse wind. Die kan alleen van de
oppositie komen. In Antwerpen riep de pers ons uit
tot oppositiekampioen. Met de tussenkomsten van
Raoul Hedebouw, PVDA-verkozene in het federaal
parlement wordt door vriend en vijand rekening
gehouden. Jouw stem is doorslaggevend voor een te
duchten oppositie.

NUTTIG

De PVDA klimt steeds verder in de peilingen, in
Vlaanderen naar meer dan 6 procent. Voor Kalmthout
betekent dat minstens één consequente en sociale
stem in de gemeenteraad. Jouw stem. Als je echte
inspraak wil voor de Kalmthoutenaar stem dan deze

keer PVDA. Samen met heel veel Kalmthoutenaren,
actiecomités, burgerinitiatieven, vakbonden, jongeren bouwen we aan een Kalmthout waar iedereen
meetelt.

NODIG

Iemand in de raad moet vrank en vrij kunnen spreken.
Bij de PVDA vind je geen postjespakkers en zakkenvullers, maar sociaal gedreven mensen. De stem
voor de PVDA is de stem van iedereen die bezorgd
is om armoede te bestrijden en wonen betaalbaar te
maken. De stem om de fietsveiligheid te verhogen,
openbaar vervoer te verbeteren en om kwaliteitsvolle
en betaalbare zorg te garanderen. Eén PVDA verkozene in de gemeenteraad zal meer doorwegen dan een
extra verkozene van een andere partij.
Ja, jouw stem, ze doet ertoe.

GEEF ONS DE VIJF
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
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ERIC BOONS

“Laten we bouwpromotoren en
vastgoedspeculanten de prijzen
en het uitzicht van Kalmthout
bepalen? Voor PVDA is betaalbaar
wonen een topprioriteit, een
mensenrecht en een kwestie van
politieke keuze.”

MAAK EEN PUNT VAN
BETAALBAAR WONEN
V

eel alleenstaanden en gezinnen met een laag of gemiddeld
inkomen houden na het betalen van de huur onvoldoende
over om rond te komen. De huurprijzen in Kalmthout zijn
torenhoog. Ook de aankoop van een woning blijft voor velen
een droom. Hierdoor trekken jongeren en vele jonge gezinnen
weg uit Kalmthout. De PVDA pleit voor een sociaal woonbeleid,
dat rekening houdt met alle Kalmthoutenaren, en niet alleen met
projectontwikkelaars en bouwpromotoren.

OP EEN WACHTLIJST KAN JE NIET WONEN

De wachtlijsten voor sociale woningen zitten nu overvol. En op
een wachtlijst kan je niet wonen. De gemeente kan het aantal
sociale woningen uitbreiden. Een vijfde van de Kalmthoutenaren
huurt op de privémarkt. De Vlaamse regering kan maximum
huurprijzen opleggen naargelang het comfort en de grootte van
de woning. De gemeente kan zelf reeds het initiatief nemen en in
afwachting een raster van richtprijzen ter beschikking stellen.
Verder kan de gemeente steun geven aan eigenaars van
bescheiden woningen voor betere isolatie en voor bepaalde
renovaties.

SERVICEFLATS EN
SENIORENFLATS
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Lees ons programma op
kalmthout.pvda.be

De bouw van serviceflats is een lucratieve
business geworden voor projectontwikkelaars.
Een serviceflat in Kalmthout kost gemakkelijk meer dan
300.000 euro. De gemeente moet zelf de regie van het
bouwbeleid en het sociaal beleid in handen nemen, en
niet alle heil zoeken in projecten van bouwpromotoren en
projectontwikkelaars. Eerst de mensen dus en niet de winst.

LIEVE VERBRUGGHE

“Je doktersbezoek uitstellen
wegens geldgebrek? Dat kan niet.
Iedereen heeft recht op zorg. Een
wijkgezondheidscentrum zonder
financiële drempels is zeker geen
luxe in deze gemeente.”

MAAK ZORG TOEGANKELIJK
VOOR IEDEREEN
S

teeds meer mensen stellen een doktersbezoek uit om
financiële redenen. Voor ons gaat gezondheidszorg in de
eerste plaats over mensen, niet over centen.

WIJKGEZONDHEIDSCENTRA

De PVDA pleit voor huizen met gratis geneeskunde door de
oprichting van wijkgezondheidscentra. Centra met een breed
aanbod voor gezondheidszorg, met dokters, kinesist, diëtist,
sociale en psychische hulp. De gemeente kan daarin een
stimulerende rol spelen.

HALVEER DE PRIJS VAN HET RUSTHUIS

Iedereen zou recht moeten hebben op een zorgeloze oude
dag. Het kan niet zijn dat mensen die een leven lang hebben
bijgedragen aan onze sociale zekerheid, nu moeten aankloppen
bij hun kinderen met hun rusthuisfactuur. Een verblijf in een
woonzorgcentrum mag nooit meer dan 855 euro per maand
kosten. We moeten investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle
ouderenzorg, in openbare handen, voor onze ouders en onszelf.

HILDEGARD
“Snel op de WC., bliksemsnelle wasbeurt daarna
snelsnel het ontbijt voor 1.700 euro per maand
van m’n 708 euro pensioen… Dit is niet te doen, noch voor het
personeel noch voor de ouderlingen. Dit moet anders.”
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ELISE BOONS

“Er is veel verborgen armoede
in Kalmthout. Men moet niet
doen alsof dat niet bestaat. Vele
Kalmthoutenaren gaven dat dan
ook aan als aan te pakken prioriteit
in onze bevraging.”

GEEF ARMOEDE GEEN KANS
Armoede terugdringen, het kan. Het is de topprioriteit voor
de Kalmthoutenaar. De gemeente is perfect in staat om, via
allerlei maatregelen, het leefloon onrechtstreeks op te trekken
tot boven de armoedegrens. De gemeente kan ook meer jobs
creëren bij de gemeentediensten.

FACTUREN VAN DE ARMOEDE KRAKEN

We kunnen de armoede in onze gemeente terugdringen door
drie facturen te verlagen. De stijgende kosten voor wonen,
energie en zorg duwen of houden mensen nu in de armoede.
De PVDA pleit voor een daling van de energiekost, voor meer
betaalbare kwaliteitsvolle woningen en voor de verlaging van
de prijs van medicamenten via het kiwimodel. We blijven
opkomen voor een miljonairstaks om de rijkdom in ons land
eerlijker te verdelen.

GEMEENSCHAPSHUIS:
KOFFIE EN PAPIEREN
De PVDA pleit voor een gemeenschapshuis
dat helpt bij administratieve problemen
via het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie of
thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te
maken en begeleiding bij budget, wonen, arbeid, energieen waterproblemen, onderwijs en opvoeding. In dit huis
kan ook plaats voorzien worden voor een laagdrempelig
wijkgezondheidscentrum.
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Lees ons programma op
kalmthout.pvda.be

MIC KOOYMAN

“De toekomst van onze gemeente is
niet alleen een zaak van schepenen
en een burgemeester, maar van ons
allemaal. Iedereen moet meetellen.
Inspraak en participatie verbeteren
het samenleven.”

EEN GEMEENTE MET
INSPRAAK VOOR DE GEWONE
KALMTHOUTENAAR
D
e gemeente moet inspraak organiseren voor de start van elk
belangrijk project. Meer dan driekwart van de Kalmthoutenaren die deelnamen aan onze Grote Bevraging schaart zich achter
deze stelling.
Inspraak en participatie beginnen met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de gemeente. De website
van de gemeente Kalmhout en het blad Tussen Hei en Maatjes
hebben een groot bereik maar ze informeren vooral over wat
reeds beslist en uitgevoerd is. Op buurt- en informatievergaderingen krijgen bewoners zelden meer dan wat promotalk
te horen en worden ze geconfronteerd met voldongen feiten.
Buurtcomités hebben dan weinig slagkracht. Dit moet verbeteren. Burgers willen ingelicht worden alvorens boven hun hoofd
beslissingen worden uitgevoerd. PVDA Kalmthout wil dat er op
een interactieve wijze wordt bestuurd. Dit kan alleen als het
bestuur de bevolking sterk betrekt in al zijn plannen.

GECORO
“De vergaderingen van Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(GECORO) zou in principe openbaar moeten
zijn, en minstens één week op voorhand aangekondigd op
de website van de gemeente. Mandaten bij de GECORO
mogen enkel toegekend aan leden die redelijkerwijze niet
rechtstreeks betrokken zijn als belanghebbende bij meerdere
bouwaanvragen of vergunningen.”
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STOP DE REGERING, VERSTERK DE PVDA

BLIJF VAN ONS PENSIOEN
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.

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.

Al 40.000 mensen ondertekenden een
petitie tegen het asociale pensioenplan
van de regering.
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP

www.blijfvanonspensioen.be

ZO KAN HET NIET VERDER
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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.

VERSTERK DE PVDA

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.

Sms ‘lid’ + je naam en adres naar
0492 775 007. Word lid met één klik op
pvda.be/lid-worden.

DE PVDA ZIT IN DE LIFT

Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

Of mail naar pvda@pvda.be

WIE IS DIANE?
Diane werd in 1957 geboren in Maaseik. Sinds 1979 woont
ze in Kalmthout. Ze zorgde voor haar 2 kinderen en ging
deeltijds werken. In 1999 vond ze de job van haar leven
bij Levanto vzw in Antwerpen, als arbeidsbegeleidster, ondersteuning voor langdurig werklozen die via een werkervaringscontract hun kansen verhogen naar een reguliere
job. Vanaf 2000 werd ze er onafgebroken verkozen als
vakbondsafgevaardigde, secretaris van de ondernemingsraad en woordvoerster van de syndicale afvaardiging.
Ten tijde van de economische crisis, in 2008, groeide het
besef dat er meer gedaan moest worden dan enkel actief
te zijn in de vakbond. Na het lezen van het boek van Peter
Mertens Hoe durven ze? werd de stap naar PVDA gezet.
Sindsdien is ze actief in PVDA Kalmthout.

Haar 2 schatten van kleinkinderen doen haar hart
sneller kloppen. Ook het samenzijn met vrienden en
vriendinnen, mensen met het hart op de juiste plek.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is
haar motto. Lezen en reizen, zich onderdompelen
in andere culturen, fietsen, wandelen, turnen,
afgewisseld met de zorg voor haar plantjes in de tuin,
geven haar rust in onze hectische samenleving.
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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.

MAAK ZELF MEE
DE PVDA BEKEND

SCHUD ZE
WAKKER
KIES VOOR EEN
GEMEENTE OP
MENSENMAAT

Bestel hier een affiche, een autobanner of een fietskaartje
naar keuze en laat het gratis aan huis leveren.
Bestel ons uitgebreid gemeentelijk programma (in PDF)
voor een Kalmthout op mensenmaat (wordt gemaild).

DIANE

v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018

VINK HIER JE BESTELLING AAN:
¬ affiche
¬ autobanner
¬ fietskaartje
¬ gemeenteprogramma

STEM
DIANE JANSSEN
LIJSTTREKKER PVDA KALMTHOUT

kalmthout.pvda.be

NAAM:
E-MAIL:

TELEFOON:

STRAAT:
GEMEENTE:
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NR.:
POSTCODE:

Door dit formulier te verzenden (in te vullen) verklaar je
je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens
bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te
houden van 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. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je
vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige
manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de
Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA:
www.pvda.be/privacy.

TERUGSTUREN NAAR: PVDA KALMTHOUT,
DIANE JANSSEN, HOLLEKELDERSTRAAT 6, 2920 KALMTHOUT OF DJDJANSSEN@GMAIL.COM

DE KANDIDATEN VAN PVDA KALMTHOUT
1. JANSSEN Diane - 61j,
arbeidsbegeleidster en syndicaal afgevaardigde
2. VAN OERS Erik - 60j,
chemiearbeider
3. RAUSENBERGER Tara - 29j,
bediende
4. BOONS Elise - 25j,
studente

OP 14 OKTOBER ZIJN ER OOK
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
OOK DAARVOOR KAN JE PVDA
STEMMEN. ELKE STEM TELT!
kalmthout.pvda.be

5. LAHOUSSE Feder - 26j,
bediende
6. NICOLAI Hildegard - 60j,
zorgkundige
7. DUPART Carl - 48j,
arbeider
8. VERBRUGGHE Lieve - 69j,
gepensioneerd orthopedagoog
9. DE SADELAER Gi - 70 j,
gepensioneerd ambtenaar VMM
10. KOOYMAN Mic - 68j,
gepensioneerd ambtenaar ZNA
11. VAN ELSLANDER Willy - 89j,
gepensioneerd maatschappelijk werker, oud-journalist Humo

12. DONKERS Gene - 65j,
bediende, regionaal PVDA verantwoordelijke

WERK MEE

MET DE PVDA IN KALMTHOUT
Mail naar djdjanssen@gmail.com,
stuur een messenger bericht naar
onze facebookpagina
of contacteer ons per brief naar
PVDA Kalmthout,
Hollekelderstraat 6,
2920 Kalmthout

13. BOONS Eric - 53j,
onthaalmedewerker
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ERIK VAN OERS
CHEMIEARBEIDER

“Sociaal, rechtvaardig
en actief in woorden én
in daden. Wie wil zo’n
partij niet steunen?”
FEDER LAHOUSSE

“Flexijobs, dag- en
interimcontracten…?
Is dat de toekomst
voor onze jongeren?
Nee bedankt! Ik stem
en versterk PVDA.”
TARA RAUSENBERGER

“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.”
PETER MERTENS
VOORZITTER PVDA

RAOUL HEDEBOUW
PVDA PARLEMENTSLID
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v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018 • Niet op de openbare weg gooien

“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!”

