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MAAK ASSE WEER LEEFBAAR VOOR IEDEREEN

LIJSTTREKKER PVDA ASSE
RAPHAËL VAN CAPPELLEN

“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.”

RAOUL HEDEBOUW
PVDA PARLEMENTSLID

PETER MERTENS
VOORZITTER PVDA

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

 • 
Ve

rk
ie

zin
gs

dr
uk

w
er

k 
14

 o
kt

ob
er

 2
01

8 
 • 

Ni
et

 o
p 

de
 o

pe
nb

ar
e 

w
eg

 g
oo

ie
n

VOLG HET SOCIAAL VERZET OP DE VOET

SCHRIJF JE IN OP 
ONZE NIEUWSBRIEF
op welkom.pvda.be
De harteloze uitspraken van de regering en de rijken domi-
neren te vaak het maatschappelijk debat. Zij hebben het 
geld. Wij hebben solidariteit, jou, elkaar, sympathisanten. 
Versterk de tegenstroom en schrijf je in op onze nieuws-
brief. 
Ontvang als eerste onze scoops, nieuwtjes, standpunten, 
acties en video’s.

BLIJF VAN ONS PENSIOEN

ZO KAN HET 
NIET VERDER

STOP DE REGERING, VERSTERK DE PVDA

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.

De regering haalt het geld bij zieken en 
gepensioneerden, terwijl multimiljonairs 
en multinationals miljarden euro cadeau 
krijgen. De ongelijkheid in onze samenle-
ving neemt steeds verder toe. 

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.

Al 40.000 mensen ondertekenden een petitie tegen het asoci-
ale pensioenplan van de regering.
LAAT OOK JOUW STEM HOREN OP 
www.blijfvanonspensioen.be

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. 



Beeld je een gemeente in waar armoede geen kans 
heeft. Een gemeente waar er actief en inclusief 

mét de mensen naar oplossingen wordt gezocht. Een 
gemeente die niet slabakt maar de prioriteiten bij het 
welzijn van de mensen legt. Een gemeente die letter-
lijk en figuurlijk weer kan ademen. Een gemeente die 
luistert naar zijn inwoners. 

Dit is niet enkel onze wens. Het zijn de wensen van 
bijna 300 Assenaren met wie we in dialoog gingen 
in onze Grote Bevraging. De afgelopen maanden 
trokken we met de PVDA van deur tot deur in verschil-
lende wijken van onze gemeente. We vroegen wat er 
anders kan en moét in Asse. Democratie begint met 
het luisteren naar de mensen. Ons programma komt 
van de Assenaren zelf.

Dit is geen verre utopie, maar wel een dringende 
noodzaak om de prioriteiten opnieuw juist te stellen. 
Om te strijden voor een gemeentebestuur die de 
gemeente niet  laat draaien op maat van enkele 
projectontwikkelaars, maar op maat van de werkende 
mensen, van de jongeren en van zij die het moeilijk 
hebben. Kortom, op maat van de Assenaar.

300 IDEEËN VOOR EEN GEMEENTE OP MENSENMAAT

RAPHAËL VAN CAPPELLEN  
LIJSTTREKKER PVDA ASSE

“Met onze Belgische 
pensioentjes is de prijs van de gemeentelijke 
rusthuizen voor een groot deel van de 
mensen onbetaalbaar geworden.”

QUINTEN : MARK MOENS EN  
MARIE-LOUISE SOMERS:

LOREM IPSUMETSEMPER

DONECQUAMFELIS EANEAM LEO

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

GEEF ONS  
DE VIJF

DE PVDA ZIT IN DE LIFT
Neem ook een lidkaart (€ 20/jaar).

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

Of mail naar pvda@pvda.be

VERSTERK 
DE PVDA

HALVEER DE PRIJS VAN HET 
RUSTHUIS

WIE IS RAPHAËL?

Bijna een op de twee 
ondervraagden gaf 

aan dat vooral de prijs 
van de gemeentelijke 
rusthuizen moet verla-
gen. 

In het woonzorgcentrum 
Hingeheem, gelegen 
aan Huinegem, betaalt 
een Assenaar zo’n 1900 
euro per maand om er te 
verblijven. 

Met een gemiddeld 
pensioen van 1200 euro 
is het dus duidelijk dat het voor veel gepensioneerden onbe-
taalbaar is om te verblijven in een gemeentelijk woonzorg-
centrum. Een verblijf in een woonzorgcentrum mag niet meer 
dan 855 euro per maand kosten.

LAAT JE NIET IN HET ZAK 
ZETTEN!

De prijzen en de kwa-
liteit van de gemeen-

telijke vuilniszakken zijn 
een groot probleem. 
Terwijl het sluikstorten 
steeds meer wordt aan-
geklaagd in Asse en voor-
namelijk Zellik, merken 
we dat de vuilniszakken 
steeds duurder worden 
en bovendien van slechte 
kwaliteit zijn. 

Veel mensen hebben 
moeite om op het einde 
van de maand hun 
rekeningen te blijven betalen, dit werkt het sluikstorten in de 
hand. 

De prijzen voor de vuilniszakken dienen als een verdoken 
extra gemeentebelasting en we zijn ervan overtuigd dat een 
lagere prijs de properheid van onze straten ten goede zou 
komen.

“De prijs van de vuilniszakken 
is veel te hoog. Dat mensen moeite hebben 
om deze te kunnen betalen, is een regelrechte 
schande.” 

Deze student Wijsbegeerte draagt kritische maatschappijvor-
ming hoog in het vaandel.

De problemen van onze stad gaan iedereen aan. Samen 
met jullie willen we er voor zorgen dat ieders stem gehoord 
wordt. 

“De politiek”, dat zijn wij.
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