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Beste Hasselaar,
Ben jij ook geschrokken van de grote graaischan-
dalen tijdens de afgelopen maanden? Zoals dat 
van onze Kamervoorzitter, Siegfried Bracke (N-VA), 
die 16.000 euro netto per maand verdient en dan 
nog bijklust voor lucratieve vergoedingen van ven-
nootschappen zoals Telenet. 
Na de onthullingen in de pers over graaicultuur en 
belangenvermenging trok ik samen met enkele 
vrijwilligers de straat op met één simpele stelling: 
“Alle mandaten die onze politici opnemen en de 
vergoedingen die ze daarvoor krijgen moeten 
worden bekend gemaakt”. Negen op tien Has-
selaren antwoordden volmondig “ja”.
De Hasseltse burgemeester en schepenen bekleden samen 23 bezol-
digde mandaten, bovenop hun mandaat als burgemeester of schepe-
nen. De eerste schepen, Tom Vandeput (CD&V), bekleedt 8 bezoldigde 
mandaten, onder meer in de NV Stationsomgeving, De Watergroep en 
HeLics. De NV Stationsomgeving is een dochterbedrijf van AG Stads-
ontwikkeling, waarin Vandeput ook een bestuurdersmandaat heeft.
AG Stadsontwikkeling keerde 241.965 euro uit aan bezoldigingen 
in 2015. Hoe die bezoldigingen juist verdeeld werden tussen de 
bestuurders en de drie werknemers, kan niet worden afgeleid uit de 
jaarrekening. 
In het kluwen van AG’s, NV’s en intercommunales vindt een kat haar 
jongen niet terug (zie verder, het dossier op blz. 6-7). Wij vragen dan 
ook dat de stad Hasselt een overzicht geeft van alle mandaten en 

vergoedingen die de burgemeester en schepenen 
krijgen, zoals Gent dat vandaag doet. Want hoe leg 
je uit dat een burgemeesterswedde van 100.000 
euro of een schepenwedde van 80.000 euro niet 
meer volstaat?
Uit onze rondvraag bleek ook dat acht op tien Has-
selaren vragen naar méér inspraak. Inspraak over 
de invoering van het nieuwe parkeerbeleid, over 
de goedkeuring van grote bouwprojecten, over de 
verkoop van historisch erfgoed, over de investering 
in een nieuw en prestigieus stadhuis.
Want in een stad op mensenmaat beslissen de 
inwoners over de belangrijkste zaken, niet de pro-

jectontwikkelaars. In deze derde editie van De Andere Hasselaar vind 
je enkele voorstellen over wonen, gezondheid, energie, cultuur en 
gezelligheid in onze stad. Heb jij ideeën? Aarzel dan niet om ze door 
te sturen of onze enquête in te vullen achteraan. 
Veel leesplezier!

Kim De Witte
Voorzitter PVDA Hasselt

WIL JIJ JOUW VERHAAL KWIJT?
De Andere Hasselaar is geschreven voor jou. Wil je een buurtinitiatief in 
de bloemetjes zetten, heb je een hartverwarmend verhaal, wil je jouw 
ervaring delen of samen met de PVDA actie voeren voor een warme 
stad op mensenmaat? Contacteer ons! Alle voorstellen zijn welkom.

CONTACTEER KIM      www.facebook.com/kim.dewitte.313 
 @DeWitteKim     hasselt@pvda.be

EDITO

“VOLLEDIGE TRANSPARANTIE EN MEER INSPRAAK”

Het begijnhof is één van de laatste oases van rust en 
groen in de Hasseltse binnenstad. De PVDA schoot met-
een in actie toen ze hoorde dat het provinciebestuur 
(van CD&V, sp.a en Open Vld) de huisjes wilde verkopen 
aan een projectontwikkelaar. Door het protest van tal 
van burgers werd het provinciebestuur teruggefloten.

Een petitie, een winterpicknick, verschillende rondlei-
dingen, een referendum over de nieuwe bestemmingen 
die de Hasselaren aan de huisjes willen geven. Al die 
acties van de studenten architectuur, van verenigingen, 
van tal van bezorgde burgers en van de PVDA zorgden 
voor heel wat druk op het provinciebestuur.

BURGERS HALEN SLAG THUIS
VERKOOP BEGIJNHOF OPGESCHORT

Op 18 januari overhandigde PVDA Hasselt haar 
petitie tegen de verkoop van het begijnhof aan 
gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld). Foto: HBVL
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Toen de studiedienst van de PVDA bovendien ontdekte 
dat het provinciebestuur met de verkoop inbreuk pleeg-
de op haar eigen beloftes in de vroegere aankoopakte, 
was het hek van de dam. Geen enkele projectontwik-
kelaar durfde nog een bod te wagen.

In maart besloot het provinciebestuur dan maar om de 
verkoop stop te zetten. Zij zoekt nu naar een nieuwe 
invulling, samen met de universiteit en de stad Hasselt. 
“We hebben het signaal begrepen”, zei gedeputeerde 
Igor Philtjens (Open Vld). “Daar zijn we heel blij mee”, 
antwoordde Kim De Witte van de PVDA. “Maar hopelijk 
worden de Hasselaren nu ook geraadpleegd over de 
nieuwe invullingen die de provincie en de stad aan de 
huisjes willen geven. Want het begijnhof is van ieder-
een en dat moet zo blijven”. 

EEN STAD VOOR ALLE HASSELAREN

Sinds enkele weken voert de PVDA actie 
voor de openstelling van de tuin van de gou-
verneur. De PVDA lanceerde een petitie en 
organiseerde een ludieke rondleiding rond 
het park, met uitleg over de tuin en de om-
liggende gebouwen.
 
Alle Hasselaren die we aanspraken om de 
petitie te tekenen, steunden het idee. “Die 
tuin is toch veel te groot voor één persoon” 
zegt Walter, die recht tegenover de tuin 
woont. “Laat iedereen van deze tuin genie-
ten”, zegt Gerda. “De gouverneur loopt toch 
verloren alleen in zo’n grote tuin.”
 
De tuin is eigendom van de Vlaamse Ge-
meenschap. De Vlaamse overheid is be-
voegd voor het onderhoud ervan. Dat wordt 

betaald met geld van de gemeenschap. Be-
lastinggeld van u en mij. En de kosten zijn 
niet min. In 2005 liep de kost voor het on-
derhoud van de gouverneurswoning op tot 
bijna 30.000 euro (antwoord op een parle-
mentaire vraag).

De vraag om deze tuin open te stellen voor 
het publiek is niet nieuw. In 1990 beloofde 
de sp.a het al in haar verkiezingsprogram-
ma. Deze belofte werd herhaald door de 
huidige én de vorige gouverneur, voordat 
ze zelf gouverneur werden. Belofte maakt 
schuld. Waar wachten we nog op?
 

Je kan de petitie ondertekenen op  
limburg.pvda.be.

BESPAAR NIET OP CULTUUR

“DIE TUIN IS TOCH VEEL TE GROOT  
VOOR ÉÉN PERSOON”

De tuin van de gouverneur meet anderhalf voetbalveld. 
PVDA haalt petities op en organiseerde een ludieke actie 
voor de openstelling van de tuin.

Ianthe Ghaye, studente en lid van 
PVDA jongeren, pleit voor behoud 
subsidies MOD en BELGIE

Zaal BELGIE en de Muziekodroom 
(MOD) verliezen hun structurele wer-
kingssubsidies. Het nieuws sloeg in 
als een bom. De MOD is een gerenom-
meerde concertzaal. Het Kunstencen-
trum BELGIE is een authentiek cultuur-
huis. Beide zalen zijn broedplaatsen 
voor jong talent. De Vlaamse admi-
nistratie adviseerde een verhoging 
van de subsidies, maar minister van 
Cultuur Sven Gatz (Open Vld) besloot 
het tegendeel te doen. Door het verlies 
aan subsidies riskeren beide zalen te 
knippen in hun educatieve platformen voor jongeren. “De beslissing om 
de structurele werkingssubsidies te schrappen is onbegrijpelijk” vindt Ian-
the Ghaye, student Toegepaste Taalkunde en lid van de jongerenwerking 
van PVDA Hasselt. “Er is hier al zo weinig cultuur en ruimte voor jongeren. 
Laten we dat wat we hebben behouden en versterken”.
PVDA Jongeren is op zoek naar meer plaats voor jeugd in Hasselt.  
Heb jij ideeën, contacteer Ianthe via hasselt@pvda.be.

OPEN DE TUIN VAN DE AMBTSWONING VAN DE GOUVERNEUR

Het aantal inwoners van onze stad blijft toenemen. De groene 
ruimte wordt schaars. Maar niet voor iedereen. Achter de 
ambtswoning van de gouverneur ligt een park van niet minder 
dan 8.500 m² groot. Dat is anderhalf keer een voetbalveld. 
Waarom moet dat voorbehouden blijven aan één persoon?
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Hasselt is een gezellige stad. Maar we zien steeds meer leegstaande 
en verloederde woningen. Volgens de officiële cijfers gaat het over 250 
woningen. De leegstaande appartementen boven winkelketens zijn 
daar nog niet bijgeteld. Sameer Srivastva, bestuurslid van PVDA Has-
selt, volgt het dossier op de voet.

“Het lijkt wel alsof het stadsbestuur de strijd tegen de leegstand en 
verkrotting opgeeft. De leegstandheffing per inwoner behoort tot de 
laagste van alle Vlaamse centrumsteden. Door een combinatie van 
hogere heffingen en betere registratie halen steden als Leuven en Me-
chelen per inwoner vier tot vijf keer méér inkomsten uit hun heffing op 
leegstand. Wij vragen aan de schepen van Wonen, Kevin Schouterden 
(sp.a), om hier ook voor Hasselt werk van te maken. Concreet stellen 
we drie maatregelen voor: 
1. Voer een leegstandheffing in voor alle leegstaande panden, naar 

het niveau van Leuven en Mechelen en investeer de opbrengst van 

die heffing in de bouw en renovatie van betaalbare woningen 
voor jong en oud.

2. Voer de renovaties in woningen die lange tijd leeg staan 
zélf uit en verhaal de kosten op de eigenaars of verhuur de 
woning totdat de kosten zijn terugbetaald, zoals de Vlaamse 
Wooncode toelaat.

3. Werf jongeren uit Hasselt aan voor bovenstaande renovatie-
werken. Vermijd sociale dumping uit Oost-Europa.”

MAATREGELEN TEGEN LEEGSTAND
BETAALBAAR WONEN IN HASSELT

Genk telt bijna vier keer zoveel 
windmolens als Hasselt. Sameer, Ivo, 
Wannes, Raymond, Aurélie, Michel en 
Walter van PVDA Banneuxwijk vragen 
zich af waarom we niet meer inzetten 
op windenergie langs het kanaal.

Sameer Srivastva, 
bestuurslid PVDA Has-
selt: “Door een betere 
strijd tegen leegstand en 
verkrotting zullen meer 
mensen een betaalbare 
woning kunnen vinden”.

Samen met 19.000 verontwaardigde burgers gaat de PVDA voor 
niets minder dan de afschaffing van de Turteltaks.

Onze energiefactuur behoort tot de duurste van Europa. De 
Turteltaks doet er nog een schepje bovenop. Elk gezin, al-
leenstaande, elke zelfstandige moet sinds 1 maart 2016  
minstens 100 euro Turteltaks betalen om de mega-subsidies 
te financieren voor grote, commerciële zonnepanelenparken. 
De taks is onrechtvaardig, onnodig én ongrondwettelijk. 
Daarom trokken we op 8 maart naar het Grondwettelijk Hof 
voor de start van het Turteltaksproces. Ook vanuit Limburg 
ging een delegatie van PVDA-leden en -sympathisanten naar 
Brussel. Samen met 19.000 verontwaardigde burgers gaat de 
PVDA voor niets minder dan de afschaffing van de Turteltaks.

JE KAN NOG ALTIJD MEEDOEN: 
 SLUIT JE AAN VIA  
www.turteltaksproces.be 

In 2012 werd het Hasselts Ener-
giebedrijf opgericht. Het opzet 
was ‘goedkopere energie op-
wekken en leveren aan particu-
lieren, bedrijven en overheden’. 
Maar vandaag, vijf jaar later, lijdt 
het stadsbestuur precies aan 
geheugenverlies. De belang-
rijkste taken voor het Hasselts 
Energiebedrijf luiden nu ‘het 
doen van energierenovaties en 
het nemen van energiezuinige 
en -besparende maatregelen bij 
de eigen (stads)gebouwen’.

Natuurlijk is het goed dat de 
energie-efficiëntie van de 
stadsgebouwen verbetert. Maar 

wat met de energie-efficiëntie voor de Hasselaren? Wat met de absurde 
prijsstijgingen op onze energiefactuur (tot 400 euro per jaar erbij)? En 
wat met de groene stroom van grote energieleveranciers die achteraf 
helemaal niet zo groen blijkt te zijn?

Met een Hasselts Energiebedrijf kan de stad zelf groene stroom pro-
duceren, ten voordele van alle Hasselaren. Dat bestaat al in steden als 
Leipzig, Hamburg, München, Berlijn, Kopenhagen, Sacramento ... Langs 
het kanaal is er een overschot aan wind en plaats. Ook in de industrie-
zones en op de cordacampusomtrek is er nog veel plaats. Het ruimtelijk 
structuurplan laat toe om daar windmolens te zetten. De investering 
in een windmolen is terugbetaald op zes jaar. Met tien windmolens 
kunnen we 10.400 gezinnen van goedkopere stroom voorzien. Genk 
telt bijna vier keer zoveel windmolens als Hasselt. Waarom moeten wij 
achterblijven?

“WIJ WILLEN ONS GELD  
TERUG” 
19.000 DEELNEMERS VOOR PROCES  
TEGEN TURTELTAKS 

“TIEN WINDMOLENS KUNNEN ÉÉN DERDE VAN DE 
HASSELTSE GEZINNEN VAN STROOM VOORZIEN”

HASSELTS ENERGIEBEDRIJF TEN 
VOORDELE VAN IEDEREEN 

BETAALBARE STAD

4



JA, IK WORD LIDDE MENSEN MAKEN DE PVDA

⊲ SCAN MIJ!    
⊲ OF SURF NAAR: PVDA.BE/LID-WORDEN
⊲ OF STUUR EEN SMS met ‘lid’ + naam en 

adres naar 0492 775 007 

Voor € 5 per trimester of € 20 per jaar krijg ik een 
lidkaart 

Voor € 5 per maand, € 15 per trimester of € 60 per 
jaar krijg ik een lidkaart + het maandelijks magazine 
Solidair

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
Schrijf je in op de wekelijkse 
PVDA-nieuwsbrief op pvda.be/nieuwsbrief

Het meetstation voor fijn stof van Hasselt werd enkele weken gele-
den afgebroken. Daarom ging de PVDA Hasselt zelf een aantal me-
tingen opnemen. De uitslagen waren niet rooskleurig. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie dreigt gevaar wanneer 10 microgram 
fijn stof per kubieke meter regelmatig wordt overschreden. Langs de 
invalswegen in de stad, waar meerdere scholen gelegen zijn, piekt 
het fijn stof tot 200 microgram per kubieke meter.
 
De PVDA legde haar bevindingen voor op het Wetenschapscafé van 
de Universiteit Hasselt op 15 maart. Professor Tim Nawrot, milieu- 
epidemioloog, bevestigde dat de fijnstofwaarden de laatste winter 
verontrustend hoog waren. De hoogste waarden in vier jaar. Het aan-

tal sterfgevallen stijgt in die om-
standigheden met acht procent.

Karolien Stevens, inwoner van 
Runkst en moeder van twee kin-
deren, organiseerde op 2 april 
een fietstocht tegen fijn stof. 
“Want de stad kan heel wat doen 
om het fijn stof te verminderen”, 
aldus Karolien. “Ons plan bevat 
vier voorstellen”.
 
1. Installeer meer park-and-rides  

(autoparkings) buiten de 
stad met frequente pendelbus-
sen, om het pendelverkeer uit 
de woonwijken te houden. 

2. Zorg voor aangepaste beplanting aan scholen die op de grote invals-
wegen liggen. Kinderen zijn extra gevoelig voor fijn stof. Onderzoek 
toont aan dat je met de juiste beplanting heel wat fijn stof kan opvangen.

3. Maak werk van het fietsplan. Geen woorden, maar daden. Er zijn nog 
teveel plekken waar tweewielers zich niet comfortabel voelen of waar 
het ronduit onveilig is.

4. Investeer in het openbaar vervoer. De regeringspartijen N-VA, CD&V en 
Open Vld snijden diep in de budgetten van het openbaar vervoer. Ge-
volg: minder treinen en bussen, slechtere verbindingen, meer technische 
problemen en vertragingen. Zo jaag je de mensen de auto in.

Heb jij voorstellen? Vul de enquête in op blz. 8.

“WE VOELDEN ONS  
DADELIJK THUIS”

“Eerst de mensen, niet de 
winst”. Deze simpele zin vat 
voor mij en mijn vrouw goed 
samen waarvoor de PVDA 
staat. In december zijn we 
voor het eerst naar een PVDA-

brunch geweest. De ongedwongen sfeer viel 
ons op. We voelden ons dadelijk thuis. Voor 
ons heeft de partij ook een grote geloofwaar-
digheid omdat haar volksvertegenwoordigers 
geen 6.000 euro per maand verdienen, maar 
de wedde van de gewone man en vrouw. Zo 
behouden zij voeling met de realiteit.

HOEVEEL FIJN STOF ADEM JIJ IN?

MINDER FIJN STOF IN HASSELT: 
HET KAN WÉL

PVDA DEED METINGEN AAN 
SCHOLEN EN IN WOONWIJKEN

YVES VANHOUCHE, 47 JAAR, BEDIENDE

“DE PVDA GEEFT MIJ 
ALS JONGERE HOOP”

De PVDA spreekt mij 
aan omdat ze hoop 
geeft voor een recht-
vaardige, solidaire en 
duurzame samenle-
ving. Ze vertelt geen 

‘alles wordt beter’-verhaal, maar geeft 
visie en concrete voorstellen over hoe 
het wel degelijk anders kan. Ik wil 
meebouwen aan dat verhaal. Daarom 
heb ik besloten lid te worden van de 
PVDA. Een partij van, voor en door 
iedereen.

IANTHE GHAYE, 20 JAAR, STUDENT 
TOEGEPASTE TAALKUNDE ENGELS-FRANS

Jos Dylst en Yves Vanhouche  
van PVDA Hasselt doen fijn stof 
metingen in Runkst.  
Wil jij dat ze langskomen in jouw 
wijk? Geef een seintje op  
hasselt@pvda.be

Karolien Stevens, bestuurslid van PVDA 
Hasselt, lanceert vier voorstellen voor 
minder fijn stof in Hasselt.

WAT IS FIJN STOF ? 
Fijn stof is een mengeling van zeer kleine en onzichtbare deeltjes 
in de lucht. De voornaamste oorzaken zijn verkeer, industrie en 
verwarming. Fijn stof schaadt de gezondheid. Kinderen, ouderen 
en mensen met ademhalingsproblemen zijn extra gevoelig.

PROPERE STAD
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WELKOM IN 
GRAAILAND 

INVESTERINGS- 
MAATSCHAPPIJEN 
ZONDER  
ALGEMEEN NUT
Dat gemeenten samenwerken in intercommunales om de diensten aan 
de bevolking beter te organiseren, is prima. Maar nu blijkt dat het ge-
meenschapsgeld ook gebruikt werd om tientallen nv’s (naamloze ven-
nootschappen) op te richten. In een intercommunale brengt een zitje 
in de raad van bestuur maximum 205 euro per vergadering op. Bij nv’s 
geldt die bovengrens niet. Bovendien richten die nv’s weer andere nv’s 
op waarin weer zitjes voor politici worden verdeeld. 

In heel Vlaanderen zouden honderden van die nv’s en holdings opge-
richt zijn waarin politici kleine tot zeer grote vergoedingen bijverdie-
nen. In Limburg zou niets aan de hand zijn. Dat blijkt verre van waar. 

NUHMA EN HAAR DOCHTERS

Neem Nuhma, een klimaatbedrijf dat door de 44 Limburgse gemeenten 
werd opgericht. Nuhma is geen intercommunale. Nuhma nv richtte sa-
men met Windenergie een andere nv op: Z-Kracht. Alle drie hebben ze 
hun maatschappelijke zetel in de Trichterheideweg 8 in Hasselt. Daar 
huizen nog andere nv’s van de groep, zoals WEP, Publilum, Nubema, 
Nuhmeris, Team Wise. De meeste van die nv’s hebben niet één enkele 
persoon in dienst. Ze produceren ook meestal niets. Het zijn dikwijls, 
zoals in de oprichtingsakte van Z-Kracht staat: investeringsmaatschap-
pijen. 

Deze nv’s worden nochtans grotendeels met ons belastinggeld gefi-
nancierd. Maar wat doen ze met dat geld? Wat hebben deze investe-
ringen met de diensten aan de inwoners te maken? Hoe kunnen wij dat 
controleren?

EEN CENTJE BIJVERDIENEN?

Ook op de vergoedingen van de politici die daar een zitje hebben, is 
geen controle. In Limburg komen de volgende namen dikwijls terug: 
- Voor de sp.a: Peter Van Velthoven, Tony Coonen
- Voor de CD&V: Thierry de Hermicourt de Grunne, Marc Vandeput
- Voor de N-VA: Steven Vandeput, Marc Roppe, Frieda Brepoels
- Voor Open Vld: André Vautmans

Naast hun loon als politicus, hebben zij allemaal meerdere bezoldigde 
mandaten. Een zitje bij Nuhma brengt 10.000 euro bruto per jaar op, bij 
Aspiravi 3.500 euro per jaar, bij Publilum 2.500 per jaar. De graaischan-
dalen werden door de pers aan het licht gebracht. Maar transparantie 
is er nog altijd niet. Het motto: zichzelf bedienen in plaats van de be-
volking te dienen.

N-VA: 
GRAAIPARTIJ 
ALS GEEN 
ANDER

SIEGFRIED BRACKE (N-VA),  
Kamervoorzitter
LOON: MEER DAN 16.000 
EURO NETTO PER MAAND
Bedient zichzelf en verdedigt de graaiers. 
Toen Raoul Hedebouw (PVDA) in het  
parlement de graaicultuur aan de kaak 
stelde, zette Bracke de micro af.

N-VA-kopman Siegfried Bracke verdient als voorzitter van de 
Kamer 16.000 euro netto per maand. Zijn N-VA-kompanen 
in Limburg mogen er ook zijn. Neem minister van Defensie 
Steven Vandeput. Hij was beheerder van een hele rits ven-
nootschappen tot hij minister werd. Toen stond hij zijn plaats 
af aan Marc Roppe, voorzitter van N-VA Hasselt. 

Roppe zetelt als betaald bestuurder in de nv’s Aspira, Publi-
lum, Aspira Holding, Aspira Offshore, Gislom, Nuhma, Z-Kracht 
(zie hierboven voor de vergoedingen die erbij horen). Niet 
slecht. Maar Frieda Brepoels, N-VA-burgemeester van Bilzen, 
doet nog beter met niet minder dan  16 betaalde mandaten, 
naast haar wedde als burgemeester natuurlijk.

‘Wij zorgen voor verandering’, klinkt de slogan van de N-VA. 
Verandering? Het is duidelijk dat de N-VA verworden is tot 
de vierde traditionele partij, naast Open Vld, CD&V en sp.a. 
Politici uit deze vier partijen leven op een andere planeet. Ze 
vinden een nettoloon van 6.000 euro “normaal”, want “wij 
werken hard”, zeggen ze. En wij dan? Wij werken verdorie 
ook hard en hebben geen tijd om er nog tientallen betaalde 
mandaten bij te doen.
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GRAAI
LAND
HET BOEK 
WAAR ALLES 
MEE BEGON

Graailand, het nieuwe boek van PVDA-
voorzitter Peter Mertens, staat al 20 
weken in de TOP-10. Het boek dat u niet 
mag lezen van Bart De Wever (N-VA) en 
Gwendolyn Rutten (Open VLD). Graai-
land is de opvolger van de bestseller 
Hoe durven ze? In Graailand ontmas-
kert Peter Mertens de graaiers van het 
establishment en het leven boven onze 
stand. Maar Mertens heeft het ook over 
de New Kids in Town, over verzetscul-
tuur, over herverdeling van rijkdom en 
arbeid, over het vuur van Bernie Sanders 
en over de politiek van de hoop. Een 
boek dat brandt in de handen. 

HET BOEK IS TE KOOP VOOR  
20 EURO VIA EPO.BE,  
PVDASHOP.BE  
EN BIJ UW BOEKHANDEL.

DE PVDA-POLITICI LEVEN MET EEN 
GEMIDDELD WERKNEMERSLOON

Raoul Hedebouw, Peter Mertens, Kim De Witte en de andere 
PVDA-politici leven met een gemiddeld werknemersloon. Al wat ze 
meer verdienen – loon, zitpenningen en bijkomende vergoedingen 
– wordt gebruikt om campagne te voeren voor goedkope 
medicamenten, tegen de hoge waterfacturen, tegen de Turteltaks... 

“Wij willen garanties inbouwen dat politici zichzelf niet verrijken met allerlei mandaten. 
Ook het probleem van belangenvermenging met multinationals en beursgenoteerde 
bedrijven moet aan bod komen”, zegt Raoul Hedebouw.
De PVDA heeft dan ook een voorstel ingediend met drie maatregelen:
1. De maximale vergoeding van politici mag nooit hoger liggen dan drie keer het 

mediaaninkomen (1.950 x 3 = 5.850 euro netto/maand).
2. Het mandaat van politicus is onverenigbaar met een functie bij een beursgenoteerd 

bedrijf, een multinational of een bank. 
3. Elk politicus moet de inkomsten uit zowel publieke als privé-mandaten volledig 

openbaar maken.

Weet je nog? De Wetstraat stond op haar kop toen PVDA- 
pensioenspecialist Kim De Witte in juli 2015 onthulde dat  
parlementsleden en ministers op 55 jaar met pensioen 
kunnen, terwijl diezelfde politici ons verplichten om tot 67 
jaar te werken. De regering beloofde zo snel mogelijk een 
nieuwe pensioenregeling voor politici. Maar wat blijkt? 
Na bijna 2 jaar is men er nog altijd niet uit (de verhoging 
van onze pensioenleeftijd naar 67 jaar werd beslist op 2 
maand). In de voorstellen die op tafel liggen zou de nieuwe 
regeling bovendien alleen gelden voor wie in de toekomst 
verkozen wordt. Alle huidige ministers en parlementsleden 
blijven dus verder profiteren van het oude systeem. Een 
kwestie van “respect voor de verworven rechten van onze 
politici”, zo klinkt het. En wat met het respect voor onze 
verworven rechten?

DE PVDA WIL GARANTIES TEGEN 
ZELFVERRIJKING DOOR POLITICI

WIJ MOETEN WERKEN TOT 67 JAAR

MINISTERS NOG ALTIJD MET
PENSIOEN OP 55 JAAR

RAOUL HEDEBOUW (PVDA),  
volksvertegenwoordiger
LOON: 1.800 EURO  
NETTO PER MAAND
De stem van gewone mensen in het 
parlement.

Steven Vandeput (N-VA), 
minister van Defensie 
en Ambtenarenzaken, 
kan nog steeds een deel 
van zijn pensioenrechten 
opnemen vanaf 55 jaar.
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1.  De nieuwe parkeermeters zijn gebruiksvriendelijk. 

2.  Sinds het verhogen van de parkeertarieven vind ik sneller een parkeerplaats.

3.  Door het verhogen van de parkeertarieven, ben ik sneller geneigd het open-
baar vervoer of de fiets nemen.

4.  De nieuwe parkeertarieven zijn te duur.

5.  Er worden te snel parkeerboetes geschreven.

WAT IS JOUW MENING OVER DEZE OPLOSSINGEN?

1.  De stad moet investeren in park-and-rides (autoparkings) aan de grote ring, 
om het verkeer van buiten de stad uit de woonwijken te houden.

2.  Parkings van winkels en bedrijven moeten ‘s avonds opengesteld worden 
voor buurtbewoners.

3.  Maak werk van het fietsplan. Er zijn nog teveel plekken waar tweewielers zich 
niet comfortabel voelen of waar het ronduit onveilig is. 

4.  De overheid moet dringend zorgen voor méér en beter openbaar vervoer, 
zodat automobilisten een alternatief hebben.

5. Verplicht overleg met de bewoners over het parkeerbeleid in hun wijk.

JOUW MENING TELT 
HET GROTE PARKEERONDERZOEK  
NIEUWE PARKEERMETERS: WAT VIND JIJ ERVAN?

JOUW MENING OF EIGEN VOORSTEL:

Je kunt er niet naast kijken: heel Hasselt staat vol nieuwe parkeermeters. Bijna overal moet je nu 
betalen om te parkeren. De parkeertarieven zijn ook fors duurder geworden. Goed voor de mobiliteit, 
of een verkapte belastingverhoging? Wat vind jij ervan? Jouw mening is belangrijk. 
Neem deel aan het Grote Parkeeronderzoek, en laat jouw stem horen.  
Wij stappen met de resultaten naar het stadsbestuur.

GEEF AAN IN HOEVERRE JE AKKOORD BENT MET DEZE STELLING:

VERPLICHT IN TE VULLEN: (Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de verwerking van deze enquête:)

Leeftijd:        
Aantal leden in je gezin:        Aantal wagens in je gezin:       
Straat:                         Nummer:           Bus:

Gemeente:                                           Postcode: 

TERUGSTUREN NAAR: 
PVDA HASSELT, FRANS MASSYSTRAAT 24, 3500 HASSELT
JE KAN DEZE ENQUÊTE OOK INVULLEN OP:  WWW.PVDA.LIMBURG/PARKEERONDERZOEK 

NIET VERPLICHT IN TE VULLEN: (Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.)

☐ Ik wil de resultaten van de enquête ontvangen ☐ Ja, schrijf mij in op de digitale nieuwsbrief van de PVDA 
 ☐ Ik wil lid worden van de PVDA (€20 per jaar) ☐ Ja, ik wil meer informatie over de PVDA
Voornaam:        Naam:

Tel./gsm:      E-mail:

GROEN
PMS 361
CMYK 80/0/100/0
RGB 13/177/75
RAL 6018

ROOD
PMS 032
CMYK 0/90/86/0 
RGB 229/53/44
RAL 3024

 1   
HELEMAAL

NIET  
AKKOORD

2   
NIET

AKKOORD

3  
GEEN  

MENING  

4    
AKKOORD

  

5   
HELEMAAL  
AKKOORD

v.
u.

 M
ar

ie
-R

os
e 

El
ig

iu
s,

 M
. L

em
on

ni
er

la
an

 17
1, 

10
00

 B
ru

ss
el

 •
 N

ie
t o

p 
de

 o
pe

nb
ar

e 
w

eg
 g

oo
ie

n

8


