voor een sociaal, groen en betaalbaar Duffel

Schud ze wakker
STEM

Paul

eer veilig
⊲ Maak het verk groen
en hou Duffel
rustoord
⊲ Maak wonen, lbaar
en afval betaa

Paul Lever
lijsttrekker pvda Duffel

New kids in town
B

ij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2018 willen we in Duffel minstens één verkozene
behalen.
We willen een gemeente op mensenmaat. Een gemeente waar armoede geen kans maakt. Met betaalbaar wonen door meer sociale woningen. We schaffen
de 54 euro afvaltaks af.
We kiezen voor een gemeente waar het veilig is om
te wandelen en te fietsen met alvast een conflictvrij
kruispunt aan het gemeentehuis.
We willen een gemeente waar iedereen zich veilig
voelt, met een open politiekantoor in het centrum én
met zichtbare en aanspreekbare wijkagenten.
We zijn trots op ons groene Duffel. Geef de groendienst de mensen en de middelen om dat zo te
houden. Veel Duffelaars willen ook de openbare
vuilnisbakjes terug. Terecht.
We kiezen voor een gemeente die zorg draagt voor
haar oudere bewoners met een betaalbaar rustoord.
We kiezen voor een gemeente waar niemand gezondheidszorg moet uitstellen om financiële redenen
en pleiten voor een laagdrempelig en gratis gezondheidscentrum, zodat je in de toekomst niet meteen
naar de kliniek in Mechelen zal moeten gaan.
Wil je samen met ons verandering brengen? Stem dan
in oktober PVDA.
Paul Lever
Lijsttrekker PVDA Duffel
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volg ons:

� PVDA.Duffel
� @pollever

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. Duffel 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 zodat wij er kunnen voor zorgen dat
ook jij gehoord wordt.

nuttig

De PVDA klimt steeds verder in de peilingen, in Vlaanderen naar meer dan 6 procent. Voor Duffel betekent
dat alvast één consequente en sociale stem in de
gemeenteraad.

Jouw stem! Als je echt inspraak wil voor de Duffelaars, stem dan PVDA.
Samen bouwen we aan een Duffel waar iedereen
meetelt.

nodig

De stem voor de PVDA is de stem van iedereen die
bezorgd is om armoede en wonen betaalbaar wil
maken.
De stem om de fietsveiligheid te verhogen, openbaar
vervoer te verbeteren en om betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te garanderen.
De stem voor de zorg voor het groen, voor mens en
dier. 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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Jan
Opa en voormalig
leraar GTI Duffel

“Een goede busverbinding met de
nieuwe kliniek in Mechelen is voor
mij een absolute prioriteit.”

Haal het verkeer
uit de knoop
W

e vroegen de Duffelaars naar hun dromen en zorgen. Als
topprioriteit kwam een verkeersvriendelijk(er) Duffel naar
voren. PVDA Duffel pleit dan ook in de eerste plaats voor de
heraanleg en het conflictvrij maken van het gevaarlijke kruispunt
aan het gemeentehuis.
We halen het verkeer uit de knoop met veilige doorgangen
voor fietsers en voetgangers, zeker aan de brug en het
gemeentehuis. Doorgaand verkeer, en vooral het zware
vrachtverkeer, halen we uit het centrum. Zo komt er meteen een
vlottere doorgang voor het plaatselijk autoverkeer.
Er komt een zone 30 in de bebouwde kom als er geen
afgescheiden fietspad is.

openbaar vervoer

We ijveren voor goed openbaar vervoer naar het verhuisde
ziekenhuis.
Vele Duffelaars, en niet alleen de ouderen onder ons, hebben
in weer en wind of in de felle zon al staan klungelen aan de
automaten om een treinticket te bemachtigen.
Het heropenen van een loket in het station van Duffel zou voor
velen dan ook een opluchting zijn. PVDA Duffel steunt volop
deze verzuchtingen van de actiegroep Duffel Spoort.

Maak fietsen veilig
Je kan natuurlijk fijn fietsen langs de jaagpaden en de
fietsostrade. Maar de gemeente moet meer ambitie hebben
om te zorgen dat het overal veilig en comfortabel fietsen en
wandelen is.
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Frank
voormalig
groendienstarbeider

“Hoe kunnen we met steeds minder
mensen blijven zorgen voor een
groene gemeente?”

een milieuvriendelijke,
groene gemeente
W

e zijn met PVDA trots op het groene karakter van onze
gemeente en op onze groendienst. Maar geef die
groendienst dan ook de nodige mensen en de nodige middelen.
De straten zien er nu niet uit. Alles blijven steken op de nieuwe
Europese regelgeving lost niets op. Wij willen geen afbouw en
besparingen bij de groendienst maar investeringen.
Wij willen de verdwenen openbare vuilbakjes terugplaatsen,
zeker op plaatsen waar veel mensen komen. Een veelgehoorde
vraag van zowel jong als oud.
We plaatsen meteen ook een paar vuilbakjes aan het station.
Buurtbewoners namen daar zelf het initiatief om extra
vuilniszakken te hangen aan de fietsrekken. Daar moet de
gemeente voor zorgen.

Kiliaanstraat autovrij

We maken van de Kiliaanstraat een aangename winkelstraat.
We voeren actie tegen leegstand door starters te steunen. De
parkings op wandelafstand moeten gratis blijven.

Sorteren belonen

Lees ons programma op
duffel.pvda.be

Wist je dat de ophaling van de roze zakken er
pas kwam na een actie van PVDA Duffel? Wij
willen een verdubbeling van die ophaling.
We sorteren in Duffel al voorbeeldig maar het kan nog beter.
Maak het containerpark alvast gratis zodat weer een drempel
om te recycleren wegvalt.
Zo doe je meteen ook iets tegen sluikstorten.
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🔒
Luc
vrijwilliger Sprang

“Duffel een rijke gemeente? Dat
kan wel zijn, maar ook hier worden
er heel wat mensen door armoede
uitgesloten.”

geef armoede geen kans
D

e 54 euro die we betalen voor afvalophaling en -verwerking
is niet eerlijk omdat iedereen, rijk of arm, hetzelfde betaalt
ongeacht hoeveel afval ze hebben.

De 54 euro afvalbelasting moet afgeschaft
worden

Zeker als je aan een laag inkomen leeft is 54 euro veel geld. In
2013 bekwamen we met de PVDA al dat Ivarem nooit meer dan
80 euro per factuur mag aanrekenen aan de Duffelaars. Maar
voor ons en de meerderheid van de mensen die onze bevraging
invulden moet deze vlaktaks weg. Het afschaffen van zulke
belasting maakt wel degelijk een verschil. Zo zorgde de PVDA
er al voor dat de extra belasting van 100 euro op elektriciteit,
de zogenaamde Turteltaks, werd afgeschaft. Zoiets voelen de
mensen.

Meer sociale woningen, want op een wachtlijst kan je niet wonen

“In de gemeente hoeven er geen sociale woningen meer bij te
komen” horen we soms.
Ook al haalt Duffel de Vlaamse norm van 9 procent voor
sociale huisvesting, voor ons mag het meer zijn. Voor heel wat
Duffelaars is het huren op de privémarkt veel te duur.
Op veel plaatsen in Europa is er tot 20 procent sociale
huisvesting. Dat zet druk op de huurprijzen in de privémarkt, die
hierdoor zakken.
Daarom wil PVDA Duffel dat er meer geïnvesteerd wordt in
sociale huisvesting.
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⌂
Voor een veilig Duffel

V

eilig wonen, kunnen
buitenspelen, veilig naar
de winkel kunnen gaan en
een praatje kunnen slaan
met de buren, dat is een
basisrecht.
Jong en oud willen een
veilig Duffel. Dat begint met
een bereikbare politie. Nu
moeten we soms voor een pietluttigheid naar Sint-KatelijneWaver. We gaan voor een laagdrempelig politiekantoor in
het centrum van Duffel. We herwaarderen de rol van de
wijkagent die zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn.

Stop fietsdiefstallen

Mensen pikken het niet dat hun fiets nog steeds verdwijnt
aan het station of elders. We willen een regelmatige passage
van de wijkagent in de stationsomgeving. Fietsdiefstal moet
ernstig genomen worden.

MAAK ZORG TOEGANKELIJK
VOOR IEDEREEN

A

l behoort het Duffelse
rustoord in theorie
bij de goedkoopste van
de provincie, toch is
het verblijf er door de
bijkomende kosten ook
duur en al zeker niet
betaalbaar voor mensen
met een klein pensioen.

Betaalbaar
rustoord

De PVDA is voor een
halvering van de kost voor
een rustoord tot 855 euro.

Gratis wijkgezondheidscentrum

We starten een wijkgezondheidscentrum waar de Duffelaars
gratis terecht kunnen vooraleer ze eventueel naar het
verhuisde ziekenhuis moeten trekken.

Valerie

Sonja

studente psychologie

poetsvrouw

“Een bevraging door de jeugdraad bij
meer dan 300 jongeren gaf aan dat meer
dan 38 procent zich vooral ‘s nachts niet
veilig voelt.”

“Hoe ga ik met mijn pensioentje van
1100 euro een rustoord kunnen betalen
dat in Duffel net geen 1500 euro kost?”
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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.

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.

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.

ZO KAN HET
NIET VERDER

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.

versterk
de pvda
De PVDA zit in de lift
Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

Al 40.000 mensen ondertekenden een petitie tegen het asociale
pensioenplan van de regering.
Laat ook jouw stem horen op www.blijfvanonspensioen.be
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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

wie is paul?
Paul werd in 1955 geboren in Berchem in een groot arbeidersgezin. In 1992 volgde hij de liefde naar Duffel en
sindsdien woont hij er samen met zijn vrouw Rita Andries en dochters Valerie en Margaux. Paul was drukker en
graficus. Vandaag ondersteunt hij het PVDA mediateam. Met plezier werkt hij mee aan de groepsaankopen van
biogroenten en -fruit via Bio&Ko. Van sociaal onrecht zoals de 54 euro afvaltaks kan hij wakker liggen.

Samen met de PVDA voerde hij met succes actie voor
een ophaling van de roze zakken voor gemengde
plastics. Omdat je sorteren moet belonen zou hij ook
graag het containerpark gratis willen maken.

Van fietsen langs de Nete kan hij genieten maar aan
de slechte fietspaden in Duffel heeft hij een hekel. Hij
zet zich al 18 jaar in voor de Duffelse bibliotheek waar
hij ondervoorzitter is van het beheersorgaan.

Toen de NMBS de sluiting van de loketten aankondigde startte hij de actiegroep Duffel Spoort. Zo kreeg hij
honderden Duffelaars en zelfs de Duffelse gemeenteraad achter zijn vraag om bij de NMBS te protesteren
tegen deze sluiting.

De werkers van Lidl een hart onder de riem steken bij
hun actie tegen de hoge werkdruk en personeelstekort of meestappen in de klimaatmars in Oostende,
Paul kan je geregeld tegenkomen bij sociale acties.
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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.

SCHUD ZE
WAKKER!

maak zelf mee de
PVDA bekend

VOOR EEN
SOCIAAL, GROEN
EN BETAALBAAR
DUFFEL

We hebben jou nodig om de PVDA zichtbaar te maken in
het straatbeeld!
Bestel een affiche voor je venster of een fietskaartje voor
je fietszadel en laat het gratis aan huis leveren.
Vul deze bon in of sms naar 0486 83 60 99
duffel.pvda.be
Vink hier je bestelling aan:
☐ affiche
☐ fietskaartje
☐ programma
☐ folders

STEM
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PAUL

Naam:
E-mail: 						Telefoon:
Straat:							
Gemeente: 						Postcode:
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Terugsturen naar: PVDA Duffel,
Paul Lever, Hoogstraat 72, 2570 Duffel

NR.:

PAUL LEVER

LIJSTTREKKER PVDA DUFFEL

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.

de kandidaten
van de pvda duffel
1.	Paul Lever 62 jaar,
		 medewerker PVDAmedia
2. Miranda Van Wonterghem 43 jaar,
		
maatschappelijk assistent
3. Walter Joos 49 jaar,
		 arbeider en syndicalist chemiesector
4. Sonja de mulder 64 jaar,
		poetsvrouw
5. Bart Verhoeven 43 jaar,
		 postmedewerker en militant bij ACV-Transcom
6.	Valerie Lever 24 jaar,
		 studente psychologie
7. Jan Tengrootenhuyzen 62 jaar,
		 voormalig leraar GTI Duffel

Op 14 oktober zijn er ook
provincieraadsverkiezingen
ook daar kan je op walter Joos,
een duffelse kandidaat
op de PVDAlijst stemmen.
Elke stem Telt!

Voor een democratisch
Duffel

1

op de 3 Duffelaars wil meer betrokken worden
bij het beleid. Nog eens een derde vraagt meer
betrokkenheid bij de inrichting van zijn/haar straat
of wijk. Nu is er wel af en toe een infomoment zoals
vorig jaar bij de inrichting van het speelbos. Maar daar
worden kant-en-klare voorstellen op tafel gelegd.
De Duffelaars vragen dus duidelijk meer inspraak en
betrokkenheid vooraf, zowel voor het gemeentelijk
beleid als voor de eigen straat en buurt.

De Kunstfabriek moet blijven

In december 2014 hebben we
samen met honderden Duffelaars
actie gevoerd voor het behoud
van de Kunstfabriek. Een deel
van de geplande afbouw is door
deze acties en de voortdurende
inzet van de Vrienden van de
Kunstfabriek gestopt. Maar
waakzaamheid blijft nodig. Wij
pleiten voor het behoud van het
aanbod van de cursussen en van het personeel op de
huidige getalsterkte.

De Duffelse jeugd
in haar memorandum

“Wij willen een nieuwe fuifzaal, eentje
waar je een deftig optreden of een
toffe fuif kan organiseren. En ook een
chill-plaats in het groen als het effe
kan!”
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“De PVDA is de enige
partij die weet wat er
op de werkvloer leeft.”
Walter
Arbeider en syndicalist
chemiesector

“Als maatschappelijk assistent werk
ik mee aan een
socialere samenleving waar iedereen
menswaardig kan
leven.”
Miranda
maatschappelijk assistent

“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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Bart
postmedewerker en militant
bij ACV-Transcom

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

“Betaalbare sportinfrastructuur voor alle
sportclubs graag. En
waar kan ik terecht
voor een partijtje
kubb?”

