
De stadsbussen 
moeten bl� ven!
Ruim 2 jaar voert PVDA samen met de busreizigers 
en de vakbonden van De Lijn actie tegen de 
geplande afschaffing van 4 stadslijnen en 83 
haltes. Met resultaat! Zo’n 3.200 stadsgenoten 
tekenden onze petitie. Jef Maes: “De haltes aan 
het Fabiolapark, Voskenslaan en Brugsken werden 
gered dankzij die druk van onderuit. Bovendien 
ziet het ernaar uit dat de hele hervorming niet zal 
doorgaan voor de verkiezingen van 2024. Wij blijven 
druk zetten voor meer, beter en gratis openbaar 
vervoer met kleinere en milieuvriendelijke bussen. 
Dat is een écht sociaal alternatief voor de auto, 
tegen files én luchtvervuiling.”

Gratis vervoer - www.manifi esta.be   
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Solidariteit met 
slachtoffers 
overstromingen
Veel slachtoffers van de gruwelijke 
overstromingen in de Vesdervallei voelen zich in 
de steek gelaten door overheid en verzekeraars. 
Debby Burssens (coördinator De Werf): “Tot 
vandaag blijft PVDA met haar SolidariTeams 
die mensen helpen. Zo gingen we vorig jaar 
met zo’n 80 Wase vrijwilligers puin ruimen 
en soep bedelen. Dit jaar zamelden we samen 
met 33 Wase kunstenaars 9.341 euro in met 
de verkoop van kunst en handwerk. Goed voor 
een vrachtwagen vol elektrische kookplaten, 
wasmachines en kookvuren.” 

Haka voor meer loon
Het Collecti.e.f 8 Maars Sint-Niklaas bracht op de 
Grote Markt een haka-dans voor hogere lonen. 
Ze verzamelden ook maandverband, tampons, 
cups … voor vrouwen in armoede. Woordvoerder  
Jessica Testaert: “We voeren actie tegen geweld 
op vrouwen, voor hogere minimumlonen, 
hogere pensioenen en meer investeringen 
in gezondheidszorg, onderwijs, crèches, 
ouderenzorg…” PVDA-vrouwenbeweging 
‘Marianne’ steunde de actie samen met de 
vakbonden ABVV en ACV, Hart boven Hard, Furia, 
Vrouwenraad en vzw Vrouwencentrum. 

PVDA-raadslid Chris Wauman vroeg aansluitend 
op de gemeenteraad om de minimumlonen bij 
de stad te verhogen tot 2.300 euro bruto of 15 
euro per uur en om gratis menstruatieproducten 
te voorzien in de scholen, sportcentra en 
jeugdhuizen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. 
De schepenen (N-VA, Groen) gingen niet akkoord.

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

V.u.:  M.-R. Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Niet op de openbare weg gooien

Vakbondsman en klimaatactivist Chris Wauman 
is sinds maart het nieuwe gemeenteraadslid 
voor PVDA Sint-Niklaas en h�  wil de politiek 
‘wakker schudden’ over de problemen van de 
werkende klasse, jongeren en planeet. Daarom 
ontvangt h�  symbolisch de ‘mosselpot’ van z� n 
voorganger Jef Maes die werd verkozen met de 
slogan ‘schud ze wakker’.

“Steeds meer mensen vinden dat het anders moet 
en kán en worden lid van onze partij. Ze nemen 
deel aan onze solidariteitsacties: speelgoed en 
verzorgingsproducten inzamelen voor mensen 
in armoede, de horeca steunen en mondmaskers 
maken voor zorgpersoneel tijdens de lockdown; 
puin ruimen, hulp aan de slachtoffers van de 
overstromingen… De solidariteit groeit, ondanks 
een kille overheid.”

Eerst de mensen, niet de 
prestigeprojecten
Terwijl energie, brandstof en wonen onbetaalbaar 
worden, blijft de federale regering de lonen 
blokkeren. “Ook het Sint-Niklase stadsbestuur 
met N-VA, Open VLD en Groen moeten we 

dagelijks wakker 
schudden over 
de stijgende 
armoede. Terwijl 
hier al één 
kind op vier in 
kansarmoede 

Jef Maes geeft de fakkel door 
Chris Wauman nieuw gemeenteraadslid 
PVDA Sint-Niklaas

Kreeg j�  al een deurwaarder 
van de stad over de vloer?
De Stad Sint-Niklaas stuurt meer dan 220 keer per maand 
een deurwaarder uit! Een stadsgenoot kreeg bezoek 
van een deurwaarder na een onbetaalde factuur van de 
kinderopvang van 1,5 euro. Nog iemand zag haar factuur 
van de bib van 16 naar 200 euro oplopen. Wij vroegen aan 
de schepen (N-VA) dat de stad eerst de mensen contacteert 
via telefoon of huisbezoek. Dit werd geweigerd. 

Kreeg j�  bezoek van een deurwaarder?

Contacteer ons:   pvda@sint-niklaas.be, 03 667 36 41

PVDA Sint-Niklaas op 
Facebook:

� pvda.sintniklaas

Wie is Chris?
37 jaar
geboren en getogen in 
Sint-Niklaas
woont in Elisabethwijk
burgerlijk ingenieur
vakbondsafgevaardigde 
BBTK-ABVV bij AG Insurance
vader van Ernesto (6 jaar) 
en Martí (4 jaar)
getrouwd met Debby 
Burssens

opgroeit, maakt dit stadsbestuur de prijzen voor 
witte pamperzakken, baantjeszwemmen ... veel 
duurder, blijven steeds meer boterhamdozen leeg 
en wordt ook de Ster een pak duurder.” 

“Zij kiezen niét voor de mensen! Wél voor 
prestigeprojecten: 22,3 miljoen euro voor de 
nieuwe bib, bijna 20 miljoen voor de Grote Markt, 
12 miljoen voor de vleugel van het stadhuis... Om 
die gigantische uitgaven te betalen, verkoopt 
dit stadsbestuur onze gebouwen zoals het 
Sinbad, de bib, het Huis van het Kind… aan grote 
projectontwikkelaars. Rijk wordt rijker, arm wordt 
armer. Dit moet anders!”

Sint-Niklaas

Versterk de PVDA
Word lid
www.pvda.be/lid-worden

PVDA-stadskrant



Max 1,40 €/l 
aan de pomp

Stuur dit strookje ingevuld naar De Werf, 
Ankerstraat 44 bus 1, 9100 Sint-Niklaas

(*) Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte 
gegevens bijhoudt om je op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van de PVDA. 
Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar 
pvda@pvda.be of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je 
persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.

Teken de petitie 

pvda.be/brandstof

Schaf de acc nzen af
Voornaam:     

Naam:

Straat + nummer:

Postcode:   Gemeente:  

Tel./gsm*:   E-mail*:

Sinbad moet bl ven!
Het Sinbad ligt vlakbij vele scholen. Al komt er 
een nieuw privézwembad op Puyenbeke, in Sint-
Niklaas is er nood aan 2 zwembaden. Zeker omdat 
zwemmen in een privézwembad altijd duurder 
is dan een openbaar zwembad. We verzetten ons 
tegen de verkoop van het Sinbad in 2024 aan de 
hoogstbiedende projectontwikkelaar. 

Teken de petitie: 
sint-niklaas.pvda.be/zwembad_petitie 

Raoul Hedebouw volgde begin dit jaar Peter 
Mertens op als nationaal voorzitter van de PVDA. 
Peter bl� ft actief als algemeen secretaris in de 
part� leiding en federaal parlementslid. Beiden 
hebben ze één missie: het opnemen voor de 
werkende klasse en het linkse gedachtegoed op 
de kaart zetten.

Peter, je was voorzitter van 2008 tot 2021. Waar 
ben je het meest trots op?
Peter: Onze groei. Toen ik aan het roer van de 
PVDA kwam, was onze partij voor veel mensen 
onbekend. We hadden 2.800 leden en een handvol 
gemeenteraadsleden. Ondertussen hebben we 
24.000 leden en zijn er PVDA-afdelingen in grote 
bedrijven en in alle grote steden. We voeren stevige 
oppositie in alle parlementen. Ook in Sint-Niklaas 
vergroot onze impact dankzij vele actieve leden en 
ons werk in de gemeenteraad.

Raoul, jij bent een van de bekendste gezichten van 
die oppositie. Wat drijft jou?
Raoul: Ik word boos als ik de verhalen van mensen 
hoor die het moeilijk hebben. Fabian werkt op 
de luchthaven en slaapt één keer per week in zijn 
wagen om brandstof te besparen. Ondertussen 
maken multinationals als Total miljarden euro’s 
woekerwinst op die benzineprijzen, dat kan niet.

Wat kan je daaraan doen?
Raoul: De overheid kan perfect de prijzen bevriezen 
op 1,4 euro per liter door de belastingen te 
verlagen. Dat is wat wij vragen met een petitie die 
ondertussen al meer dan 125.000 keer getekend is.

 Ook rond de blokkering van de lonen is het 
ongenoegen groot?

Peter: Natuurlijk. Wie heeft het land doen draaien 
tijdens de hele coronacrisis? De werkende 
klasse: mensen in de zorg, winkelbedienden, 
havenarbeiders, vuilnismannen… Maar twee 
jaar later is er niets voor hen. De lonen werden 
geblokkeerd terwijl de bedrijfswinsten door het 
dak gaan. De wet die de lonen bevriest, moet 
ingetrokken worden.

 Je krijgt soms het verwijt dat de PVDA roept aan 
de zijlijn terwijl andere partijen beleid voeren.
Raoul: Niemand kan er nog omheen, de PVDA 
weegt meer dan ooit op het politieke debat. 
Eergisteren met het minimumpensioen van 1.500 
euro, gisteren met de btw-verlaging op energie 
en vandaag met de miljonairstaks. Zonder ons was 
daar geen sprake van geweest.

“De PVDA weegt meer dan 
ooit op het politiek debat”

Dubbelinterview met Peter Mertens en Raoul Hedebouw

Spring eens binnen in actiecentrum De Werf 
(Ankerstraat 44 bus 1, Sint-Niklaas) voor info over onze 
werking, hoe wij actievoeren, hoe jij zelf kan helpen ... of 
gewoon voor een gratis koffie en fijne babbel! Donderdag 
en zaterdag open van 10 tot 13u.

GRATIS VLAG - Wil jij supporteren voor 
Team Belgium op het WK Wielrennen of 
voor de Rode Duivels op het WK Voetbal? 
Haal je gratis vlag op in De Werf!

Enkele overwinningen van 
bezorgde burgers samen 
met PVDA Sint-Niklaas:
• Bushaltes Fabiolapark, Voskenslaan en Brugsken gered
• Verhoging gezinsabonnement De Ster deels 

teruggedraaid
• Sint-Niklaas tekent charter tegen sociale dumping op 

bouwwerven
• Fietsveiligheid: conflictvrije kruispunten aan de Singel
• Live streaming van de gemeenteraad via 

www.sint-niklaas.be/livestream
• Wekelijkse ophaling GFT in de zomer
• Tegenhouden opslag asbest in Hoge Heerweg
• Redden ‘Driegaaienbos’ en waardevolle natuur 

Heimolen
• Barelen Sinaai open tijdens bouwverlof
• Sluiting levensgevaarlijk asbeststort

Klimaat: pensioenen 
duurzaam beleggen
PVDA steunt de eis van o.a. Bond Beter 
Leefmilieu, Greenpeace en Klimaatzaak 
om het geld van de pensioenen voor het 
contractueel stadspersoneel duurzaam én 
sociaal te beleggen. Chris Wauman: “Dus 
niet langer 
in fossiele 
brandstoffen 
of oorlog. We 
dienden die 
eis als motie 
in en het 
stadsbestuur 
ging akkoord! 
Wij vroegen 
naar advies van 
de vakbond 
ook een verhoging van het aanvullend 
pensioen voor ons stadspersoneel. Want 
waarom ligt dat lager dan voor het personeel 
van Beveren, Kruibeke, Waasmunster en de 
MIWA? Die motie werd weggestemd.”

Wonen: waar bl ven 
de prakt ktesten?
Heel wat Sint-Niklazenaars voelen zich 
benadeeld op de woonmarkt. Liefst 1 op 
de 5 verhuurders discrimineert kandidaat-
huurders omwille van inkomen, origine, 
gezinssamenstelling, seksuele geaardheid of 
handicap. Jef Maes: “Wij vroegen meermaals 
proactieve praktijktesten aan, mét sancties 
voor hardnekkige overtreders. Telkens 
stemden Vlaams Belang, N-VA, Open VLD en 
Groen tegen. Hoewel steeds meer steden dit 
invoeren en een studie van de universiteit 
VUB bewijst dat het werkt.”
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Solidariteit met 
slachtoffers 
overstromingen
Veel slachtoffers van de gruwelijke 
overstromingen in de Vesdervallei voelen zich in 
de steek gelaten door overheid en verzekeraars. 
Debby Burssens (coördinator De Werf): “Tot 
vandaag blijft PVDA met haar SolidariTeams 
die mensen helpen. Zo gingen we vorig jaar 
met zo’n 80 Wase vrijwilligers puin ruimen 
en soep bedelen. Dit jaar zamelden we samen 
met 33 Wase kunstenaars 9.341 euro in met 
de verkoop van kunst en handwerk. Goed voor 
een vrachtwagen vol elektrische kookplaten, 
wasmachines en kookvuren.” 

Haka voor meer loon
Het Collecti.e.f 8 Maars Sint-Niklaas bracht op de 
Grote Markt een haka-dans voor hogere lonen. 
Ze verzamelden ook maandverband, tampons, 
cups … voor vrouwen in armoede. Woordvoerder  
Jessica Testaert: “We voeren actie tegen geweld 
op vrouwen, voor hogere minimumlonen, 
hogere pensioenen en meer investeringen 
in gezondheidszorg, onderwijs, crèches, 
ouderenzorg…” PVDA-vrouwenbeweging 
‘Marianne’ steunde de actie samen met de 
vakbonden ABVV en ACV, Hart boven Hard, Furia, 
Vrouwenraad en vzw Vrouwencentrum. 

PVDA-raadslid Chris Wauman vroeg aansluitend 
op de gemeenteraad om de minimumlonen bij 
de stad te verhogen tot 2.300 euro bruto of 15 
euro per uur en om gratis menstruatieproducten 
te voorzien in de scholen, sportcentra en 
jeugdhuizen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. 
De schepenen (N-VA, Groen) gingen niet akkoord.
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Vakbondsman en klimaatactivist Chris Wauman 
is sinds maart het nieuwe gemeenteraadslid 
voor PVDA Sint-Niklaas en h�  wil de politiek 
‘wakker schudden’ over de problemen van de 
werkende klasse, jongeren en planeet. Daarom 
ontvangt h�  symbolisch de ‘mosselpot’ van z� n 
voorganger Jef Maes die werd verkozen met de 
slogan ‘schud ze wakker’.

“Steeds meer mensen vinden dat het anders moet 
en kán en worden lid van onze partij. Ze nemen 
deel aan onze solidariteitsacties: speelgoed en 
verzorgingsproducten inzamelen voor mensen 
in armoede, de horeca steunen en mondmaskers 
maken voor zorgpersoneel tijdens de lockdown; 
puin ruimen, hulp aan de slachtoffers van de 
overstromingen… De solidariteit groeit, ondanks 
een kille overheid.”

Eerst de mensen, niet de 
prestigeprojecten
Terwijl energie, brandstof en wonen onbetaalbaar 
worden, blijft de federale regering de lonen 
blokkeren. “Ook het Sint-Niklase stadsbestuur 
met N-VA, Open VLD en Groen moeten we 

dagelijks wakker 
schudden over 
de stijgende 
armoede. Terwijl 
hier al één 
kind op vier in 
kansarmoede 

Jef Maes geeft de fakkel door 
Chris Wauman nieuw gemeenteraadslid 
PVDA Sint-Niklaas

Kreeg j�  al een deurwaarder 
van de stad over de vloer?
De Stad Sint-Niklaas stuurt meer dan 220 keer per maand 
een deurwaarder uit! Een stadsgenoot kreeg bezoek 
van een deurwaarder na een onbetaalde factuur van de 
kinderopvang van 1,5 euro. Nog iemand zag haar factuur 
van de bib van 16 naar 200 euro oplopen. Wij vroegen aan 
de schepen (N-VA) dat de stad eerst de mensen contacteert 
via telefoon of huisbezoek. Dit werd geweigerd. 

Kreeg j�  bezoek van een deurwaarder?

Contacteer ons:   pvda@sint-niklaas.be, 03 667 36 41

PVDA Sint-Niklaas op 
Facebook:

� pvda.sintniklaas

Wie is Chris?
37 jaar
geboren en getogen in 
Sint-Niklaas
woont in Elisabethwijk
burgerlijk ingenieur
vakbondsafgevaardigde 
BBTK-ABVV bij AG Insurance
vader van Ernesto (6 jaar) 
en Martí (4 jaar)
getrouwd met Debby 
Burssens

opgroeit, maakt dit stadsbestuur de prijzen voor 
witte pamperzakken, baantjeszwemmen ... veel 
duurder, blijven steeds meer boterhamdozen leeg 
en wordt ook de Ster een pak duurder.” 

“Zij kiezen niét voor de mensen! Wél voor 
prestigeprojecten: 22,3 miljoen euro voor de 
nieuwe bib, bijna 20 miljoen voor de Grote Markt, 
12 miljoen voor de vleugel van het stadhuis... Om 
die gigantische uitgaven te betalen, verkoopt 
dit stadsbestuur onze gebouwen zoals het 
Sinbad, de bib, het Huis van het Kind… aan grote 
projectontwikkelaars. Rijk wordt rijker, arm wordt 
armer. Dit moet anders!”
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Versterk de PVDA
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