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ALLES BEGINT MET LUISTEREN NAAR DE MENSEN
D
it programma kwam tot stand door de straat op
te trekken. 500 Herseltenaren vulden onze Grote
Bevraging in. Ze spraken zich uit over tal van thema’s en
lieten ons op die manier weten welke van onze voorstellen het best aan hun noden tegemoetkomen. We zijn fier
om in een gemeente actief te zijn waar de bevolking zo
betrokken is.
Op die weg gaat PVDA Herselt verder. We luisteren naar
de mensen in de wijken en dorpskernen. Weten waar de
problemen zitten, samen met de mensen oplossingen
formuleren en vervolgens actie ondernemen. Bij de PVDA
noemen we dat straat-raad-straat.
We bouwen integrale dorpskernen en wijken uit waar
wonen betaalbaar is, met goede scholen met voldoende

personeel, met wijkgezondheidscentra naar het model
van de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk,
met postkantoren, bibliotheken, jeugdhuizen, groen en
speelgelegenheid. Dorpskernen die bereikbaar zijn met
het openbaar vervoer en waar fietsen veilig is. We bouwen dus op maat van de mensen, niet van de centen.
Wij kiezen samen met de Herseltenaren en met volle
overtuiging partij. Partij voor een Herselt op mensenmaat.
Gewoon doen!
ANNEMIE TIBOS
LIJSTTREKKER PVDA HERSELT

VOLG ONS:

� PVDAHerselt
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WIE IS ANNEMIE?
Annemie werd geboren in 1966 in Antwerpen en groeide op in een rood nest in Diest. Ze volgde de liefde naar
de Herseltse bossen waar ze nu al 20 jaar woont met man Celle en zoon Zeno. Na de uren als arbeidster in een
cosmeticabedrijf durft Annemie al eens iets van vilt te maken. Sociale rechtvaardigheid werd haar met de paplepel
ingegeven door haar ouders en werd nog aangescherpt bij de Chiro.

Geen woorden maar daden is het motto van Annemie.
Ze komt dan ook met overtuiging op straat voor de
zaken waar ze achterstaat. Hier op de protestmars tegen
Donald Trump in mei 2017.

Samen met haar team haalde Annemie 500 enquêtes
op bij de Herseltenaren. Weten wat er bij de mensen
leeft, is de basis van het programma dat ze opstelden.

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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BETAALBARE RUSTHUIZEN
VOOR IEDEREEN
Ouderenzorg begint
uiteraard bij goede en
betaalbare thuiszorg.
Als ouderen niet langer
thuis kunnen blijven wonen omdat de zorgvraag
te groot wordt, doemt de
confrontatie met hoge
woon- en zorgprijzen op.
In onze Grote Bevraging
bij 500 Herseltenaren is
‘betaalbare rusthuizen
en serviceflats’ veruit de
populairste eis onder de
rubriek ‘zorg en gezondheid’. Wij nemen dat ernstig.
We voeren een maximumfactuur in van 855 euro voor het
rusthuis. Uiteraard blijft het OCMW zijn onderhoudsplicht
vervullen zonder kinderen en kleinkinderen op te laten
draaien voor de kosten van de verzorging van hun ouders of
grootouders. Het kan niet dat ouderen in een rusthuis zich
zorgen moeten maken over de financiële last die ze voor hun
nakomelingen zijn.

ROGER PUTZEIJS

“Ik heb mijn heel leven
sociale bijdragen betaald. Is
het te veel gevraagd dat de gemeenschap
mij helpt in mijn oude dag?”
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DEGELIJK EN GRATIS
OPENBAAR VERVOER
We kiezen voor
degelijk, gratis
openbaar vervoer.
We verbinden elk
uur de dorpskernen
en het centrum met
pendelbussen. Op
die manier kan ook
iedereen aansluiten op
de bussen in Herselt
Dorp. We willen een
klimaatvriendelijk
openbaar vervoer.
Die bussen worden lokaal gebouwd, bij Van
Hool, en rijden op waterstof dat uiteraard ook
klimaatvriendelijk geproduceerd wordt.
Fietssuggestiestroken zorgen enkel voor verwarring:
voor fietsers zijn het fietspaden, voor auto’s een
stuk van de weg in een andere kleur. Op die manier
maken ze van fietsers levende verkeersremmers.
Wat nodig is, zijn echte fietspaden en conflictvrije
kruispunten.

SETH EN ZENO

“wij willen meer bussen
vanuit Aarschot. Nu is het
vaak kiezen tussen naar de laatste les gaan
of een bus naar huis hebben.”

BETAALBAAR WONEN VOOR
IEDEREEN

AFVALOPHALING EN
CONTAINERPARK GRATIS

Het gebrek aan sociale
woningen in Herselt is
wraakroepend. Meer dan
600 mensen staan op
de wachtlijst. Dat is ook
normaal als Herselt maar
3% sociale woningen
heeft terwijl dat eigenlijk
9% moet zijn.
We zorgen voor meer
betaalbare woningen
voor iedereen. We
creëren daarbij ook
sociale woningen.

Wie momenteel groenafval
naar het containerpark
brengt moet daarvoor
betalen. Wie er compost
gaat halen die met dat
groenafval gemaakt
is, moet... nog eens
betalen. Dat is absurd. We
maken afvalophaling en
containerpark gratis.

De situatie van de weekendverblijvers is het gevolg van
een decennialang wanbeleid van de gemeente. Aan de
onzekerheid voor de bewoners die zo is ontstaan, maken
we een eind: zolang er geen degelijk alternatief is, vliegt
niemand op straat.
We voeren een uitdoofbeleid in waarbij wie er nu woont mag
blijven wonen.
We ondersteunen hen die hun huis willen renoveren of
klimaatvriendelijker maken. We begeleiden hen actief in de
zoektocht naar tegemoetkomingen.

CINDY NIJS

“De wachtlijst voor een sociale
woning is nu al veel te lang. Als
daar nog bewoners van weekendhuizen bij
komen wordt het probleem voor iedereen
alleen maar groter.”

We willen een actief beleid
tegen klimaatverandering.
Daarom steunen
we de Wet Van Hool (www.wetvanhool.be).
Wie zijn basisvoorzieningen bij de deur heeft,
kan er klimaatvriendelijk naar toe. We brengen
basisvoorzieningen zoals het postkantoor dus terug naar
de woonkernen.

JAN WIJNANTS

“Met die prijzen van
het containerpark en de
vuilzakken zullen ze het probleem van het
zwerfvuil nooit opgelost krijgen.”
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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.

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.

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.

Al 40.000 mensen ondertekenden een
petitie tegen het asociale pensioenplan
van de regering.
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP

www.blijfvanonspensioen.be

ZO KAN HET NIET VERDER
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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.

VERSTERK DE PVDA

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.

Sms ‘lid’ + je naam en adres naar
0492 775 007. Word lid met één klik op
pvda.be/lid-worden.

DE PVDA ZIT IN DE LIFT

Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

Of mail naar pvda@pvda.be

DE KANDIDATEN VAN PVDA HERSELT
1. Annemie Tibos, arbeidster, 52 jaar

7. Jeannine Bohets, arbeidster, 57 jaar

2. Zeno Engelen, student, 20 jaar

8. Alain Claessens, ambtenaar, 49 jaar

3. Cindy Nijs, zelfstandige, 40 jaar

9. Monique Gysbrechts, zelfstandige, 63 jaar

4. Seth De Cock, student, 19 jaar

10. Wesley Vanmal, arbeider, 41 jaar

5. Wendy Van Loock, arbeidster, 40 jaar

11. Afaf Gramat, huishulp, 37 jaar

6. Jan Wijnants, bediende, 57 jaar

12. Roger Putzeijs, gepensioneerde, 68 jaar

KLIMAAT + MOBILITEIT = JOBS
Elders hadden we het al over de ‘wet-Van Hool’. Dat wetsvoorstel
werd uitgewerkt door de PVDA in samenwerking met arbeiders van
de Van Hool fabriek. Een voorstel om voldoende aandacht te vragen
voor sociale en ecologische criteria bij de aankoop van bussen, treinen en trams. In Herselt wonen heel wat werknemers van Van Hool,
dus wij vinden dit wetsvoorstel uitermate belangrijk.
Dit is wat onze nationale voorzitter, Peter Mertens, erover zei bij de
lancering ervan: “Onze wet-Van Hool promoot eigenlijk de idee van
fair trade. Dit gaat in tegen de neoliberale partijen die ons free trade
opleggen tegen oneerlijke voorwaarden. Enkel en alleen de winst
maximaliseren telt voor de pausen van de vrije markt. Met PVDA
willen we voorrang geven aan de mensen en aan het klimaat.”
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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.

“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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VOLG HET SOCIAAL VERZET OP DE VOET

