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propere gemeente

⊲ meer Inspraak en 
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andré van EkElEnburg 
LiJsttrekker pvda+d!em edegem



volg oNS:

dankzij onze ‘straat-raad-straat’ betrekken we 
iedereen bij het beleid. We luisteren naar jouw 

noden en voorstellen en brengen die naar de gemeen-
teraad, samen met onze oplossing. daarna komen we 
met het resultaat terug bij jou en bekijken we hoe we 
hiermee verder kunnen gaan. 

Uit onze grote Bevraging zijn vele noden naar voor 
gekomen, zoals toegankelijke en betaalbare dienst-
verlening. om dit te realiseren stoppen we de priva-
tiseringen die alles duurder en minder mensgericht 
maken en brengen we de geprivatiseerde diensten 
terug in openbare handen.

niet de immobiliënsector maar jij bepaalt hoe edegem 
er moet uitzien. samen met jou gaan we voor een 
goed mobiliteitsplan met betere voet- en fietspaden, 
minder files en minder sluipverkeer. We ondersteunen 

milieuvriendelijke initiatieven en bewaren de reste-
rende open ruimten. met een gratis ecopark en het 
inzetten van meer gemeentepersoneel maken we 
edegem nog netter en mooier. 

Het politiek gegraai wordt verleden tijd dankzij een 
burgemeester en schepenen die het besturen van 
edegem als hun enige taak zien.

André vAn EkElEnburg  
LiJsttrekker pvda+d!em 

kIezen Voor pVDa+d!em Is kIezen Voor  
een open, DynamIsche en socIale opposItIe! 

� PVDA Edegem

� Diem - DemocratiEdegem

 edegem.pvda.be

 diem-edegem.be

📱 0486 266 6152



doorsLaggevend
want een stem voor pvda+d!em in de gemeenteraad 
is de enige zekere stem voor een vrije, sociale 
oppositie. Het is een positieve stem voor een 
gemeente op mensenmaat in plaats van op 
centenmaat en een garantie op meer en transparante 
democratie. 

nUttig
want als je wil dat onze gemeente sociaal en 
betaalbaar wordt met echte inspraak voor de 
edegemnaar, moet je pvda+d!em stemmen. Wij zijn 
dé sociale oppositie van edegem. We willen de stem 
van de gewone mens in de gemeenteraad brengen. 
dat kan al met één verkozene. Want de locomotief 
is niet het langste stuk van de trein maar wel dát 
stuk dat de rest op gang trekt. samen met heel veel 

edegemnaars, actiecomités, burgerinitiatieven, 
vakbonden, verenigingen, jongeren… willen wij de 
dingen in beweging zetten!
 
nodig
omdat iemand de megafoon moet zijn van hen die 
bezorgd zijn over milieu, fietsveiligheid, betaalbaar 
wonen, een correct afvalbeleid… iemand die vrank en 
vrij kan spreken in de gemeenteraad. Bij pvda+d!em 
vind je geen postjespakkers en zakkenvullers, maar 
gedreven mensen met een grote liefde voor de 
medemens en de leefomgeving. 
 
eén pvda+d!em verkozene zal meer doorwegen 
dan een extra verkozene van eender welke andere 
partij omdat wij resoluut gaan voor een ander, open 
bestuur. Ja, jouw stem is doorslaggevend!

WIj Vragen jouW stem: juIst DIe stem  
Is DoorslaggeVenD, nuttIg en noDIg.

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

geef oNS de vijf
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maak een punt Van 
betaalbaar Wonen

“We laten het woonbeleid niet over 
aan de immobiliënsector. Samen 
met jou gaan we voor betaalbare 
woningen met voldoende groene 
ruimtes in veilige straten.”

lut vErrEykEn

een beter en doordachter woonbeleid is hard nodig. inspelen 
op de noden van onze gemeenschap lijkt ons een simpel en 

gezond uitgangspunt voor het beleid. Zo wordt onze gemeente 
weer aantrekkelijk voor jonge mensen. met pvda+d!em gaan we 
voor voldoende betaalbare woningen en voor gezonde en ruime 
sociale huisvesting. We doen dit zonder nog meer in te leveren 
op groene en open ruimtes. 

kindvriendeLiJk Wonen 
Jonge gezinnen aantrekken doe je ook door betaalbare en 
beter op de realiteit afgestemde kinderopvang te organiseren. 
ook tijdens de vakantiemaanden zorgen we voor voldoende 
educatieve opvang. daarom voorzien we meer speelruimte en 
speelpleinen in de wijken met omkadering door gemeentelijke 
jeugdanimatoren.

EEn WOOnbElEId  
OP MEnSEnMAAt
Wonen doe je niet alleen. een mooi, groot park 
hebben we al. een directe groene omgeving 

met speeltuinen, volkstuinen én ontmoetingsplekken maakt 
het samenleven nog gezelliger. Het nodigt buren uit om elkaar 
te helpen en met elkaar te praten en te feesten. in overleg met 
de bewoners in alle wijken, bekijken we hoe we dit aanpakken. 
samen gaan we voor een goed en doordacht meerjarenplan voor 
elke wijk..

Lees ons programma op 
edegem.pvda.be4



in private verzorgingstehuizen krijgen onze senioren maaltijden 
van drie euro geserveerd. een gevaarlijke stoeptegel blijft te 

lang liggen omdat er eerst een aanbesteding moet gebeuren 
bij privéondernemingen. Huize Breughel moest sluiten en 30 
bejaarden belandden op straat... 

Het kan anders 
in plaats van het ontmantelen van onze gemeentelijke diensten 
willen we ze juist versterken. met pvda+d!em brengen we 
de afgeschafte klusjesdienst terug. geprivatiseerde diensten 
zoals de poetsdienst en de warme maaltijden worden opnieuw 
gemeentelijke diensten. Want professionele gemeentediensten 
en oCmW kunnen beter inspelen op de reële noden dan een 
privébedrijf dat uit is op winst.

rESPECt vOOr 
dIEnStvErlEnErS 
We merken het dagelijks: te weinig personeel op 
zowat alle diensten of diensten die zijn stopgezet 

of geprivatiseerd ten gevolge van ondoordachte besparingen. 
ondanks alles blijven de mensen nog altijd hun uiterste best 
doen. ons gemeente- en oCmW-personeel heeft dan ook 
zeer terecht de 5e oorkonde ‘moedige burger van edegem’ 
gekregen. We hebben respect voor al die mensen die dagelijks 
het beste van zichzelf geven.

“Privatisering maakt broodnodige 
diensten schaarser en duurder. 
Toch blijven de traditionele 
partijen hiermee doorgaan.  
Wij zien dat anders.”

StAf vAn lInt 
stop De prIVatIserIng
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maak zorg toegankelIjk 
Voor IeDereen

“Een rusthuis kost hier rond 1900 
euro per maand, zonder de extra 
kosten. Maar het pensioen van de 
meeste bewoners ligt slechts rond 
1200 euro. Dat klopt echt niet!”

rOOS SChEIJnEn

Behoor je tot de 24% edegemnaars die ouder is dan 65, 
dan wil je wellicht zolang mogelijk in je eigen omgeving 

blijven. om je hierbij te helpen willen we in elke wijk een 
dienstencentrum. Je kan er vlot informatie krijgen over 
de bestaande diensten, over je rechten en plichten en de 
verschillende hulpmogelijkheden. Je kan er terecht voor 
ontmoeting en ontspanning.

HaLveer de priJs van Het rUstHUis. 
Lukt het thuis niet meer omdat de nood aan zorg te groot wordt? 
in edegem kost een kamer al gauw 1900 euro. dat is veel meer 
dan het gemiddeld pensioen. met pvda+d!em gaan we voor 
betaalbare zorg. onder andere door het realiseren van een 
maximumfactuur van 850 euro. Zo maak je zorg betaalbaar voor 
elk pensioen. Betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg is een 
kerntaak van onze gemeente.

ZOndEr gEld nAAr  
dE huISArtS
steeds meer mensen stellen een 
doktersbezoek uit om financiële redenen. 

of ze moeten kiezen tussen het betalen van schoolgeld en 
de dokter. dat is onaanvaardbaar, want ziek zijn maakt arm 
en arm zijn maakt ziek. Bij pvda+d!em is kwaliteitsvolle 
en toegankelijke gezondheidszorg een prioriteit. dat kan 
via een wijkgezondheidscentrum, zoals de praktijken van 
geneeskunde voor het volk, waar iedereen goede en kosteloze 
gezondheidszorg krijgt.

Lees ons programma op 
edegem.pvda.be6



VrIjWIllIgers zIjn  
De maX

Inspraak Is meer Dan 
enkel luIsteren

met pvda+d!em 
geloven wij dat de 

vele vrijwilligers van de 
meer dan 200 edegemse 
verenigingen zorgen voor 
een positief effect op de 
mensen. Besparingen, 
commercialiseringsdrang 
en afbouw van ondersteu-
ning zorgen ervoor dat 
onze verenigingen het 
steeds lastiger krijgen. 
een verenigingsvriendelijk 
beleid is daarom hard 
nodig. 

Laat edegem BrUisen! 
de sociale taak van onze verenigingen is belangrijker 
dan winst en prestatiedrang. via de opwaardering van de 
verschillende raden zorgen we ervoor dat vrijwilligers en ver-
enigingen meer inspraak en voldoende materiële, financiële 
en andere ondersteuning krijgen.

edegem heeft 
verschillende 

goedwerkende 
adviesraden. maar ze 
lijken wel versiering in 
de rand. ondanks hun 
uitstekende voorstellen 
neemt de huidige 
meerderheid bijna 
nooit een idee over. 
met pvda+d!em willen 
we de inbreng van 
adviesraden opwaarderen en, indien nodig, nieuwe raden 
installeren, bv. een raad voor personen met een beperking.

inspraak omdat Het kan
de huidige democratie is vaak niet meer dan schone 
schijn. We willen echte inspraak voor de mensen. daarom 
verstrekken we alle informatie breed toegankelijk. We 
zorgen ervoor dat ‘de vraag van de burger’ opgewaardeerd 
wordt, zodat iedere edegemnaar in discussie kan gaan met 
de gemeenteraad.

“In 2016 is de cel 
evenementen opgedoekt. 

Naast nog meer werkdruk voor de 
andere diensten krijgen de verenigingen 
minder ondersteuning. Een heropstart 
van deze cel is hard nodig.”

“Hoe meer inwoners 
betrokken worden bij het 

beleid van onze gemeente, hoe groter  
de collectieve kennis, ervaring, capaciteit 
en draagkracht. Daar ben ik vast van 
overtuigd.”

JOS truyEnS JAn hAAk

7



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 
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, poets-
vrouw 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 
ouderen in armoede leven of overleven.  
Dat is wraakroepend. 
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maak zelF mee  
pVDa+d!em bekenD

Naam:

E-mail:       TElEfooN:

STraaT:       Nr.:

GEmEENTE:       PoSTcodE:

terUgstUren naar: AnDré VAn EkELEnBurg, MortSELStrAAt 19, 2650 EDEgEM  
of maiL: EDEgEM@PVDA.BE - info@DiEM-EDEgEM.BE

HeLp mee met onZe kiesCampagne:
☐ ik wil de kiesfolder mee verspreiden, bezorg me … exemplaren
☐ ik wil een affiche hangen. Bezorg me … exemplaren
☐ ik wil familie, buren en vrienden aanspreken om pvda+d!em te stemmen
☐ ik wil financieel steunen

Bestel hier een affiche en de kiesfolder of steun ons financieel. Bestel 
ons uitgebreid gemeentelijk programma (in pdf) voor een edegem op 
mensenmaat (wordt gemaild).
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STEM 
ANDRÉ

KIES VOOR  
EEN EDEGEM OP 
MENSENMAAT

SCHUD ZE 
WAKKER 

edegem.pvda.be

ANDRÉ VAN EKELENBURG 
LIJSTTREKKER PVDA+D!EM EDEGEM

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. 

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.
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WIe Is anDré?
andré is al meer dan dertig jaar superactief in de edegemse politiek en het verenigingsleven. Hij was tussen 2000 
en 2006 gemeenteraadslid. ook daarna is hij volop blijven doorgaan voor een sociaal edegem, samen met de 
mensen. Hoe hij het allemaal volhoudt? Zijn antwoord is altijd hetzelfde: “ik kan niet anders. als ik onrecht zie of als 
ik zie dat er iets grondig verkeerd gaat, moet ik gewoon iets doen. Het is sterker dan mijzelf.”

André is grote fan van PVDA parlementslid Raoul 
Hedebouw. “Ik hou van zijn eerlijke en zeer toegan-
kelijke manier van politiek voeren. Hij staat heel dicht 
bij de mensen. Daar herken ik me in.”

André is niet alleen stichtend lid van de Edegemse 
volksbeweging d!Em, hij vindt zich ook volledig terug 
in het sociaal, rechtvaardig en actief van de PVDA, 
waarvan hij enthousiast lid is: “Zo versterken we 
elkaar”.

Door jarenlang actief te zijn in een sociale 
sportvereniging en in andere sociale verenigingen 
weet ik hoe moeilijk ze het hebben. Ze krijgen dan 
ook mijn volle steun. 

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 kanDIDaten Van pVDa+D!em eDegem

 1. André vAn EkElEnburg - 49 jaar 
  educatief medewerker en voormalig   
  gemeenteraadslid. PVDA en d!Em Edegem

 2. ria ASmAn - 63 jaar 
  mantelzorger en dierenliefhebster. PVDA

 3. Staf vAn lInT - 60 jaar 
  arbeider in de chemiesector en   
  vakbondsmilitant. PVDA+d!Em Edegem

 4. martine vAn looy - 61 jaar 
  voormalig OCMW raadslid en één van de  
  sterkhouders van ‘Ons Huis’. d!Em

 5. bart DElbEkE - 40 jaar 
  wetenschappelijk onderzoeker met 
  bijzondere aandacht voor het socio-  
  economische en energiearmoede. PVDA

 6. roos SchrynEn - 70 jaar  
  voormalig opvoedster bij mensen met   
  het Down syndroom en medewerkster bij  
  Geneeskunde voor het Volk. PVDA

 7. berten vAnhouDT - 36 jaar 
  opvoeder van “probleemjongeren” en 
  voorvechter voor meer verdraagzaamheid.  
  Verruimingskandidaat

 8. Angelique DEkock - 66 jaar 
  lid van verschillende Edegemse verenigingen.  
  d!Em

 9. luc JAnSSEnS - 62 jaar 
  komt op voor ouderen en mindervaliden. 
  Verruimingskandidaat

 10. kristel SchoETErS - 48 jaar 
  arbeidster en voor gelijke rechten voor   
 iedereen. d!Em

 11. Eddy WuylEnS - 61 jaar 
  steunpilaar van ‘Ons huis’ en altijd bereid om  
  te helpen. d!Em

 12. Joke vAn lInT - 33 jaar 
  zorgkundige gezinshulp in de thuiszorg.  
  Verruimingskandidaat

 13. Jos Truyens - 65 jaar 
  voorzitter van d!Em en actief lid van 
  verschillende Edegemse verenigingen. d!Em

 14. lut vErrEykEn - 63 jaar 
  geëngageerd voor inclusief onderwijs. PVDA

 15. Jan hAAk- 57 jaar 
  vrijwilliger bij Geneeskunde voor het Volk en 
  actief bij PVDA metaal. PVDA

 16. lore vAn EkElEnburg - 20 jaar 
  jongste kandidaat en student biomedische  
  wetenschappen. d!Em

 17. Wilfried ErrEnS - 71 jaar 
  voormalig boekhouder bij GVHV en EPO en  
  nu vrijwillig boekhouder bij De Roma. PVDA

 18. lieve kEmpEnEErS - 59 jaar 
  poetsvrouw bij bejaarden aan huis. d!Em

 19. fred JAnSSEnS - 73 jaar  
  voormalig arbeider en hoofddelegee bij Solvay.  
  PVDA+d!Em Edegem
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“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

v.u
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lOrE vAn EkElEnburg 

MArtInE vAn lOOy

bErtEn vAnhOudt

“Om alle jongeren 
voldoende kansen te 
geven kom ik op voor 
gratis en kwaliteitsvol 
onderwijs en ik strijd  
mee tegen de opwarming 
van de aarde.”

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

“Als slachtoffer 
van zinloos geweld, 
‘happy slapping’, weet 
ik dat een sociale 
maatschappij beter 
is dan eentje vol 
camera’s.”
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