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VOLG ONS:

In oktober neemt PVDA Schoten deel aan de 
verkiezingen met de ambitie om minstens één 

verkozene te behalen.

Wij gaan voor een grondige wijziging van het beleid 
met meer inspraak van onderuit. Om de gemeente 
te heroveren op de bouwpromotoren en de 
achterkameraars. Open en transparant. Een gemeente 
op mensenmaat, niet op centenmaat.
 
We kiezen voor een gemeente die niet palavert over 
betaalbaar wonen maar dit daadwerkelijk realiseert.
 
We kiezen voor een gemeente waar de rusthuizen en 
serviceflats betaalbaar zijn. Na een leven van arbeid en 
sociale bijdrage hoeven onze kinderen zich niet dubbel 
te plooien om de rusthuisrekening te betalen.
We kiezen voor een gemeente die de armoede 
wil bestrijden door werklozen te begeleiden naar 
aangepast, betaald werk en door mensen met 
financiële problemen te helpen met advies.

We kiezen voor een gemeente met een mobiliteitsplan 
met de hoogste aandacht voor de volksgezondheid en 
het ecosysteem. Openbaar vervoer dat rekening houdt 
met bereikbaarheid en frequentie.
 
We kiezen voor een gemeente met meer aanbod van 
diensten en gemeentelijke dienstencentra in elke wijk.

We kiezen voor een gemeente die kansen geeft aan 
jongeren door ontmoetingsplaatsen te creëren in elke 
wijk en door hen te betrekken bij het overleg.

Als je samen met ons daar verandering in wil brengen, 
stem dan op de PVDA.

JITSKE EEKMAN
LIJSTTREKKER PVDA SCHOTEN

NEW KIDS IN TOWN

� PVDA Schoten
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DOORSLAGGEVEND
Jouw stem voor de PVDA is het begin van een omme-
keer. Het is een positieve stem voor een gemeente op 
mensenmaat in plaats van op centenmaat. Schoten 
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 
oppositie waarmee ze rekening moeten houden. 

NUTTIG
De PVDA klimt steeds verder in de peilingen, in 
Vlaanderen naar meer dan 6 procent. Voor Schoten 
betekent dat minstens één consequente en sociale 
stem in de gemeenteraad. Jouw stem. Als je echte 

inspraak voor de Schotenaar wil, stem dan deze keer 
PVDA. Samen met heel veel Schotenaren, actie- 
comités, burgerinitiatieven, vakbonden, jongeren 
bouwen we aan een Schoten waar iedereen meetelt.

NODIG
Iemand in de raad moet vrank en vrij kunnen spreken. 
Bij de PVDA vind je geen postjespakkers en zakken-
vullers, 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 verko-
zene in de gemeenteraad zal meer doorwegen dan 
een extra verkozene van een andere partij.  
Ja, jouw stem, ze doet ertoe.

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

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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MAAK EEN PUNT VAN 
BETAALBAAR WONEN
Er staan veel projecten op til in onze gemeente. Jammer 

genoeg is betaalbaar wonen een vaag begrip voor het 
huidige bestuur. Door het huidige beleid om enkel te investeren 
in luxeappartementen trekken jongeren, éénoudergezinnen en 
alleenstaanden weg uit onze gemeente. Dit kan toch niet de 
bedoeling zijn?

HET KAN ANDERS 
De woonpolitiek van de gemeente moet ten dienste staan 
van de gewone Schotenaar, niet van vastgoedspeculanten en 
bouwpromotoren:
• Bij alle projecten meer burgerlijke betrokkenheid en tijdige 

inspraak voorzien waarbij rekening wordt gehouden met de 
buurtbewoners. Eén ding is zeker: hoogbouw past niet in onze 
groene gemeente.

• Projecten moeten zich aanpassen aan de omliggende wijk en 
niet omgekeerd, de projectontwikkelaar moet meebetalen 
voor de opwaardering van de wijk: speeltuinen, parken, 
betere toegankelijkheid, waterhuishouding, voldoende 
parkeergelegenheid…

• Het aantal kwaliteitsvolle sociale woningen uitbreiden, zodat 
de ellenlange wachtlijsten verdwijnen.

BETAALBAAR WONEN  
IN HET GROEN
Ook in de villawijken kunnen extra woningen 
worden gecreëerd, zo kunnen leegstaande 

villa’s worden omgebouwd tot meergezinswoningen of 
kangoeroewoningen om betaalbaar wonen in het groen 
toegankelijk te maken voor een breder publiek.

“Ik zie in mijn wijk een groot 
aantal groene ruimtes verdwijnen 
voor grootse bouwprojecten. 
Buurtbewoners maken zich zorgen 
over het verdwijnen van het 
groene karakter van Schoten en de 
toenemende verstedelijking.”

JO UYTTERSPROT
WOONACHTIG IN WIJK ’DONK’
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HALVEER DE PRIJS
VAN HET RUSTHUIS
Iedereen zou recht moeten hebben op een zorgeloze oude dag. 

Het kan niet dat mensen die een leven lang hebben bijgedragen aan 
onze sociale zekerheid nu met de rusthuisfactuur moeten aankloppen 
bij hun kinderen.
 
Na een lange loopbaan op de arbeidsmarkt wil iedereen genieten van 
een verdiend pensioen in de eigen, vertrouwde omgeving en blijven 
deelnemen aan het maatschappelijk leven. Genieten van sociaal 
contact, de familie, de vrienden… Door de toenemende vergrijzing is 
er op gemeentelijk vlak ook meer nood aan ruimte voor ontspanning, 
gezond bewegen en sport, beoefening van hobby’s en verzorging.
 
We moeten terug meer investeren in betaalbare ouderenzorg in 
openbare handen. Voor onze ouders en onszelf. Een rusthuisverblijf 
mag niet meer kosten dan 855 euro per maand.
 
Kwaliteitsvolle ouderenzorg vraagt om voldoende personeel en 
aandacht. Vandaag zijn het vaak de cijfers die centraal staan. 
Rusthuizen mogen geen bedrijven zijn waar de winst primeert. 

SLEUTELS WEER IN
HANDEN NEMEN
Volgens een studie van het Vlaams Agentschap 
voor Zorg en Gezondheid bedraagt de gemiddelde 

éénpersoonskamerprijs van de Schotense woonzorginstellingen 
2195 euro per maand. Dat is ongeveer het dubbel van het gemiddelde 
werknemerspensioen van 1200 euro. De gemeente Schoten baat 
nu een Woonzorgbedrijf uit samen met de gemeente Wijnegem. 
Bij deze omschakeling moet kwaliteitsvolle zorg en betaalbaarheid 
gewaarborgd worden met respect voor bewoners en personeel.
 

“Ik kom op voor PVDA Schoten 
omdat ik de mensen belangrijker 
vind dan het grote geld, omdat 
ik voor iedereen een fatsoenlijk 
pensioen wil en indien nodig een 
betaalbare en goede zorginstelling.”

SERGE BREMEERSCH
ZORGKUNDIGE WOONZORG-
CENTRUM IN SCHOTEN
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HAAL HET VERKEER  
UIT DE KNOOP

SAMEN VOOR 
HERNIEUWBARE ENERGIE

Mensen willen vlot en 
veilig op hun werkplek, 

school of andere bestemmin-
gen geraken. Investeren in 
veilige en e£ciënte voet- en 
fietspaden is nodig. Op die 
manier kunnen we het auto-
verkeer verminderen.
 
Samen met een uitbreiding 
van de dienstverlening van 
De Lijn. Het zou goed zijn als 
de industrieterreinen en de 
haven beter bereikbaar wor-
den vanuit Schoten. Niet alleen de frequentie maar ook het 
aanbod van de ritten in de vroege en de late uren verhogen 
voor de mensen die in ploegen werken.
 
We willen meer collectieve oplossingen voor het parkeerpro-
bleem. Zo vragen wij dat de parkings van grootwarenhuizen 
worden opengesteld tijdens sluitingsuren.

Reeds in 2015 engageerde 
de gemeente Schoten 

zich om de uitstoot van 
broeikasgassen te vermin-
deren.  

De PVDA wil, samen met  
de inwoners, verder zoeken 
naar de verschillende mo-
gelijkheden om de uitstoot 
te verminderen. Zo kan elke 
Schotenaar individueel zonnepanelen op zijn dak plaat-
sen, maar wij staan achter een meer gemeenschappelijke 
aanpak, om te investeren in de meest duurzame warmte 
en energie per buurt of wijk. De gemeente kan huurders en 
eigenaars met een laag inkomen helpen met de verbetering 
van hun huizen, waarbij zij de investering terugbetalen met 
de maandelijkse besparing op hun energierekening.

“Veilige en kwalitatieve 
fietspaden én voetpaden.

Minder mobiele mensen met krukken, 
wandelstok of rollator kunnen het 
beamen: de staat van onze voetpaden 
laat soms te wensen over.”

“Ik was staalarbeider 
en vakbondsman in de 

Antwerpse Walserijen in Schoten en 
milieucoördinator in de oliera�naderij 
in de haven. Strijd voor klimaat kan niet 
zonder sociale rechtvaardigheid. Ik sta 
voor eerbied voor de Natuur én eerbied 
voor de Arbeid, de twee bronnen van 
onze welvaart.”

GASTON VAN DEN EYNDE
GEPENSIONEERD

WIEBE EEKMAN
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GEEF ARMOEDE  
GEEN KANS

Armoede terugdringen, het kan. Het is de topprioriteit voor 
de Schotenaar. De gemeente is perfect in staat om, via 

allerlei maatregelen, mensen uit de armoede te helpen. De 
sociale kruidenier en de geefwinkels zijn hiervoor hulpmiddelen 
die we willen ondersteunen maar ze zijn niet de enige manier 
om armoede te bestrijden. 

Goede begeleiding naar een waardig, aangepast en goed 
verloond werk, daar kan de gemeente verantwoordelijkheid in 
nemen. De gemeente kan ook meer jobs op maat 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.

“Na mijn uren als jobstudent 
begeleid ik tieners met 
schoolmoeilijkheden en spreek 
met hun ouders. Samen met 
de PVDA wil ik graag dat alle 
jongeren gelijke kansen krijgen in 
een onderwijs waar zij zich thuis 
kunnen voelen.”

SARA
STUDENTE
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WIE IS JITSKE?

WIE IS JO?

Jitske is 57 jaar. Heel haar leven woonde ze in Schoten bui-
ten de 3 studiejaren Voeding- en dieetleer. Ze werkte eerst 
als zelfstandige diëtiste en daarna bij Geneeskunde voor 
het Volk. Ze woont op den Deuzeld. Ze heeft 2 studerende 
kinderen. In haar jeugd danste ze bij “de Rozelaarkes” van 
de Opsinjoorkes. Vanaf haar tienertijd was ze actief voor 
Amnesty International. Daarna nam ze 10 jaar als vrijwillig-
ster deel aan het Wereldfolklorefestival. Als gids voor de 

buitenlandse groepen kreeg ze interesse in andere culturen. 
Daarom is ze ongerust over het groeiende racisme in de 
wereld. Ze werd actief in de beweging Objectief 479.917. Via 
haar werk bij Geneeskunde voor het Volk kwam ze in aanra-
king met de moeilijkheden van haar patiënten. Zo kwam ze 
bij de PVDA terecht waar ze steeds actiever werd en nu is ze 
verantwoordelijk voor PVDA Schoten.

Jo heeft werkervaring bij een financiële instelling en in zijn 
functie zorgt hij ervoor dat de wet- en regelgeving binnen 
het bedrijf wordt toegepast. Hij is een echte dierenlie©eb-
ber en actief als vrijwilliger bij het Dierenasiel van Schoten. 
Hij wil meer aandacht voor dierenwelzijn en wil bouwen aan 
een Schoten waar iedereen, mens en dier, jong en oud z’n 
plek heeft. Hij wil zich volledig inzetten om samen met deze 
sterke ploeg het verschil te maken in Schoten.
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MAAK ZELF MEE  
DE PVDA BEKEND

TERUGSTUREN NAAR: PVDA SCHOTEN, JO UYTTERSPROT, LAAGLANDLEI 19, 2900 SCHOTEN  
OF JOGUIDO.UYTTERSPROT@GMAIL.COM

VINK HIER JE BESTELLING AAN: 

ª a£che

ª  autobanner 

ª fietskaartje 

ª gemeenteprogramma

Bestel hier een a£che, een autobanner of een 
fietskaartje naar keuze en laat het gratis aan huis 
leveren. Je kan ook ons uitgebreid gemeentelijk 
programma bestellen.

NAAM:

E-MAIL:       TELEFOON:

STRAAT:        NR.:

GEMEENTE:       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. 

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.

LIJSTTREKKER PVDA SCHOTEN
JITSKE EEKMAN

STEM 

JITSKE

WAKKER!
SCHUD ZE

KIES VOOR 
EEN SCHOTEN 
OP MENSENMAAT
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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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DE KANDIDATEN VAN PVDA SCHOTEN

 1. EEKMAN Jitske - 57 jaar 

  diëtiste bij Geneeskunde voor het Volk 

 2. UYTTERSPROT Jo - 42 jaar 

  deskundige regelgeving, vrijwilliger bij   

  Dierenasiel Schoten

 3. BREEMERSCH Serge - 46 jaar 

  zorgkundige woonzorgcentrum,    

  vakbondsafgevaardigde 

 4. VAN HOOF Liesbeth - 43 jaar

  maatschappelijk assistente 

 5. VAN THIELEN Marc - 63 jaar

  bruggepensioneerd, voorheen    

  vakbondssecretaris LBC-NVK (ACV) 

 6.  OUAISSA Sara - 22 jaar

  studente 

 7.  VAN HOECK Gina - 47 jaar

  bediende 

 8.  VAN DEN EYNDE Gaston - 72 jaar

  gepensioneerd technicus

 9.  MERTENS Wendy - 39 jaar

  verpleegkundige

 10.  SPRUYT Peter - 54 jaar

  arbeider

OP 14 OKTOBER ZIJN ER OOK
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

OOK DAARVOOR KAN JE PVDA 
STEMMEN. ELKE STEM TELT!

 11.  SCHEPERS Maria - 63 jaar

  gepensioneerd arbeidster

 12.  SLOOTMANS Gustaaf - 83 jaar

  gepensioneerd inspecteur bij Electrabel,

  voorheen vakbondsafgevaardigde en lid   

  ondernemingsraad 

 13.  DEBIE Ludo - 67 jaar

  gepensioneerd arbeider

 14.  WANNER Ellen - 57 jaar

  industrieel ontwerpster

 15.  SCHELFHAUT Aglaia - 42 jaar

  kinderbegeleidster naschoolse opvang

 16.   EEKMAN Wiebe - 67 jaar

  vrijwilliger studiedienst PVDA, milieucoördinator
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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

PETER ARBEIDER

MARC GEPENSIONEERDE

“Voor mij is 
de PVDA 
de enige 
consequent 

linkse partij 
zowel actief in de wijk 
als op de werkvloer.”

“Als vroegere 
vakbondsecretaris bij 
LBC-NVK (ACV) heb ik 
ervaren hoe belangrijk 
zinvol werk, respect en 

een eerlijke verloning, 
aangevuld met een sterke 

sociale zekerheid en een 
rechtvaardige fi scaliteit zijn. PVDA gaat 
hier consequent en strijdvaardig voor! 
Daarom is het belangrijk dat de stem van 
de PVDA overal kan doorklinken, ook bij 
ons in Schoten.”
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