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KIES VOOR EEN SOCIAAL HEMIKSEM
H
emiksem heeft een traditie van strijd voor sociale
rechten en daar wil PVDA Hemiksem bij aanknopen. Want de PVDA is anders, we doen op een unieke
manier aan politiek. We noemen dat ‘straat-raad-straat’.
We luisteren naar de noden van de mensen en brengen
die naar de gemeenteraad, waar we ook oplossingen
voorstellen. Met wat we daar horen keren we terug naar
de straat. Wij zijn geen graaiers of postjespakkers. Onze
verkozenen staan hun zitpenningen af en blijven leven
aan een gewoon loon.
Hemiksem staat voor veel uitdagingen. De armoede,
betaalbaar wonen, een goed beleid met en voor de
jongeren, betaalbare afvalverwerking. We hebben al een
aantal acties gevoerd en zullen dit blijven doen. Want we
geloven in de kracht van actie en van mensen. We zetten
mensen in beweging om voor hun rechten op te komen.
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Ons programma komt van de Hemiksemnaar zelf, op
basis van meer dan driehonderd bevragingen. De
PVDA is de sociale oppositie van Hemiksem, de stem
van de gewone mensen, de stem van onderuit. Deze
stem willen we in 2018 in de gemeenteraad brengen.
DENNIS DE MEYER
& BERNARDINE HUVAERE
LIJSTTREKKERS PVDA HEMIKSEM

VOLG ONS:

�

PVDA Hemiksem
hemiksem@pvda.be

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

Want een stem voor Dennis en Bernardine in de
gemeenteraad is de enige zekere stem voor een vrije,
sociale en strijdbare oppositie. Het is een positieve
stem voor een gemeente op mensenmaat in plaats
van op centenmaat.

NUTTIG

Want als je een Hemiksem wil zonder armoede, met
gezonde lucht, met betaalbaar wonen, zonder racisme
of discriminatie, dan moet je PVDA stemmen. PVDA is
dé sociale oppositie van Hemiksem. We willen de stem
van de gewone Hemiksemnaar in de gemeenteraad
brengen, de stem van onderuit. En dat kan met één of
twee verkozenen. Wij zullen blijven vechten, samen
met comités, burgerinitiatieven, jongeren om dingen in
gang te zetten die al veel te lang stilstaan.

NODIG

Omdat Dennis en Bernardine de stem zullen zijn van
iedereen die bezorgd is om armoede te bestrijden
en wonen betaalbaar te maken. De stem die vindt
dat elke inwoner van Hemiksem meetelt, ongeacht
overtuiging, geslacht of huidskleur. Iemand in de gemeenteraad moet vrij en strijdbaar kunnen spreken.
Wij van de PVDA zijn geen postjespakkers en graaiers,
we zijn gedreven mensen met een grote liefde voor
de medemens en de natuur.
Dennis en Bernardine in de gemeenteraad zal meer
doorwegen dan een extra verkozene van een andere
partij. Ja, deze ene keer deze ene 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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🔒
PATTI TROCH
7E PLAATS LIJST

“Alles wordt alsmaar duurder. Een
serieuze tegenslag kan een gezin al
snel in de problemen brengen.”

GEEF ARMOEDE GEEN KANS
J

a, onze gemeente kan een voorbeeld worden in de strijd
tegen armoede. Dat is een politieke keuze. We mogen
niet aanvaarden dat mensen in Hemiksem de eindjes niet
aan mekaar krijgen. Vandaag leven 300 gezinnen van
voedselbedeling in onze gemeente. Dat is onaanvaardbaar.
Die mening wordt gedeeld door de overgrote meerderheid
van de inwoners die deelnamen aan onze grote bevraging.
Armoedeorganisaties leveren goed werk, maar zij krijgen niet
genoeg steun.

NIEMAND KIEST VOOR ARMOEDE

Armoede is een hard en dagelijks gevecht, dat je niet alleen
kan winnen. ‘Eigen schuld, dikke bult’, daar geloven wij niet in.
Daarom willen we iedereen automatisch geven waar hij recht op
heeft, gratis gezondheidszorg via een wijkgezondheidscentrum
en recht op water en energie.

WIE BETAALT?
Er is geld genoeg in Hemiksem. Vroeger betaalde
Bekaert jaarlijks 500.000 euro taks op drijfkracht
aan de gemeente. Er zijn nog grote bedrijven zoals Lamifil, Wolf
Oil, Caldic en andere. Een verhoging van de drijfkrachttaksen
zoals in Zwijndrecht kan tot 1 miljoen euro voor de gemeentekas
opbrengen. Dat geeft zeker voldoende ruimte om mensen in
moeilijke leefsituaties te ondersteunen.
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LEVI VAN DIJCK
3E PLAATS LIJST

“We willen ontmoetingsruimtes
voor de jongeren, waar we
ongestoord en zonder anderen te
storen kunnen chillen.”

EEN GOED BELEID MET EN
VOOR DE JEUGD
E

r is weinig voor jongeren in Hemiksem. Zaal Lux en de oude
Muziekacademie zijn verkocht door het gemeentebestuur.
Dat is een gemiste kans. Jongeren hebben nood aan voldoende
sport- en ontspanningsruimtes. Er is nu wel een skatepark, maar
het zwembad wordt afgebouwd. Jongeren hebben een ruimte
nodig waar ze echt hun ding kunnen doen. Daar willen wij voor
zorgen. Jongerenorganisaties verdienen meer financiële en
logistieke steun vanuit de gemeente.

KINDEREN ZIJN ONZE TOEKOMST

Een goede kinderopvang is erg belangrijk voor de ontwikkeling
en de gezondheid van jonge kinderen. Gemeentelijke
diensten bieden de beste garantie voor een voldoende groot
en betaalbaar aanbod. Voor opgroeiende kinderen voorzien
we meer speelruimtes met omkadering van gemeentelijke
jeugdanimatoren.

FUIVEN + NACHTBUSSEN
= VEILIGHEID
Vroeger konden de jongeren vlot gaan fuiven in
de koekestad. Want nachtbussen zorgden in het WE voor veilig
vervoer. Die bussen zijn afgeschaft. Zo zorgen besparingen niet
alleen voor een beperking op mobiliteit maar ook op veiligheid.
Wij willen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid opneemt
en het herinrichten van die bussen bepleit. Ze kan dat doen
samen met andere gemeenten uit de Rupelstreek.
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⌂
MARIA DE SCHRIJVER
9E PLAATS LIJST

“Ik ben echt begaan met dit punt.
Meer sociale woningen halen
de woonkost naar beneden voor
iedereen.”

MAAK WONEN BETAALBAAR
E

en gemeente is een plaats waar mensen samenwonen.
Wonen zou een basispijler van een gemeentelijk beleid
moeten zijn. Hemiksem wordt steeds aantrekkelijker. Dat
verhoogt de druk op de prijzen. Maar de gemeente zit in de
greep van prestigeprojecten. Zowel de Bekaertsite als de
verkochte gemeentelijke gronden van de Schelleakker worden
volgebouwd met woningen en appartementen voor de betere
tweeverdieners. Bovendien zijn deze gronden vervuild. Er
gebeurt geen grondige sanering. De gemeente wijkt voor het
grote geld.
Wij willen dat Hemiksem voldoende betaalbare woningen van
goede kwaliteit garandeert. Het aantal sociale woningen moet
opgetrokken worden. Tegen 2024 willen we 300 nieuwe en
gerenoveerde sociale woningen, ook op de Bekaert-site. Met
betaalbare huurprijzen en met mogelijkheid tot aankoop na 5
jaar.

2500 NIEUWE INWONERS:
EEN UITDAGING
De grote woningbouwprojecten zullen plaats
bieden aan ongeveer 2500 nieuwe inwoners. Dat betekent
een grote druk op de bestaande infrastructuur, invalswegen en
openbaar vervoer. Nu al moet er voor de kinderopvang en het
onderwijs heel wat meer capaciteit komen. We pleiten voor een
uitgebreider openbaar vervoersaanbod en de aanleg van veilige
fietspaden in de nieuwe site.

6

GOEDKOOP OPENBAAR
VERVOER EN FIETS

HOU HUISVUIL
BETAALBAAR

R

D

ond openbaar
vervoer scoren we in
Hemiksem niet slecht.
Behalve als het over het
prijskaartje gaat. Voor
de scholieren bestaat
een gemeentelijke
tussenkomst voor De
Lijn. Die tussenkomst
willen we terug invoeren
voor de senioren. We
willen ze niet alleen voor
De Lijn, maar ook voor
trein en Waterbus. De
waterbus is een goed
initiatief. Maar prijs en bereikbaarheid zijn een probleem.
Met gemeentelijke fietsverhuur aan het Veer, het station, de
Abdij en de Gemeenteplaats lossen we veel op. We willen
ook bindende maatregelen voor een fietsveilige gemeente.
Samen met jou zullen we ons inzetten voor een betaalbaar,
milieuvriendelijk en bereikbaar openbaar vervoer.

e gemeente en IGEAN
maken afval duur voor
de burgers en goedkoop
voor de afvalverwerkende
bedrijven. Wij sorteren
en betalen ons blauw
terwijl die bedrijven
goedkope, mooi
gesorteerde grondstoffen
aangeleverd krijgen. Het
is perfect mogelijk om van
afvalophaling een echte
dienstverlening te maken
als je de correcte prijs
rekent aan de industrie.
Daarom halveren we de kosten voor huisvuil en maken we
de toegang tot het containerpark gratis. Dat zal samen met
voldoende openbare vuilnisbakken zorgen voor minder
sluikstort en zwerfvuil. We reduceren de afvalberg en de impact
op het klimaat. In een circulaire economie worden reststromen
als grondstof gebruikt om nieuwe producten te maken. Daar
willen we naartoe.

BERNARDINE HUVAERE

PATRICK LAFORCE

LIJSTTREKKER PVDA HEMIKSEM

5E PLAATS LIJST

“Milieu en openbaar vervoer gaan
hand in hand. De klimaatopwarming kunnen we
ook op gemeentelijk vlak aanpakken. Als fietsen
veilig kan zullen mensen het meer doen.”

“Ophaling van huisvuil moet
minstens de helft goedkoper worden. Het
containerpark moet gratis, met een mobiel
containerpark dat regelmatig in de wijk
komt voor minder mobiele mensen.”
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VOOR EEN MINIMUMPENSIOEN VAN 1500 EURO PER MAAND
De pensioenen in ons land zijn bij de laagste in Europa.
Daar kan niet nog een stuk vanaf. Bovendien werken we
nu al lang. Hoeveel gezonde levensjaren gaan wij nog
overhouden, als wij moeten werken tot 67 jaar? Niemand
wil van-het-werk-naar-de-zerk. Kortom: langer werken
voor minder pensioen, dat is niet te doen.
“Het gaat om keuzes. Miljarden laten liggen bij fraudeurs,
en miljarden besteden aan gevechtsvliegtuigen. Of:
investeren in menswaardige pensioenen van minimaal
1.500 euro per maand,” zegt Raoul Hedebouw.
Raoul Hedebouw, PVDA-parlementslid

MINISTERS KUNNEN ZÉLF NOG ALTIJD
15 JAAR VROEGER MET PENSIOEN

werken voor minder
De ministers die jou verplichten om langer te
pen. Vergelijk zelf.
pensioen, kunnen zelf nog altijd vroeger stop

AL 40.000
HANDTEKENINGEN
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP

www.blijfvanonspensioen.be

VERSTERK DE PVDA
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LUCIE GING KIJKEN OP
MYPENSION.BE

CHARLES MICHEL IS
EERSTE MINISTER

Ze moet werken tot
67 jaar en trekt uiteindelijk
slechts 1.283 euro
pensioen per maand

Hij kan met pensioen op
52 jaar, en zal minstens
4.000 euro pensioen per
maand trekken

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

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.

HELP MEE MET ONZE
KIESCAMPAGNE:

KIES VOOR EEN SOCIAAL HEMIKSEM

SCHUD ZE
WAKKER!

VINK HIER JE BESTELLING AAN:
☐ 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 te stemmen. Bezorg me ... stemkaartjes
☐ Ik wil financieel steunen

NAAM:
E-MAIL: 						TELEFOON:
STRAAT:							
GEMEENTE: 						POSTCODE:

CONTACT: DIRK TRICOT, STERRELAAN 37, HEMIKSEM,
TEL. 0485 455 923, E-MAIL: HEMIKSEM@PVDA.BE

NR.:

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

Bestel hier onze kiesfolder, een affiche, of stemkaartjes.

STEM DENNIS
& BERNARDINE
DENNIS DE MEYER
BERNARDINE HUVAERE
LIJSTTREKKERS PVDA-HEMIKSEM

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.
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WIE IS DENNIS?
Dennis De Meyer werkt al
21 jaar als verpleger in een
woonzorgcentrum. Daar bekommert hij zich niet alleen
om goede zorgverlening voor
de bewoners. Hij zet zich
ook in als ABVV vakbondsafgevaardigde om de werkomstandigheden van zijn
collega’s te verbeteren. Hij
haalt enorm veel voldoening
uit de omgang met mensen.
Dennis is ook papa van twee
tieners. Zijn hobby: alternatieve media en muziek.

Dennis is voor een beleid dat
dicht bij de mensen staat: “Ik
interesseer me voor alles
wat een impact heeft op
het dagelijks leven. Dat kan
gaan over lokaal of internationaal beleid. De belangen
die daarin spelen zijn niet
de belangen van jou en mij.
Met de PVDA kunnen we
samen met jou het beleid
veranderen in het voordeel
van de mensen.”

WIE IS BERNARDINE?
Bernardine is mama en
oma van vier kinderen en
twee kleinkinderen. Ze
was altijd heel actief bij het
schoolgebeuren als lid van
het oudercomité en van de
participatieraad, maar ook
als knutsel- en voorleesmama. Ze is vrijwilligster bij
Geneeskunde voor het Volk
en houdt het actiesecretariaat van de PVDA open. In
de namiddag schildert en
tekent ze in de academie
voor beeldende kunst.
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Bernardine is heel erg
bekommerd om ons
leefmilieu en om rechtvaardige werkomstandigheden
hier en elders: “Ik vind
het belangrijk om met
de seizoenen te leven.
Daarom vind je me in de
plukboerderij. Zo verklein
ik ook mijn ecologische
voetafdruk. Ik engageer
me voor de Wereldwinkel
omdat ik eerlijke handel
belangrijk vind.”

DE KANDIDATEN VAN PVDA HEMIKSEM
1. DE MEYER Dennis - 44 j - verpleger en
		 vakbondsafgevaardigde ABVV
2. HUVAERE Bernardine - 59 j - huisvrouw en
		 vrijwilligster Geneeskunde voor het Volk Hoboken
3. VAN DIJCK Levi - 22 j - zorgkundige
4. PAUWELS Wendy - 40 j - polyvalent medewerker
		 en vakbondsafgevaardigde ABVV- non-profit
5. LAFORCE Patrick - 42 j - leraar en 		
		 vakbondsafgevaardigde ACV-onderwijs
6. BORGERS Marisa - 39 j - onthaalbediende
		 Geneeskunde voor het Volk Hoboken

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

7. TROCH Patti - 53 j - polyvalent medewerker in
		 de zorgsector
8. STRUYF Herman - 81 j - gepensioneerd
		 scheepshersteller van de Shop
9. DE SCHRIJVER Maria - 77 j - gepensioneerde
		 poetsvrouw Bpost
10. TRICOT Dirk - 65 j - gepensioneerde NMBS		 bediende en ACV militant
11. VAN SANDEN Michelle - 44 j - bediende en
		 vakbondsafgevaardigde ABVV bij Pfizer Puurs

WERK MEE
MET DE PVDA IN HEMIKSEM
Laat het weten aan Dirk op 0485 455 923
Of mail naar Hemiksem@pvda.be
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MARISA BORGERS
6E PLAATS LIJST

DIRK TRICOT
10E PLAATS LIJST

“We hebben nu meer
treinen in de week en
ook in het WE. Maar het
perron moet echt hoger
en de prijs naar omlaag.
De gemeente kan daar
een rol in spelen.”

“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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“Ik wil mijn ervaring
als syndicaal afgevaardigde bij Pfizer inzetten om samen met de
bevolking de individuele en collectieve problemen in Hemiksem
op te lossen.”
MICHELLE VAN SANDEN
LIJSTDUWER

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

“Ziek zijn maakt arm,
arm zijn maakt ziek.
Daarom maakt PVDA
werk van gratis gezondheidszorg. Ook
Hemiksem verdient
een wijkgezondheidscentrum.”

