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Op zoek naar een 
betaalbare woning 

in Mechelen

WONEN

DE VESTEN

WANNEER 
KRIJGEN 

MECHELAARS 
ECHTE 

INSPRAAK?

Gaat jouw 
bushalte 
binnenkort 
verdwijnen?

MOBILITEIT

PETER MERTENS: 

Prijzen verlagen? 
Perfect mogelijk! 
Kijk naar Frankrijk!



Veel jongeren beseffen goed dat 
enkel fundamentele veranderingen 

ons uit deze crisis kunnen brengen.
Sara Van Rompaey, leerkracht secundair onderwijs

SOLIDARITEIT

WONEN 

JOBS BIJ VAN HOOL

"Van Hool kan 
klimaatvriendelijke bussen 
voor De Lijn bouwen", zegt 
Jos D'Haese (PVDA). "Dat is 
ook een antwoord op de 
werkloosheid bij het bedrijf."

“Tijdens corona kregen we veel steun van de PVDA. Samen 
met de arbeiders en vakbonden werden acties opgezet: 
een autokaravaan, petitie en mailactie. Met als doel 
duizend oude dieselbussen van De Lijn te vervangen. En 
we wonnen! We mogen alvast 36 elektrische bussen 
maken. Er zitten nog arbeiders thuis en ikzelf werk nu aan 
de opleggers. Zwaar, maar beter dan thuiszitten. We 
hopen dat de busorders snel aantrekken en dat ze die bij 
ons laten bouwen. Daar gaan we voor.”

ARBEIDER PIRO AAN HET 
WOORD

Begin januari zei Bart Somers in het parlement dat er geen 
plaats is om het aantal sociale woningen (175.000) te 
verdubbelen. Een paar weken later, op de woonbeurs in 
Mechelen, zei hij dan weer dat er in Vlaanderen 400.000 
woningen moeten bijkomen, én dat die in en rond onze steden 
moeten komen. Maar daar ging het natuurlijk over dure 
woningen op de private markt, daar is wél plaats voor. Dirk 
Tuypens vindt dat je op zo’n manier geen sociaal woonbeleid 
maakt.

Dagelijks wordt het leven van Palestijnen in de Gazastrook of op de 
Westelijke Jordaanoever door de Israëlische bezetting onmogelijk 
gemaakt. Muren, blokkades en willekeurige arrestaties zijn de dagelijkse 
realiteit. Regelmatig zijn er ook beschietingen en bombardementen. De 
Belgische regering doet niets om de Israëlische staat te veroordelen en 
aan te sturen op een vredevolle oplossing. De PVDA steunt de Palestijnse 
bevolking en komt op tegen de bezetting.

Bart Somers wil geen 
sociaal woonbeleid

STEUN VOOR PALESTIJNEN IN NOOD



VESDERVALLEI

Dirk Tuypens, 
PVDA-gemeente-
raadslid Mechelen

Wonen is een 
recht. Hoogste 
tijd om dat in 
Mechelen waar te 
maken.

Werk maken van betaalbaar 
wonen

WONEN

IN DE KIJKER

Op zoek naar een betaalbare 
woning in Mechelen? Veel 
succes. Er zijn in Vlaanderen 300 
gemeenten. Wat betaalbaarheid 
betreft, staat Mechelen volgens 
het Grote Woonrapport van De 
Morgen op nummer 267. Een 
rampzalige score, die in schril 
contrast staat met de bewering 
van het bestuur dat het iets wil 
doen aan de wooncrisis. De stad 
werkt aan een nieuw woon-
beleidsplan, dat de grote lijnen 
van het woonbeleid tot 2050 
uitzet. Het is nu dan ook hét 
moment om eindelijk echt bij te 
sturen. De PVDA deed een aantal 

concrete voorstellen voor het 
nieuwe plan (lees ze allemaal op 
mechelen.pvda.be). Zo willen 
we onder meer dat het aandeel 
sociale woningen in onze stad 
tot minstens 15% wordt 
opgetrokken. De stad moet ook 
resoluut kiezen om de huur-
markt te versterken, door
ontwikkelaars te verplichten om 
binnen hun projecten een ruim 
aandeel betaalbare huur-
woningen te voorzien en 
huurders die het nodig hebben 
te steunen met een Mechelse
huurpremie.

Sinds de watersnood van 2021 steken onze SolidariTeams 
in Verviers en Pepinster de handen uit de mouwen. Ook 
vanuit Mechelen vertrokken meermaals teams om 
getroffen mensen soep en brood te bezorgen en een 
handje te helpen bij het opkuisen en heropbouwen. PVDA-
provincieraadslid Rudy Sohier trekt nog steeds om de twee 
weken met een ploeg vrijwilligers naar Verviers om te 
helpen. De massale hulp vanuit alle hoeken van het land 
toont aan dat we samen sterker staan dan elke regio apart. 
#WeAreOne.

Solidariteit blijft nodig



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

De hoge energieprijzen treffen vele 
mensen, van jong tot oud. Vier Mechelaars 
pleiten vanuit hun ervaring voor een 
prijsblokkering.

Een spaarpotje 
opbouwen zit er voor 
jongeren vandaag niet 
meer in.

Sara
Plots steeg mijn 
energiefactuur van 150 
naar 750 euro.

Sven

Als jonge leerkracht woon ik samen met enkele 
vrienden, omdat het aangenaam is en omdat het 
kosten bespaart. De energiefactuur laat sparen 
niet meer toe.

Met een loon als buschauffeur is dit niet te betalen 
voor  mezelf en mijn zoon.  Mijn inkomsten als 
trainer van de basketbalclub zijn nu noodzakelijk 
om de eindjes aan elkaar te knopen.

550 euro per maand is te veel. Als 
alleenstaande onthaalmedewerker wordt 
het steeds moeilijker om de lening voor 
mijn appartementje af te betalen.

Ik ben rangeerder bij de NMBS en heb 
twee kinderen. Als ik thuiskom durf ik 
de verwarming niet meer aanzetten, 

uit schrik voor de dure afrekening.

Tom

Ik hou mijn hart 
vast voor als mijn 

contract 
verandert.

Sinds mijn nieuwe 
voorschotfactuur 
zit ik in 
overlevingsmodus.

Letizia

REACTIES, 
VRAGEN, 

VOORSTELLEN?

0484 23 74 29
mechelen@pvda.be
mechelen.pvda.be
PVDAMechelen



0484 23 74 29
mechelen@pvda.be
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WE ARE ONE

Eenheid in 
verscheidenheid 

Tijdens de Boekvoorstelling We Are One op 19 
oktober in Mechelen praatte Christina De Witte 
(Chrostin) met auteur David Pestieau over haar 
motivatie om haar cartoons over meer te laten 
gaan dan de dagelijkse lach. Over de fierheid op haar 
familiewortels van postbodes en syndicalisten. 
Over het racisme waarmee ze geconfronteerd 
wordt omwille van haar Thaise afkomst. Over de 
hoop die kunst moet brengen in tijden dat ze 
aangevallen wordt door besparingen van rechts.

VERVOER

Staken voor beter 
openbaar vervoer
Op 5 oktober was er een stakerspiket van het 
gemeenschappelijk vakbondsfront aan het 
Arsenaal, de Centrale Werkplaats van de NMBS. 
De PVDA bracht een solidariteitsbezoek. We 
hoorden getuigenissen over de personeels-
tekorten bij het spoor en over de hoge 
energiefacturen van de mensen. Het budget 
van de regering voor de NMBS moet drastisch 
omhoog om de stiptheid en de service voor de 
treinreizigers te verbeteren. Dat is ook 
broodnodig voor een beter klimaat en een 
betere mobiliteit voor iedereen.

DE VESTEN

Wanneer krijgen 
Mechelaars echte 
inspraak?
Met de Nieuwe Vesten kiest de stad voor de schoktherapie: 
eerst doen, het draagvlak moet nadien maar komen. Zo vraag 
je natuurlijk om tegenstand en onbegrip. De plannen voor de 
heraanleg zijn nochtans niet nieuw. Ze bestaan al ruim tien 
jaar. Waarom werd er dan niet veel vroeger eerlijk en open 
over gecommuniceerd? Mechelen en inspraak, het blijft een 
pijnlijke zaak. De Mechelaars verdienen beter, zeker in grote en 
ingrijpende projecten als de Vesten.

Op Internationale Vrouwendag trokken enkele
PVDA-vrouwen naar het ziekenhuis, om het per-
soneel een hart onder de riem te steken. De 
pensioenplannen en arbeidsdeals van de regering 
bieden geen antwoord op de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Vrouwen in de zorg geven 
het beste van zichzelf, denk maar aan de coronacri-
sis. De regeringsbelofte van premies en meer han-
den aan het bed, bleek loos. Er is nood aan werkbaar 
werk, betere lonen en een goed pensioen.

Een hart voor vrouwen in 
de zorg 

ZORG

De lokale nieuwssite As Gau Paust 
houdt nauwkeurig in de gaten hoe 
vlijtig de Mechelse raadsleden zijn. 
Zijn ze aanwezig op gemeenteraad 
en commissievergaderingen? 
Hoeveel voorstellen en vragen
dienen ze in? Wat blijkt: PVDA-

gemeenteraadslid Dirk Tuypens behoort tot de vijf 
meest actieve raadsleden. In de voorbije vier jaar 
diende hij 23 concrete voorstellen in. Wil je weten 
welke? Je vindt ze allemaal terug op onze website.

Dirk in de top 5 
vlijtigste raadsleden

GEMEENTERAAD

BIJ JOU IN 
DE BUURT



ZWEMBAD

Nood aan een publiek 
zwembad 

De provincie en Agentschap 
Natuur en Bos hebben voor 
de tweede keer een negatief 
advies gegeven voor het 
pretpark Plopsaqua. Ook  de 
PVDA heeft zich van meet af 
aan tegen dit project verzet. 
Er moet hiervoor opnieuw 
waardevol bos- en 
natuurgebied sneuvelen. Dat 
het stedelijk zwembad 

onderdeel wordt van Plopsaqua is een ander bezwaar. 
Een privaat en commercieel zwembad betekent hogere 
prijzen. Tijd om te zoeken naar een goede locatie voor een 
stedelijk zwembad in Mechelen.

Publieke 
kinderopvang 
is nodig 
De kinderopvang verkeert in een 
enorme crisis. De werkdruk is te 
hoog, kinderbegeleiders geven er 
de brui aan, voorzieningen 
moeten noodgedwongen sluiten 
(ook omwille van de 
energiecrisis). Uit cijfers van het 
departement Opvoeden blijkt 
dat er nergens in onze provincie 
meer nood is aan extra opvang 
dan in Mechelen, terwijl het 
bestuur altijd beweerde dat er 
overschot was. De PVDA dringt 
dan ook aan op een uitbreiding 
van de stedelijke opvang. Die 
biedt de grootste garantie op een 
duurzaam aanbod.

DE VESTEN

En waar is de bus?
Bart Somers voorspelt dat de Nieuwe Vesten voor een betere 
doorstroming van het openbaar vervoer zullen zorgen. Maar hij 
maakt wel deel uit van een Vlaamse regering die De Lijn kapot 
bespaart. In Mechelen zullen vijftig bushaltes verdwijnen. In het 
Vesten-verhaal is openbaar vervoer een blinde vlek. Het project zou 
op dat vlak nochtans een sprong voorwaarts kunnen zijn. Een 
gemiste kans. Sterk, goedkoop of zelfs gratis openbaar vervoer is 
een onmisbare schakel in de mobiliteit van de toekomst.

KINDEROPVANG

MECHELEN
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