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SOLIDARITEIT

PETER MERTENS: 

Prijzen verlagen? 
Perfect mogelijk! 
Kijk naar Frankrijk



Politici uit Vlaanderen en Wallonië 
maken ruzie op TV. Wij werkende 

mensen helpen elkaar gewoon.
Cindy Eykens, verantwoordelijke SolidariTeams Turnhout

EENHEID

BETAALBAAR WONEN

GROENE STAD

Van Vooruit tot Vlaams 
Belang, allemaal hebben ze 
voor de prijsverhoging in de 
woonzorgcentra van Orion 
gestemd. Enkel PVDA verzet 
zich hiertegen! 

Het groengebied tussen het Boomgaardplein en de Jef 
Van Heupenstraat werd verkocht aan een project-
ontwikkelaar. De laatste grote groene long in het 
centrum van Turnhout dreigt te worden volgebouwd. 
Het stadsbestuur doet voorlopig niets om het 
groengebied te redden. "We wachten op de plannen van 
de projectontwikkelaar", zeggen ze. De buurtbewoners 
hebben daarom een actiecomité opgericht “Red onze 
Boomgaard”. De PVDA steunt het protest en wil van de 
Boomgaard een publiek groengebied maken voor alle 
Turnhoutenaren. 

RED ONZE BOOMGAARD

DE ARK verhuurt vandaag minder sociale woningen in 
Turnhout dan tien jaar geleden. De bevolking is gestegen, de 
armoede en de nood aan betaalbare woningen zijn gestegen... 
maar het aantal verhuurde sociale woningen is gedaald. Hoe 
is dat mogelijk? Ondertussen heeft Turnhout  de langste 
wachtlijst van alle dertien centrumsteden. PVDA pleit voor  
versnelde renovatie van verouderde sociale woningen. Bij 
nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is, willen wij  
één derde sociale woningen.

Na de overstromingen in Wallonië vorige zomer gingen tientallen 
Turnhoutenaren de slachtoffers rond de Vesder helpen. Daar ontstonden 
de SolidariTeams, op initiatief van de PVDA. Maar begin dit jaar, na de 
gasontploffing in Turnhout, reden de SolidariTeams in de andere richting: 
van Wallonië naar Vlaanderen. De vrijwilligers kwamen schilderen bij 
Guido, één van de slachtoffers van de gasramp. “Na de overstromingen 
zagen we een golf van solidariteit uit Vlaanderen. Nu kunnen we iets 
terug doen”, zegt Viviane uit Verviers.

Steeds minder sociale 
woningen in Turnhout

SLACHTOFFERS GASONTPLOFFING 
KRIJGEN HULP UIT WALLONIË



OPENBARE DIENSTEN

Wout Schafraet,
gemeente-
raadslid  PVDA  
Turnhout

Het stadsper-
soneel moest in 
de krant lezen dat 
hun job in gevaar 
is. Zo ga je niet om 
met mensen. 

We hebben allemaal belang 
bij sterke stadsdiensten

BESPARINGEN

IN DE KIJKER

Voor steeds meer mensen 
betekent verwarmen ook 
verarmen. Maar niet alleen bij 
ons thuis laat de energiecrisis 
zich voelen. Ook op straat gaat 
vanaf elf uur ‘s avonds het licht 
uit in onze stad. Geen wonder 
dat steeds meer mensen zich 
onveilig voelen. Terwijl Engie 
Electrabel superwinsten maakt 
zitten wij in de kou en in het 
donker.

De meerderheidspartijen in 
Turnhout besparen op energie, 
maar ze besparen ook op 
mensen. Ze willen zestig banen 

bij de stad schrappen. Eén op de 
tien jobs zal verdwijnen. Het 
stadspersoneel moest in de 
krant lezen dat hun jobs in 
gevaar zijn. Zo ga je toch niet om 
met mensen? Burgemeester 
Van Miert (N-VA) zegt dat hij niet 
anders kan dan besparen op 
personeel. Maar in het Vlaams 
parlement keurde hij zelf de 
besparingen op steden en 
gemeenten goed. De PVDA is 
tegen de besparingen op 
personeel. Wij pleiten voor een 
verlaging van de energieprijzen 
en voor meer Vlaamse middelen 
voor de steden en gemeenten.

Besparen op stadsmedewerkers, dat zal grote gevolgen 
hebben voor alle Turnhoutenaren. Het stadspersoneel 
herstelt onze wegen, ruimt sluikstort op en onderhoudt 
het groen. Stadsmedewerkers staan mee in voor de 
organisatie van evenementen en op Campus Blairon krijg je 
een nieuwe identiteitskaart of wordt je verhuis 
geregistreerd. Wil de stad het op al die terreinen met wat 
minder volk doen? Voor ons is dat onaanvaardbaar. 

De stadsmedewerkers 
zijn er voor ons allemaal



INTERVIEW

We moeten de energieprijzen 
blokkeren, zoals in Frankrijk. Daar 
betalen ze drie keer minder, zegt 
Peter Mertens, algemeen 
secretaris van de PVDA.

“Prijzen verlagen? Perfect 
mogelijk! Kijk naar 
Frankrijk”

Peter Mertens:

Veel mensen hebben schrik als 
de energiefactuur in de bus valt.

Peter Mertens. De situatie is echt 
ernstig. Mensen betalen nu vier 
keer meer voor gas, en bijna 
twee-en-een-halve keer meer 
voor elektriciteit. Dat is onhoud-
baar voor gezinnen, voor zelf-
standigen, en voor kmo’s. Mensen 
gaan kopje onder, iedereen is aan 
het krabben.

Er zijn politici die zeggen: doe 
een dikke pull aan.

Peter Mertens. Dat doen de 
mensen al. Ze laten hun chauf-
fage af. Dat is niet de vraag. De 
vraag is wat de regeringen doen. 

Onder onze druk hebben ze de 
btw op energie verlaagd naar 6%. 
Maar anderzijds willen ze wel de 
accijnzen op energie verhogen. 
Dat lost dus niets op. En ook met 
vijf wintercheques van 196 euro 
spring je niet ver, als je jaarlijks
vijfduizend euro extra moet be-
talen voor energie.

Andere politici zeggen: je kan er 
nu eenmaal niets aan doen.

Peter Mertens. Waarom zijn die 
politici dan verkozen? Natuurlijk 
kunnen we iets doen. Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk en 
Griekenland blokkeren de ener-
gieprijzen. Waarom wij niet? In 
Frankrijk betalen ze nu drie keer 

minder aan elektriciteit dan bij 
ons, en twee-en-een-halve keer 
minder aan gas. Dat is een enorm 
verschil. Het is dat soort maat-
regelen dat we nodig hebben.

De vraag is dan: wie moet dat 
betalen?

Peter Mertens. Vandaag betalen 
gezinnen en zelfstandigen. Dat is 
niet houdbaar. De allergrootsten 
ontspringen de dans. Weet je dat 
een energiemonopolie als Engie-
Electrabel 9 miljard euro extra 
winst zal boeken in deze crisis? 
Extra winst hé. Waanzin! En van 
die overwinsten wil de regering 
amper 1 miljard euro afromen 
door een overwinsttaks. Kom zeg. 

Hoe moet het dan wel?

Peter Mertens. Ik heb in het parle-
ment een waterdicht wetsvoor-
stel voorgelegd om de overwin-
sten echt aan te pakken. Ons 



voorstel zal minstens 6,2 miljard 
euro opbrengen. Als je echte 
maatregelen wil nemen heb je 
dat bedrag nodig. Dat zie je ook in 
Griekenland. Daar worden de 
prijsdalingen betaald door het 
afromen van de overwinsten aan 
een tarief van 90%. 

Is dat wel realistisch?

Peter Mertens. Als het kan in 
Frankrijk of in Griekenland, moet 
het ook bij ons kunnen. Maar 
daarvoor moet je druk zetten. 
Zonder druk verandert er niets, en 
gaan gezinnen, zelfstandigen en 
kleine bedrijven over de kop. Is dat 
dan wel realistisch? Neen hoor. 
We zijn met veel. Laat ons maar 
druk blijven zetten op de regering 
om de dingen in beweging te 
krijgen. Dat is de enige manier.

Welke lessen trek jij nog uit deze 
energieshock?

Peter Mertens. Dit is hét moment 
om de mislukte liberalisering van 
onze energie terug te draaien en 
energiebedrijven te nationalise-
ren. De balans van twintig jaar 
liberalisering is dramatisch. We  

IN FRANKRIJK 
BETALEN ZE NU DRIE 
KEER MINDER AAN 
ENERGIE DAN BIJ 
ONS. DAT IS EEN 
ENORM VERSCHIL.

zijn vandaag volledig afhankelijk 
van tien private energie-
monopolies. Anonieme aandeel-
houders beslissen in achter-
kamers over onze dagelijkse was 
en plas. Nooit betaalden we zo-
veel voor gas en stroom. En de 
transitie naar schone energie is 
verder af dan ooit. De privé heeft 
het verprutst. Dan zit er maar één 
ding op: we moeten de switch 
doen en onze energie zelf 
organiseren.



VIER AAN 
HET WOORD

Eerst de mensen, niet de winst. Dat is ons 
uitgangspunt. Deze Turnhoutenaren 
kiezen voor een solidaire samenleving en 
voor de PVDA.

Bij mijn dochtertje 
in de klas staat de 
verwarming op 
veertien graden. 

Nadia, 30 jaar
Ik steek graag mijn 
handen uit de mouwen 
om mensen te helpen.

Bubacarr, 42 jaar

Gezinnen en scholen besparen op energie terwijl 
Engie megawinsten maakt. Enkel de PVDA wil de 
prijzen blokkeren en wil Engie doen betalen. 

De PVDA is een partij van doeners. Overstroomde 
kelders poetsen, liters soep koken, meubels 
verhuizen. Wij helpen de mensen waar de overheid 
tekort schiet. 

De PVDA streeft naar een maatschappij 
waar iedereen gelijke kansen heeft. Een 
maatschappij waar iedereen zichzelf kan 
zijn. Daar wil ik graag aan meewerken.

Politici lijken vaak junks die verslaafd 
zijn aan belastinggeld. De verkozenen 
van de PVDA leven als enigen aan een 

gemiddeld arbeidersloon. Respect 
daarvoor!

Ann, 50 jaar 

Ministers 
verdienen 

tienduizend euro 
per maand. Hoe is 

dat mogelijk?

Turnhout is  een 
diverse stad en ik 
voel me een deel 
van deze stad. 

Umut, 26 jaar

REACTIES, 
VRAGEN, 

VOORSTELLEN?

014 41 21 14
turnhout@pvda.be
turnhout.pvda.be
pvdaturnhout



014 41 21 14
turnhout@pvda.be
turnhout.pvda.be
pvdaturnhout

REBEL WITH A HEART

“Ik wil de hoop weer 
doen opleven”
Misschien ken je hem van zijn virale video's, 
misschien zag je hem vol passie op TV. Raoul 
Hedebouw, de voorzitter van de PVDA, geeft op zijn 
unieke manier een stem aan de werkende klasse. 
“De mensen zijn terecht boos. We gaan een stem 
geven aan onze woede, maar we gaan ook de hoop 
weer doen opleven.” In juni kwam Raoul ook langs 
in het Raadsherenpark om met de Kempenaren in 
gesprek te gaan.

AGENDA

Welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie
Na twee coronawinters zonder grote evene-
menten kunnen we dit jaar eindelijk weer 
samen komen met veel volk en veel enthou-
siasme op onze nieuwjaarsreceptie. We klinken 
samen op een sociaal, creatief en solidair 2023. 
Afspraak op zaterdagavond 21 januari in De 
Gilden (Gildenstraat 3) in Turnhout. Met een 
hapje, een drankje, special guests, muziek en 
meer. Noteer de datum alvast in je agenda. 
Tot dan!

ANTWERPEN

Voedselpakketten voor 
moderne slaven
Elf uur per dag werken, zes dagen per week, en dat voor een 
armoedig loontje. Dat is de realiteit van sociale dumping die 
pijnlijk aan het licht kwam in het Borealis-schandaal. “Deze 
stielmannen bouwen onze scholen en fabrieken, maar de 
overheid laat hen in de steek”, vertelt Ianthe. Met een groep 
vrijwilligers brengt ze wekelijks voedselpakketten naar de 
arbeiders die op de werf van de chemiereus werden uit-
gebuit. De PVDA vraagt een harde aanpak van sociale dum-
ping op bouwwerven. Moderne slaven die onze fabrieken 
bouwen, dat kunnen we nooit aanvaarden.

In juni brak een spontane staking uit bij Albert Heijn 
in Mol. Vrouwen en mannen zetten er de hakken in 
het zand tegen de éénzijdige beslissing om hun 
winkel open te houden op zondag, van 8u 
's morgens tot 17u30 's avonds. “Zondagnamiddag 
was het enige dat we nog hadden voor vrienden en 
familie”, vertelt één van de stakende personeels-
leden. Na enkele uren staken trok de directie haar 
voorstel al in. Het is duidelijk: strijd loont. Wanneer 
de werkende klasse in actie komt kan ze bergen 
verzetten!

Winkelpersoneel komt op 
voor zondagsrust

MOL

Als je parkeert aan het station van 
Turnhout moet je daarvoor 
betalen. Aan het station van 
Herentals mag je vandaag wel nog 
gratis parkeren. Maar ook daar wil 
de NMBS nu geld in het laatje. 
Absurd, want veel werkende 

mensen nemen hun auto tot aan het station om dan 
de trein te nemen naar hun werk. "De NMBS jaagt de 
mensen op kosten. We moeten juist investeren in 
goedkoper en beter openbaar vervoer", reageert 
Greet Daems, parlementslid voor PVDA in de Kamer. 

Treinreizigers zijn 
geen melkkoeien

HERENTALS

BIJ JOU IN 
DE BUURT



ARMOEDE

Dicht de kloof tussen 
arm en rijk

Meer dan één op de vier 
Turnhoutse kinderen wordt 
geboren in een gezin in 
armoede. De energiecrisis 
maakt de situatie nog erger: 
steeds meer werkende 
mensen kunnen hun reke-
ningen niet meer betalen.  En 
wat doen onze regeringen? 
Die delen de kado's liever uit 
aan de grote bedrijven! 

De strijd tegen armoede is een topprioriteit voor de 
PVDA. Wij willen mensen versterken, door volop in te 
zetten op betaalbaar wonen, hogere minimumlonen en 
toegankelijke gezondheidszorg. 

Na de 
nachtmerrie 
komt de 
solidariteit
Op oudejaarsdag werd onze stad 
brutaal opgeschrikt door de 
gasontploffing in de Boeren-
krijglaan. Vier mensen lieten het 
leven. Degenen die deze tragedie 
wel overleefden moesten hun 
hele inboedel opnieuw op-
bouwen. Daar kwam heel wat 
werk bij kijken. Hulporganisaties 
zamelden meubelen in en de 
SolidariTeams van de PVDA 
organiseerden een verhuisploeg 
met tientallen chauffeurs. 
Samen zorgden we voor een 
nieuwe thuis voor de slacht-
offers.

OVERWINNING

Een toekomst voor 
Schorvoort
Tien jaar lang hebben buurtbewoners, natuurverenigingen en de 
PVDA strijd gevoerd om de Aa-vallei te redden. Het stadsbestuur 
wilde de mooie vallei in Schorvoort laten volbouwen. Maar bouwen 
in overstromingsgebied, dat is gewoon absurd! Met de PVDA 
kwamen we keer op keer tussen in de gemeenteraad en voerden we 
verschillende acties. En met succes, want na jaren strijd krijgen de 
buurtbewoners en de PVDA gelijk. De Aa-vallei wordt een publiek 
groengebied en Schorvoort krijgt terug een leefbare toekomst. 

GASONTPLOFFING

TURNHOUT
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