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Beste Hasselaar,
 
Gisterenavond wandelde ik door onze mooie binnenstad. 
Ik genoot van de gezellige drukte. Maar toen de winkels 
sloten, liep de stad leeg. De sfeer voelde plots heel desolaat 
aan. Vroeger hadden we nog een cinema, een feestzaal, 
veel leven in de binnenstad. Nu zien we steeds meer leeg-
staande en verloederde appartementen boven de luxueuze 
winkelketens.

Wat is er toch aan de hand met onze stad? Prestigeprojecten 
rijzen als paddenstoelen uit de grond: Quartier Bleu, het 
Groenplein, het Dusartplein, de TT-torens, een luxehotel 
in het Oud Gasthuis. Aan lofts en dure residenties geen 
gebrek, maar aan betaalbare woningen des te meer.

Wij willen een stad waar naast de gezellige drukte in de 
winkelstraten ook ruimte is voor bewoners, rust en cul-
tuurbeleving. Waar ontspanning niet per se gelijk staat aan 
consumeren. Waar de Hasselaren beslissen over de invulling 
van de stad, niet de projectontwikkelaars. 

Daarover gaat deze nieuwe editie van De Andere Hasselaar. 
Over een stad op mensenmaat, over inspraak, betaalbaar 
wonen, mobiliteit en gezelligheid. Hasselt is een prachtige 
stad. Zij moet toegankelijk blijven voor iedereen.
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

EEN STAD VOOR ALLE HASSELAREN

HET OUD GASTHUIS, GEBOUWD 
IN 1626 EN DAARMEE ÉÉN VAN 
DE OUDSTE HISTORISCHE GE-
BOUWEN VAN DE STAD, WORDT 
EEN LUXEHOTEL. 

Het stadsbestuur verkocht het gebouw aan 
een private projectontwikkelaar, GL Project 
Development. Dezelfde ontwikkelaar die elf 
chique lofts gaat maken in de kleine TT-toren.

Schepen van Ruimtelijke ordening Tom Van-
deput (CD&V) zegt dat de stad niet anders kan 
dan de verkoop van het Gasthuis toe te juichen. 
Kan het echt niet anders? Waarom kunnen we 
geen prioriteit maken van het behoud van ons 
historisch erfgoed?
 
En waarom kunnen we geen betaalbare wo-
ningen installeren in het Oud Gasthuis? Dat ligt 

veel meer in de lijn van de historische functie 
van het gebouw. Daar is ook nood aan, voor 
jong en oud. 

Betaalbaar wonen in de binnenstad draagt bo-
vendien bij aan minder files op onze wegen. 
Volgens Willy Miermans, verkeersdeskundige 
aan de UHasselt, wordt wonen in de stad veel 
te duur. Dat leidt onder meer tot het probleem 
van de groeiende files op onze wegen (zie in-
terview op blz. 4).

Hasselt heeft het laagste aantal sociale wonin-
gen van alle Vlaamse centrumsteden. Dat kan 
dus beter. Het stadsbestuur lijkt echter niet 
van plan om de achterstand in te halen: 463 
luxeflats op de Blauwe Boulevard, 104 chique 
appartementen aan het Groenplein, 37 luxe-
appartementen aan het Kolonel Dusartplein, 
11 lofts in de tweede TT-toren. Heel mooi alle-
maal, maar niet voor u en mij.

BETAALBAAR WONEN
HET KAN, OOK IN HASSELT
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EEN STAD VOOR ALLE HASSELAREN

HET PROVINCIEBESTUUR WIL 
HET BEGIJNHOF VERKAVELEN EN 
VERKOPEN. 

Het begijnhof is de laatste groene ruimte in de 
binnenstad. Een eiland van rust in een centrum 
waar je nu al struikelt over handel en horeca.

Om steun te verzamelen tegen de verkoop lan-
ceerde PVDA Hasselt een petitie. Die kan op 
heel wat steun rekenen. Claire uit de Katarina-
wijk: “Het begijnhof verkopen is als een troef 
die je zomaar weggeeft. Ik hou van Hasselt en 
zijn oude gebouwen. Ik heb er al veel zien ver-
dwijnen, allemaal voor de bouw van apparte-
menten. Ik hoop dat de politiek nu toch eens 
luistert naar de mensen.”

Rik, een kunstenaar aan het werk in het begijn-
hof: “De huisjes blijven nog open tot eind dit 
jaar. Dan gaan ze dicht. Doodjammer. Hasselt 
heeft zo al weinig parels. Nu geven ze die nog 
weg. Ik denk dat de huisjes later duur zullen 
verkocht worden aan mensen die het kunnen 
betalen. De kunst gaat verloren.”

Kim De Witte, voorzitter van de PVDA in Has-
selt: “Het is absurd dat het provinciebestuur 
dit historisch erfgoed verkoopt, terwijl zij al 
een spaarpot heeft staan van 125 miljoen euro. 
Het is even absurd dat de Vlaamse regering de 
cultuurbevoegdheden afpakt van de provincie. 
Diezelfde regering schrapte ook al de subsidies 
voor het kunstencentrum België en de Muzie-

kodroom (MOD). Wil men nu echt een cultureel 
kerkhof maken van onze provincie?”

De PVDA vraagt dat het provinciebestuur terug-
komt op haar beslissing. De Vlaamse overheid 
kan de cultuurprojecten overnemen. Naast cul-
tuur kunnen de huisjes ook onderdak bieden 
aan andere projecten, in samenwerking met de 
stad Hasselt, zoals repaircafés en initiatieven 
als het Geefpleintje. In ieder geval moeten de 
huisjes voor iedereen toegankelijk blijven. 
Laat jouw stem horen en teken de petitie op 
limburg.pvda.be.

OOK STUDENTEN EN 
VERENIGINGEN IN DE BRES 
VOOR BEGIJNHOF
Ook studenten architectuur en tal van sociale 
en culturele verenigingen verzetten zich tegen 
de verkoop van de begijnhofhuisjes. 

OPINIE KIM DE WITTE
BLOKKEER DE DRAAIDEUR  
TUSSEN POLITIEK EN PROJECT- 
ONTWIKKELAARS

HET BEGIJNHOF IS VAN IEDEREEN
EN DAT MOET ZO BLIJVEN

Aurelie, John, Jurgen en Kim halen petities op voor 
het behoud van het begijnhof als gemeen erfgoed 
van iedereen.

Valentine en Jean maakten hun trouwfoto in het begijn-
hof. Ook zij tekenden de petitie tegen de verkoop van 
de huisjes.

Er heerst een normvervaging over de ver-
houding tussen politiek en projectontwik-
kelaars, de verhouding tussen bestuur en 
inspraak en de manier van omgaan met 
elkaar. Dat werd nog maar eens duidelijk 
in de Hasseltse thriller, die eindigde met 
de zustermoord op Hilde Claes.

“Belangenvermenging bij de toewijzing 
van een contract”, dat was de aanleiding 
van de laatste politieke crisis in Hasselt. 
Maar het debat werd plots omgetoverd 
tot een personenkwestie over de werk-
stijl van Hilde Claes. Zijn nu alle proble-
men opgelost met de vervanging van de 
burgemeester? Natuurlijk niet.

De ons-kent-ons cultuur, de achterkamer-
politiek met projectontwikkelaars heerst 
rustig verder. Tom Vandeput, die andere 

CD&V kandidaat voor de sjerp van Hilde 
Claes, werd nu eerste schepen. Vandeput 
werkte jaren bij de Confederatie Bouw 
Limburg, als verantwoordelijke voor de 
belangenbehartiging van grote bouw-
bedrijven. Nadien werd hij schepen voor 
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid 
van de stad Hasselt. De draaideur tussen 
politiek en privé kan nauwelijks directer 
zijn.

We hebben nood aan een nieuwe, 
gezonde politieke cultuur. Met veel meer 
inspraak van de burgers bij de inrichting 
van de stad. Ofwel sta je ten dienste van 
de gemeenschap ofwel van de privé, 
maar niet van de twee. 

Lees de volledige opinie van Kim De 
Witte in HBVL of op knack.be.

👍 GOE BEZIG



“FILES AANPAKKEN? ONTWIKKEL 
HET OPENBAAR VERVOER” 

INTERVIEW MET WILLY MIERMANS (UNIVERSITEIT HASSELT) OVER DE LIMBURGSE MOBILITEITSKNOOP 

Een derde rijstrook op de autosnelweg tussen 
Hasselt en Antwerpen. Los je daarmee de 
files op?
Willy Miermans ‣ Meer beton is geen oplossing. 
Kijk naar Nederland. Daar hebben ze veel geld 
gestoken in de verbreding van de autosnelwe-
gen. Het beton is amper droog en de files zijn 
weer even lang als tevoren. Files los je niet op 
met een extra rijstrook. Wel door de oorzaak 
aan te pakken: een beter woon- en voorzie-
ningenbeleid, een betere stadsplanning, een 
ander parkeer- en fietsbeleid. En maak vooral 
van de ontwikkeling van het openbaar vervoer 
een prioriteit.  

Hoe maak je het openbaar vervoer in Limburg 
aantrekkelijker?
Willy Miermans ‣ Op dit moment zien we een 
verschraling van het aanbod. Vroege en late 
bussen worden afgeschaft. De reistijden zijn 
vaak veel te lang door de ommetjes die bussen 
moeten maken in het versnipperd landschap. 
In verschillende delen van Limburg rijden geen 
treinen, noch bussen. Limburgers zijn veroor-
deeld tot de auto. We hebben nu vooral nood 
aan snelle en frequente verbindingen tussen 
een aantal grotere knooppunten, zodat je met 
het openbaar vervoer minstens even snel op je 
bestemming kan zijn als met de auto. 

Hoe wil je die snelle verbindingen realiseren? 
 Willy Miermans ‣ Trek de spoorlijnen door 
naar Noord- en Oost-Limburg. Een deel van die 
sporen of spoorbeddingen liggen er al. Je hoeft 
dus weinig mensen te onteigenen. Op deze 
sporen kan je zowel treinen als sneltrams laten 
rijden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Karlsruhe, 
Duitsland. Gebruik treinen met een beperkt 
aantal stopplaatsen tijdens piekuren voor pen-
delaars die werken in Hasselt of buiten de pro-
vincie. Gebruik sneltrams met veel meer stop-
plaatsen voor mensen die minder ver moeten 
reizen. Leg alle nieuwe voorzieningen aan, zo-

als ziekenhuizen, scholen en grote winkelcen-
tra, in de buurt van de stopplaatsen van de snel-
trams. Dan wordt het openbaar vervoer echt 
interessant voor een groot publiek, ook op kor-
te afstanden.  

Willy Miermans ‣ Niet alleen meer en beter 
openbaar vervoer, ook meer betaalbare wonin-
gen in de stad zijn noodzakelijk om het mobili-
teitsprobleem op te lossen. Wonen in de stad is 
nu veel te duur. Daarom trekken jongeren naar 
het platteland. Zij zitten dan tot het einde van 

hun dagen vast aan de auto. Een goed mobili-
teitsbeleid begint met betaalbaar wonen in de 
stad. We moeten daar veel meer aandacht aan 
besteden. Als stadsbestuur zelf meer initiatie-
ven nemen om betaalbare woningen te instal-
leren, niet alleen de markt laten spelen.

“MAAK WONEN 
IN DE STAD VEEL 
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Bestaande spoorlijnen
Nieuwe of te vernieuwen sporen

Nieuwe trein- en sneltramverbindingen met Hasselt 

MOBILITEITSPLAN VAN DE PVDA
De gele lijnen op de kaart zijn de nieuwe 
trein- en sneltramverbindingen tussen 
Hasselt en Noord- en Oost-Limburg die de 
PVDA wil realiseren. Het grootste deel van 
de sporen of de spoorbeddingen ligt er al. 
Op de sporen kunnen zowel treinen rijden 
die grote steden verbinden, als sneltrams 
die stoppen in alle kleinere steden en ge-
meenten. Door voldoende zijsporen aan te 
leggen, kunnen de treinen de trams voorbij 
steken. Zo’n vervoersystemen bestaan al 
in Duitsland en Nederland. Zij laten toe 
om twee doelstellingen te combineren: 
studenten en werknemers die pendelen 
naar grotere steden zijn snel op hun school 
of werk (met de trein die enkel in grote 
steden stopt). Inwoners die heen en weer 
gaan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, 
de middelbare school, een groot winkelcen-
trum, de bioscoop, zijn ook snel ter plaatse 
(met de tram). Door nieuwe voorzieningen 
voortaan ook te bouwen in de buurt van 
de tramlijnen, wordt het openbaar vervoer 
interessant voor iedereen.

DE VERKEERSDRUKTE NEEMT TOE. FILES WORDEN LANGER. WIJ EN HET MILIEU ZIJN DAAR DE DUPE VAN. “OM 
HET MOBILITEITSPROBLEEM IN LIMBURG AAN TE PAKKEN, MOETEN WE ANDERS GAAN WONEN, BOUWEN EN 
WERKEN”, ZEGT VERKEERSEXPERT WILLY MIERMANS VAN DE UNIVERSITEIT HASSELT. 
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Vrijwilligers van de PVDA voerden al driemaal actie aan het station van 
Hasselt tegen de kapotte roltrappen. Zij hielpen mensen die slecht te 
been zijn, jonge moeders met kinderwagens en reizigers met zware va-
liezen de trappen op en af. Onder druk van het burgerprotest herstelde 
de NMBS de trappen. Maar het duurde niet lang of ze lagen weer in 
panne. De regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD besparen maar 
liefst drie miljard euro op de Belgische spoorwegen. Daardoor blijven 
noodzakelijke vernieuwingen achter, zoals de roltrappen en vele andere 
voorzieningen in het station van Hasselt. “Investeren in het openbaar 
vervoer is investeren in de toekomst”, aldus Kim De Witte.

Elke dag pendelen 20.000 
mensen naar Hasselt. Meestal 
met de auto. Goed voor de eco-
nomie, slecht voor het milieu en 
onze gezondheid. Volgens een 
rapport van de Vlaamse Milieu-
maatschappij sterven jaarlijks 
482.000 Europeanen vroeg-
tijdig omwille van luchtvervui-
ling. De grootste boosdoener is 
fijn stof. Om dat tegen te gaan 
heeft de Wereldgezondheids-
organisatie advieswaarden be-
paald. Ivo Geurts, bestuurslid 

bij PVDA Hasselt, hield in overleg met dokter Margriet Beenaerts 25 me-
tingen op verschillende momenten en verschillende plaatsen in Hasselt. 
In 80 procent van de gevallen werden de advieswaarden overschreden. 
“De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat het jaargemiddelde voor 
fijn stof (PM2,5) best onder de 10 µg/m³ blijft. Onze, weliswaar indica-
tieve, waarden lagen bijna altijd een stuk hoger. Beter openbaar vervoer, 
een rechtstreekse treinverbinding tussen Hasselt en Antwerpen, meer 
betaalbare woningen in de stad zijn stappen in de goede richting om het 
probleem aan te pakken”. Wil jij weten wat de indicatieve fijnstofwaar-
den zijn in jouw buurt? Geef dan maar een seintje via hasselt@pvda.be.

“Dat kan nog van pas komen”, zegt Linda breed lachend als ze onze 
pleister in ontvangst neemt. Op 25 oktober deelden Karo, Jos en Sameer 
van PVDA Hasselt pleisters uit aan de bushalte van De Lijn op het Kolonel 
Dusartplein. “Pleisters tegen voetblaren”, licht Karo met een kwinkslag 
toe. “Tja, als de Vlaamse regering de vroege en late bussen afschaft, 
dan gaan de mensen heel wat kilometers te voet moeten afleggen. Ei-
genlijk kunnen we er dus niet mee te lachen.” Niet alleen de reizigers, 
ook de buschauffeurs maken zich zorgen over de toekomst van De Lijn. 
Om de ludieke pleister-actie kracht bij te zetten lanceerde de PVDA ook 
een protestmail naar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Wil jij ook 
bezwaar aantekenen tegen de afschaffing van jouw vroege of late bus? 
Dat kan via limburg.pvda.be.

Een parkeerplaats vin-
den in Hasselt wordt 
hoe langer hoe moei-
lijker. Het parkeerpro-
bleem is complex. De 
ene wijk is de andere 
niet. Overal parkeerme-
ters installeren, zoals 
het stadsbestuur voor-
stelt, valt niet in goede 

aarde bij de buurtbewoners. Wij vroegen hoe zij het zouden aanpakken.

Exclusieve parkeerplaatsen voor buurtbewoners
“Als ik zaterdagmiddag thuis kom met volle boodschappentassen, par-
keer ik toch liefst zo dicht mogelijk voor de deur”, zegt Marina. “Voor 
bewoners zouden ze best toch een aantal exclusieve parkeerplaatsen 
reserveren. Ik heb gezien dat zoiets ook in Maastricht bestaat.”

Wie gaat op mijn kindjes passen?
“Drie namiddagen per week komt mijn mama op mijn kindjes passen na 
school. Ik zou anders niet kunnen gaan werken”, zegt Annelien. “De 200 
gratis bezoekuren, die de stad belooft zullen ruim onvoldoende zijn. Ik 
ben al blij dat ik geen babysit moet betalen. Ik ga mijn ma toch niet laten 
betalen om te parkeren.”

Weer verkapte belastingen zeker
“Het is om in onze portemonnee te zitten en de gemeentekas te spijzen”, 
zegt Luc verontwaardigd. “Er moeten gewoon voldoende parkeerplaat-
sen voor bewoners en hun bezoekers komen.”

Vang meer auto’s op aan de rand van de stad
“Ik heb er geen probleem mee dat mensen van overal in Hasselt komen 
shoppen. Maar in Gent bijvoorbeeld zijn er veel meer parkings aan de 
rand van de stad en snelle pendelbussen naar de binnenstad. Waarom 
kan dat hier niet?”

LUDIEKE ACTIE AAN HALTE VAN DE LIJN

PLEISTERS VOOR ALS JE DE 
LAATSTE BUS MIST

BEWONERS GEVEN 
OPLOSSINGEN VOOR DE 
PARKEERPROBLEMEN

ACTIES VOOR EEN NIEUWE  
ROLTRAP IN HET STATION
BURGERPROTEST LEVERT TIJDELIJKE OVERWINNING OP

PVDA VOERDE METINGEN UIT

HOEVEELHEID FIJN STOF TE 
HOOG

Ivo Geurts, bestuurslid PVDA Hasselt, 
voerde fijnstofmetingen uit in samen-
spraak met dokter Margriet Beenaerts
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“WIJ WILLEN ONS  
GELD TERUG” 

AL 18.000 DEELNEMERS VOOR PROCES TEGEN TURTELTAKS 

ONRECHTVAARDIG 
Iedereen moet Turteltaks betalen, 
behalve 30 grote multinationals.  
Zij betalen niks. 

ONWETTELIJK 
De regering legt een advies van de 
Raad van State naast zich neer. Daarin 
staat zwart op wit dat de Turteltaks in 
strijd is met de grondwet. 

OVERBODIG 
De PVDA heeft een waterdicht 
alternatief, waardoor niemand 
Turteltaks hoeft te betalen. 

Elk gezin, elke alleenstaande, elke zelfstandige moet minstens 100 euro Turteltaks betalen om 
de mega-subsidies te betalen voor grote, commerciële zonnepanelenparken. Is dat rechtvaardig?

Minister Turtelboom is weg, nu nog de taks. 2,7 miljoen gezinnen betalen nog steeds die taks terwijl 
superrijken als Huts jaarlijks miljoenen opstrijkt met zonnepanelen.
Daarom stapt de PVDA, samen met meer dan 18.000 mensen, naar de rechtbank. Samen willen 
we geschiedenis schrijven: we willen ervoor zorgen dat de onrechtvaardige Turteltaks verdwijnt. 
Doe dus mee met het Turteltaksproces. Hoe meer mensen tekenen, hoe luider onze stem op de 
rechtbank zal klinken. Deelname is gratis. Wij overhandigen de volledige lijst met alle onderteke-
naars aan de rechtbank en houden jou persoonlijk op de hoogte.

STOP TURTELTAKS!
SCHRIJF JE HIER GRATIS IN OP HET TURTELTAKSPROCES

1. SCHRIJF JE GRATIS IN
Surf naar de website www.turteltaksproces.be, vul je gegevens in en 
klik op ‘indienen’. Of vul de bon hiernaast in.

2. EEN STERK SIGNAAL 
Je naam versterkt de lijst van 18.000 mensen die het proces tegen de 
Turteltaks nu al steunen. 

3. JE STEUNT HET PROCES 
De PVDA heeft een klacht ingediend. Het proces komt binnenkort 
voor. De lijst met je naam wordt enkel gebruikt om onze eis kracht bij 
te zetten. Zelf heb je geen kopzorgen. 

4. GEEN KOSTEN 
Alle proceskosten (10.000 euro!) worden betaald door de PVDA, dank-
zij de financiële steun van vele sympathisanten. 

5. JE BLIJFT OP DE HOOGTE 
Zo’n proces kan een tijdje duren. Onze nieuwsbrief houdt je op de 
hoogte. 

6. GRATIS ADVIES: JE GELD TERUG 
Als we het proces winnen helpen we je met advies en voorbeeldbrie-
ven om je geld bij je energieleverancier terug te vorderen. 

7. HOE MEER, HOE BETER 
Informeer je vrienden en kennissen en vraag hen om hetzelfde te 
doen. We gaan door tot iedereen zijn geld terugkrijgt! 

OOK TURTELBOOS? DOE MEE EN VRAAG JE GELD TERUG! 

MEER WETEN?  
ONTDEK HET ALTERNATIEF IN DETAIL OP 

www.stopturteltaks.be

Terugsturen naar 
PVDA Limburg, 
Keinkesstraat 3bus12, 
3600 Genk

Voornaam:

Straat en huisnummer:

Handtekening:

Naam:

E-mail:

Postcode en gemeente:

Tel./gsm:

WIJKTOCHT 
TEGEN DE 
TURTELTAKS
Aurelie, John, Ivo, Caroline, Jos, Vik, Kim, Karo, Johan maken zich klaar voor 

een nieuwe wijktocht in Hasselt om petities op te halen tegen de Turteltaks.



“Nadia Vananroye heeft het Jessa Ziekenhuis op orde gezet,” zei CD&V-
voorzitter Wouter Beke over zijn nieuwe burgemeester van Hasselt. 
Het ziekenhuis ‘op orde gezet’. Wat bedoelt hij daarmee? We vroegen 
het aan enkele personeelsleden: “Jessa is steeds meer een ziekenbe-
drijf,” zegt Kristien, sinds vijftien jaar verpleegster. “Met zeven procent 
meer patiënten en drie procent minder personeel moeten we op alles 
besparen. Minder tijd voor de zorgen, een babbeltje, wat extra uitleg, 
een grondige poetsbeurt. Ik hou mijn hart vast voor de besparingen die 
Maggie De Block doorvoert. Nog steeds geen rijkentaks en dan bijna één 
miljard knippen in de gezondheidszorg. Ik begrijp niet hoe de regering 
zoiets kan beslissen.”
 

In 2012 was ik blij met de oprichting van 
het Hasselts Energiebedrijf. Het opzet was 
“goedkopere energie op te wekken en te 
leveren aan particulieren, bedrijven en over-
heden”. Maar vandaag, vier jaar later, lijdt 
het stadsbestuur precies aan geheugenver-
lies. De belangrijkste taken voor het Has-
selts Energiebedrijf luiden nu “het doen van 
energierenovaties en het nemen van ener-
giezuinige 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 voor de gewone Hasselaren?

In Hasselt staan 7.200 woningen met een hellend of plat dak gericht naar 
het zuiden. De ideale oriëntatie voor zonnepanelen. Het Hasselts Ener-
giebedrijf zou daar zelf in kunnen investeren. Of een voorschot geven 
aan wie het nodig heeft. Een soort van derdebetalerssyteem, dat wordt 
terugverdiend met de bespaarde kosten op de energiefacturen van de 
bewoners. Zo kan de stad zelf groene stroom produceren, ten voordele 
van alle Hasselaren, niet van grote, commerciële zonnepanelenparken.

Het stadsbestuur van Hasselt heeft de nachtopvang voor daklozen uit-
besteed aan G4S, een commerciële en nogal beruchte bewakingsfirma. 
PVDA Hasselt kloeg deze beslissing aan via een persbericht dat in ver-
scheidene kranten verscheen. “G4S staat alleen in voor de bewaking, 
niet voor de zorg,” antwoordde het stadsbestuur. Dat is larie en apekool. 
G4S baat de opvang uit. Daklozen hebben in de eerste plaats zorg no-
dig, geen bewaking. “Het gaat bovendien slechts over vijftien bedden,” 
zei het stadsbestuur nog. Volgens cijfers van het OCMW telt Hasselt 80 
daklozen. Hoe kun-
nen vijftien bedden 
dan volstaan? Wel-
nu, de dakloze zal 
moeten bewijzen 
dat hij Hasselaar is. 
Een merkwaardig 
criterium, aangezien 
de meeste daklozen 
natuurlijk geen do-
micilie hebben.

Weet je nog? De Wetstraat 
stond op haar kop toen PVDA-
voorzitter Peter Mertens in april 
onthulde dat parlementsleden 
en ministers op 55 jaar met pen-
sioen kunnen, terwijl diezelfde 
politici ons verplichten om tot 
67 jaar te werken. De regering 
beloofde een nieuwe pensioen-
regeling voor politici. Maar wat 
blijkt? Het nieuwe systeem geldt 
alleen voor wie in de toekomst 
verkozen wordt. Alle huidige 
ministers en parlementsleden 
blijven dus gewoon profiteren 

van het oude systeem. Volgens Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) 
is dat een kwestie van “respect voor de verworven rechten van onze 
politici”. En waar blijft het respect voor de rechten van onze bevolking, 
beste Siegfried?

BEWAKINGSFIRMA VOOR OPVANG DAKLOZEN

ALS ZELFS DE ZORG 
GEPRIVATISEERD WORDT

WIJ MOETEN WERKEN TOT 67 JAAR

MINISTERS NOG ALTIJD MET 
PENSIOEN OP 55 JAAR

BIJNA 1 MILJARD BESPAREN 
OP DE ZIEKEN
“IK BEGRIJP NIET HOE DE REGERING ZOIETS KAN 
BESLISSEN”

HASSELTS ENERGIEBEDRIJF VOOR ALLE INWONERS

7.200 DAKEN GERICHT NAAR 
HET ZUIDEN – WAAR WACHTEN 
WE OP?

Jurgen Vercauteren, be-
stuurslid PVDA Hasselt.
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Met een lidkaart steun je ons en leer je ons 
beter kennen. Als je wil, kan je ook meedoen 
in een basisgroep.

JA, IK WORD LID

⊲ 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

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

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

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE
VRIJDAG 27 JANUARI 2017 VANAF 18U
ONTMOETINGSCENTRUM RAPERTINGEN, 
LUIKERSTEENWEG 395, 3500 HASSELT
Onze beste wensen voor 2017! We nodigen u graag uit om het nieuwe 
jaar samen feestelijk in te zetten.

★ We trakteren op een drankje en hapjes.
★ Babbel met de verkozenen van de PVDA in Limburg.
★ Ontmoet er ons federaal parlementslid Raoul Hedebouw.
★ Ontdek er wie de nieuwe Rode Ambiorix in de wacht sleept.

NODIG GERUST FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISSEN UIT OM MEE 
TE KOMEN. Laat ons weten met hoeveel personen u komt. Dit om het 
nodige te kunnen voorzien.

INSCHRIJVEN KAN PER MAIL: limburg@pvda.be
OF PER SMS: 0487 51 79 97.

EEN ALTERNATIEF VOOR 
HET KILLE BELEID
“De PVDA sprak mij aan omdat ze het 
onrecht in onze maatschappij ziet en be-
strijdt. En ook omdat ze het opneemt voor 
de zwaksten, niet alleen in woorden, ook 
in daden. De oplossingen die de partij van 
onder uit en samen met de mensen voor-
stelt, zijn een echt alternatief op het kille 
beleid.”

DE PVDA, DAT IS WERKEN 
AAN EEN SOLIDAIRE 
MAATSCHAPPIJ
“Streven naar een warme, sociale en recht-
vaardige maatschappij door de miljonairs-
taks, 30-urenweek en leefbare pensioenen 
op de kaart te zetten, gendergelijkheid én 
milieu, daar kan ik me honderd procent in 
vinden. Bij de PVDA vond ik het linkse alter-
natief waarnaar ik op zoek was.”

“WIJ WILLEN EEN STAD OP 
MENSENMAAT. WE BIEDEN 
SOCIALE ALTERNATIEVEN EN 
EEN POSITIEVE BLIK OP DE 
TOEKOMST. 
WIL JIJ MEE DIE TOEKOMST 
IN HANDEN NEMEN EN HET 
VERSCHIL MAKEN  
IN HASSELT? 
SLUIT JE DAN AAN. 
SAMEN STAAN 
WE STERKER.”

Karolien Stevens, 
bestuurslid PVDA Hasselt

Caroline Nulens, 23 jaar, maatschappelijk 
werkster, woont in Runkst. 

Sameer Srivastva, 32 jaar, bediende, woont 
in de Banneuxwijk.

DE PVDA IN HASSELT


