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volg oNS:

Met zijn ligging op een boogscheut van Antwerpen 
en Mechelen heeft Kontich heel wat troeven, maar 

ook heel wat uitdagingen. Die uitdagingen wil de PVDA 
aanpakken vanuit een sociale visie op de gemeente en 
de samenleving. 

Met een gemeente waar nog voortdurend open ruimte 
wordt aangesneden, groeit de drukte. De op- en afrit 
van de E19 brengen veel mensen naar Kontich en dat 
zet de mobiliteit, leefbaarheid en luchtkwaliteit meer 
onder druk. Met een zoveelste circulatieplan redden 
we het niet. 

We willen een plan dat vertrekt van de noden van 
de inwoners. Geen uitverkoop van de laatste groene 
ruimte aan grote projectontwikkelaars, maar ontwik-
keling in overleg met de buurt, met reële inspraak. 
Een plan waarbij wonen betaalbaar blijft. Een plan dat 
vertrekt vanuit sociale en ecologische oplossingen 

voor de toekomst. Het lokale bestuur moet samen met 
geëngageerde burgers naar oplossingen te zoeken. 
Wie oplossingen zoekt zal ook kritische actie moe-
ten ondernemen tegen mega bouwprojecten als de 
parkwijk Groeningen. 

De PVDA laat een nieuwe wind waaien, een positieve 
stem van onderuit die we in 2018 in de gemeenteraad 
willen brengen. Daar zullen we een stem zijn voor 
werkende mensen, jongeren, mensen die het moeilijk 
hebben, voor iedereen. Voor een Kontich op mensen-
maat.

 
christoph vandyck 
lijsttrEKKEr PVDA KonticH

New kids iN towN 

� PVDA Kontich

� christoph.vandyck

 @ChristophDyck
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Kom het programma van de pvda Kontich 
ontdeKKen, een praatje slaan met de Kandidaten 
van pvda Kontich en neem en passant  
een affiche mee voor aan je venster thuis.

kandidatendag

di 25 september 20u
sint-janszaal 
BiBliotheeK kontich

DoorslAGGEVEnD
Want een stem voor christoph Van Dyck in de 
gemeenteraad is de enige zekere stem voor een vrije 
sociale en strijdbare oppositie. Een positieve stem 
voor een gemeente op mensenmaat in plaats van op 
centenmaat. 

nuttiG
want als je een Kontich wil met gezonde lucht, zonder 
armoede, met een parkbos in plaats van een parkwijk, 
met betaalbaar wonen, dan moet je PVDA stemmen. 
De PVDA is de sociale oppositie van Kontich. We 
willen de stem zijn van de gewone Kontichenaar in de 
gemeenteraad, de stem van onderuit. En dat kan al 
met één verkozene. Wij zullen blijven vechten, samen 
met comités, burgerinitiatieven en jongeren om 
dingen in gang te zetten die al veel te lang stilstaan.

noDiG
omdat christoph de stem zal zijn van iedereen die 
bezorgd is om gezonde lucht, betaalbaar wonen 
voor iedereen, leefomgeving, mobiliteit. iemand in 
de gemeenteraad moet vrij en strijdbaar kunnen 
spreken. Wij van de PVDA zijn geen postjespakkers 
en graaiers, wij zijn gedreven mensen met een grote 
liefde voor de medemens en de natuur.
 
christoph in de gemeenteraad zal meer 
doorwegen dan een extra verkozene van  
een andere partij. Ja, deze ene keer, deze stem, 
jouw stem, ze doet ertoe!

wij vrageN jouw stem: juist die stem  
is doorslaggeveNd, Nuttig eN Nodig.
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stilstaaN of bewegeN?

Zoals iedereen ondertussen aan den lijve ondervindt staan 
we in Kontich meer stil dan dat we vooruit gaan met het 

“Vivoplan”. Het lijkt hier bijna Mortsel wel. We liggen ingesloten 
tussen diverse invalswegen naar Antwerpen en Mechelen, maar 
dat wil niet zeggen dat we daar zelf de dupe van moeten zijn. 
Een structurele oplossing die doorgaand en lokaal verkeer van 
elkaar scheidt, is de enige manier om Kontich terug mobiel en 
leefbaar te maken.

WAt Wij WillEn 
De PVDA pleit er dan ook voor om de noordelijke verbindings-
weg eindelijk te verwezenlijken, en een ondertunneling van de 
Prins Boudewijnlaan tot aan sint-rita. Daarbij aansluitend een 
doortrekking van de tramlijn vanuit Mortsel, verbeterde fiets-
infrastructuur en een uitbreiding van het “Velo” systeem tot in 
onze gemeente. 

carpooLparkinG
De carpoolparking langs het E19 afrittencomplex 
in Kontich is een middel om het dichtslibben 
van de regio te bestrijden. omdat deze parking 

alleen bereikbaar is per auto, leidt ze ironisch genoeg zelf ook 
tot grotere verkeersdrukte. Wie wil carpoolen om het fileleed 
te beperken, moet eerst zelf met de auto de file in. De PVDA 
Kontich eist daarom dat de parking tevens bereikbaar wordt 
voor voetgangers en fietsers.

“Een zoveelste “vivoplan” lost 
de chaos niet op. Daarvoor is 
een verregaande structurele 
oplossing nodig.” 

koen de cnodder

Lees ons programma op 
kontich.pvda.be
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steeds 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 van 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 hun hele leven lang hebben bij-
gedragen aan de sociale zekerheid, nu bij hun kinderen moeten 
aankloppen met hun rusthuisfactuur. Een verblijf in een woon-
zorgcentrum mag nooit meer dan 855 euro per maand kosten. 
We moeten investeren in betaalbare kwaliteitsvolle ouderenzorg, 
in openbare handen, voor onze ouders en voor 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.”

“Een stem voor de PVDA  
is een nuttige stem. We zijn 
de megafoon van de sociale 
oppositie.”

cindy van dromme 
maak zorg toegaNkelijk 
voor iedereeN
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eeN groeNe gemeeNte?

“Een plan dat open ruimte 
behoudt en de mobiliteitsknoop 
ontwart, zorgt voor betere 
levensomstandigheden. Waar 
wachten we eigenlijk op?”

FiLip mertens

De ruimte wordt schaars! toch wil de gemeente groeien. 
Gaan we daarvoor het laatste stukje natuur in het centrum 

opofferen aan woningbouw? Zijn er geen betere alternatieven? 

Wij DEnKEn VAn WEl 
De aanleg van de verbindingsweg en de ondertunneling maakt 
de expresweg overbodig. Daar kunnen we dan betaalbare 
woningen bouwen, vlakbij alle bestaande nutsvoorzieningen, 
en weg van de fijn stof genererende E19. Dan kunnen we van de 
Groeningen een heus parkbos maken. natuurlijk is dit niet alleen 
de bevoegdheid van onze gemeente maar ook van het Vlaams 
Gewest. Als er geld is voor de nutteloze ondertunneling aan de 
luchthaven van Deurne, moet het toch ook mogelijk zijn om voor 
onze gemeente middelen vrij te maken. Als we dit dan combine-
ren met het doortrekken van tramlijn 7 tot aan de P&r slaan we 
twee vliegen in een klap en is sint rita ook veiliger bereikbaar.

maak van de GroeninGen 
Geen parkwiJk maar  
een parkbos

Waarom zouden we één van de laatste open 
ruimten verkavelen als het ook anders kan? De 
PVDA wil een beleid dat zelf de sleutels in handen 
heeft. Geen uitverkoop aan projectontwikkelaars, 

gebaseerd op hopeloos verouderde verkavelingsplannen. Een 
beleid dat werk maakt van betaalbaar wonen voor Kontichenaars 
in plaats van megalomane prestigeprojecten als de verbouwing 
van het gemeentehuis. Een beleid dat kiest voor een gemeente 
op mensenmaat.

Lees ons programma op 
kontich.pvda.be6



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

jeugdwerkiNg  
iN koNtich?

Wie wil werken 
aan de toekomst 

moet ook werken aan 
het welzijn van de 
jeugd.  
 
We willen een 
gemeente die 
zelf kwalitatieve 
kinderopvang 
organiseert. Een 
gemeente waar 
kinderen zelfstandig 
en veilig gebruik 
kunnen maken van 
de publieke ruimte 
en infrastructuur. Een 
gemeente met een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod 
zodat iedereen zijn gading vindt.  
 
jongeren zijn experts bij uitstek over de plek waar ze 
wonen, leren en zich amuseren. Daarom willen we samen 
met hen en met hun engagement van Kontich een bruisende 
gemeente maken voor en door jongeren. 

“Wij, jongeren, staan voor 
verandering. Systemen 

houden vast aan zichzelf…”

amber mertens
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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, 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.

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. 

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

8



wie is christoPh?
christoph Van Dyck wil jouw stem vertolken in de 
Kontichse gemeenteraad. christoph woont in Kontich 
centrum en is koerier en syndicalist bij DHl international. 
Hij is getrouwd, vader van twee kinderen en fotograaf 
van alles wat met sociale strijd te maken heeft. “Deftige 
arbeidsvoorwaarden met een goed loon waar je goed 
van kan leven, dat zijn enkele van mijn stokpaardjes. Voor 
Kontich droom ik van een klimaatneutrale gemeente waar 
democratie, inspraak en participatie de normaalste zaken 
van de wereld zijn. Een gemeente met veel groen waar 
het goed en gezond leven is.”

Voorbereiding ludieke protestactie tegen verkaveling 
Groeningen. De Groeningen is te nat en er is veel te 
veel fi jn stof. Persoonlijke beveiligingsmiddelen zijn 
dan ook een must. We houden de Groeningen beter 
Groen.

Op betogingen in Brussel tegen de regeringsmaatre-
gelen als optrekken pensioenleeftijd kan je niet enkel 
protesteren, je kan er ook geweldige foto’s maken.
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maak zelf mee  
de Pvda bekeNd

Naam:

E-mail:       TElEfooN:

STraaT:          Nr.:

GEmEENTE:       PoSTcodE:

terugsturen naar: pvda Kontich
christoph van dycK, edgard tinellaan 23 2550 Kontich of vandycKchristoph@gmail.com

VinK HiEr jE BEstEllinG AAn:
☐ affiche
☐ autobanner
☐ fietskaartje
☐ gemeenteprogramma

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 Kontich op mensenmaat (wordt gemaild).

LIJSTTREKKER PVDA KONTICH
CHRISTOPH VAN DYCK

STEM 
CHRISTOPH

WAKKER!
SCHUD ZE

VOOR EEN 
GEMEENTE OP 
MENSENMAAT
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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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de kaNdidateN vaN Pvda koNtich

 1. Van Dyck christoph - 44j. 
  koerier en syndicalist DHL international,  
  fotograaf

 2. MertenS amber - 18j. 
  student jeugd en gehandicaptenzorg 

 3. MertenS filip - 46j. 
 

 4. Van DroMMe cindy - 42j. 
 

 5. jocheMS rené - 67j.  
  gepensioneerd 

 6. Van eygen Lotte - 29j.  
  winkelbediende 

 7. De cnoDDer koen - 32j.  
  winkelbediende en syndicalist Colruyt 

MET DE PVDA IN koNTIch
mail naar vandyckchristoph@gmail.com,  

stuur een messenger bericht naar onze 
facebookpagina: pvda Kontich 

of contacteer ons per brief naar  
pvda Kontich,  
edgard tinellaan 23, 
2550 Kontich

werk mee

christoph van dyck

“Maak van  
de Groeningen 
geen parkwijk  
maar een Parkbos”
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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
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christoph van dyck

“Ik sta 100% achter 
Art. 23 van de Grondwet: 
iedereen heeft het recht 
een menswaardig 
leven te leiden.”

“De PVDA zal in Kontich de stem 
laten horen van al die mensen die 
elke dag hun nek uitsteken, die mee 
hun schouders zetten onder sociale 
projecten en actief zijn in armoede-
organisaties, oudercomités, vakbonden, 
milieuorganisaties…”
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