de kandidaten van de pvda brugge

BLIJF VAN ONS PENSIOEN
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.

1. Mieke VAN HOORDE - 58 jaar - Medewerker
		 hulpverleningszone, trotse mama en oma voor een
		 maatschappij op mensenmaat

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.

3. Pascale TYTECA - 57 jaar - Ambtenaar bij
		 Justitie, niet eigenwijs maar eigenzinnig, links en
		 recht voor de raap
4. Thierry VERBEKE - 56 jaar - Spoorarbeider,
		 geboren syndicalist, voorzitter ACOD Spoor
		 in de provincie

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.

2. Jasper DESMEDT - 22 jaar 		 Student met passie voor het klimaat, film,
		 muziek & poëzie

Al 40.000 mensen ondertekenden een
petitie tegen het asociale pensioenplan
van de regering.
Laat ook jouw stem horen op

5. Andy PITTEMAN - 41 jaar - Spoorman met
		 een hart voor de natuur en voor vluchtelingen
		

www.blijfvanonspensioen.be

6. Bieke LANTSOGHT - 37 jaar - Verpleegkundige,
		 vegetariër, met een passie voor de natuur en een
		 hart voor Brugge
7. Suzy VANCOILLIE - 59 jaar - Al dertig jaar
		 in Brugge, passie voor zorg
		

ZO KAN HET NIET VERDER
De regering haalt het geld bij zieken en gepensioneerden,
terwijl multimiljonairs en multinationals miljarden euro
cadeau krijgen. De ongelijkheid in onze samenleving
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.

versterk de pvda
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/lid-worden.
Of mail naar pvda@pvda.be

8. Pascal VAN HOVE - 47 jaar - Delegee bij
		 Bombardier, Metallo met een hart
		
9. Joke VANTHUYNE - 44 jaar - Ergotherapeute,
		 werkt in de ouderenzorg, 2 studerende zonen
		
10. Xavier VERBANCK - 71 jaar - Gepensioneerde
		 postbode en syndicalist
		

kies voor een brugge op mensenmaat

11. Els BISSCHOPS - 67 jaar - Gepensioneerd,
		 grootmoeder, woont in St.-Michiels, sociaal voelend
12. Maxim MIKHELI - 20 jaar - Jonge arbeider met
		 passie voor het jeugdwerk en mensen helpen
13. Maaike VANCOPPENOLLE - 41 jaar 		 Sportieve ambtenaar met een passie voor de natuur
14. Marc SCHROEYERS - 68 jaar - Gepensioneerd,
		 actief in het Brugse verenigingsleven
15. Marzena JAMROZY - 52 jaar - Cipier, gaat de
		 strijd aan tegen elke discriminatie
16. Johan DE SCHEEMAECKER - 45 jaar - Opvoeder buitengewoon onderwijs, bewuste vrijwilliger met
		
een hart voor mens en dier, brede interesse voor zorg
		
17. Marcia DE BACKER - 57 jaar - Keramiste en
		 bewust vegetariër met een hart voor de bergen en
		natuur
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18. Albert SARLET - 53 jaar - Ambtenaar en
		 buschauffeur die gaat voor meer solidariteit

vda brugge
lijsttrekker p

19. Ann VANDENHEEDE - 65 jaar - Gepensioneerd
		 leraar met een hart voor het Zuiden, het milieu en
		vrouwenrechten

van
⊲ Maak een puntonen
betaalbaar w
elke
⊲	Een wijkhuis in
buurt

20. Geert VANSTEENBRUGGE - 60 jaar - Bediende
		 met een passie voor de natuur, wandelen en
		mountainbiken
21. Eduard VAN DAMME - 63 jaar - Bijna		 gepensioneerde die de prioriteiten juist zet: eerst
		 de mensen, niet de winst

bruggek.pvda.be

🔒
Voor een Brugge op
mensenmaat

B

rugge is een mooie, grote stad van Zeebrugge tot
Assebroek. Helaas zijn de politieke partijen nog
altijd van mening dat er in Brugge niets bestaat buiten
het centrum en de haven. Ze ontkennen daarmee
de armoedeproblematiek in wijken als Sint-Jozef en
Sint-Pieters, de hoge woonprijzen in de dichte rand van
het centrum, de biodiversiteit van het Katelijne-eiland in
Assebroek, en de sociale conflicten bij Carrefour in SintKruis of Bombardier in Sint-Michiels. Dat is een politiek
die werkt voor de multinationals in de rand en aan de
kaaien en voor de vastgoedlobby in het centrum. Zo
willen zij hun publiek in de stad krijgen ten koste van de
modale Bruggeling.
Wij willen de stad wakker schudden met een politiek
op mensenmaat. Daarom hebben we eind vorig jaar
in alle deelgemeenten van de stad een Grote Bevraging gedaan. Wij zijn daarmee de enige
partij die heel Brugge wil betrekken bij
het beleid. Of het nu gaat over het
behoud van parken, over een duurzame uitbreiding van de Zeebrugse
haven of over de pensioenen: wij
luisteren naar de mensen.

maak een punt van
betaalbaar wonen

T

ijdens onze enquêtes
bleek dat het duur
wonen is in Brugge.
Brugge is in het Vlaams
gewest na Leuven en
Antwerpen de stad met
de hoogste aankoop- en
huurprijzen.

B

rugge is een rijke
stad in België, maar
die rijkdom verbergt wijken met veel armoede.
Mensen die de eindjes
moeilijk aan elkaar
kunnen knopen, worden
in Brugge stiefmoederlijk
behandeld.

haal het verkeer
uit de knoop

B

rugge is een bestemming voor miljoenen
mensen: 120.000 inwoners, 35.000 pendelaars,
nog duizenden pendelende scholieren en
studenten en 5 miljoen
toeristen per jaar.

Mensen die de hoge
prijzen in Brugge niet
kunnen betalen, vallen
uit de boot. Er zijn nu
4000 sociale woningen
in Brugge, maar er staan
nog altijd meer dan 2000
mensen op een wachtlijst.

Nochtans is armoede
geen keuze. De lokale
dienstencentra van
Mintus (vroegere OCMW)
proberen de armoede
aan te pakken, maar
zij worden door allerlei politici in de winst- en marktlogica
geduwd.

Al deze mensen maken
hun eigen verplaatsingen
van, naar en doorheen de
stad. Het beleid richtte
zich zonder enig alternatief op de auto. Resultaat:
dagelijks files van de
invalswegen van de stad tot de poorten.

Om aan de vraag van sociale woningbouw te kunnen voldoen, moet er een Brugse wooncoöperatie komen die deze
vraag kan beantwoorden. Vele Brugse politici verschuilen
zich achter Vlaams beleid of achter het idee dat wonen een
pure marktkwestie is. Nochtans kan zo’n Brugse wooncoöperatie met sociale woonbouw wel de woonprijzen in Brugge
verlagen.

Met de PVDA willen wij deze dienstencentra behouden en
zelfs uitbreiden.

De PVDA pleit voor het uitbouwen van een gratis, openbaar
fijnmazig openbaar vervoer en een fietsnet dat door heel de
stad gaat, en niet alleen de binnenstad beslaat.

Mieke Van Hoorde

Mieke Van Hoorde
lijsttrekker
pvda Brugge

geef armoede geen kans

“Een Brugge op mensenmaat
is een stad waar iedereen goedkoop kan
wonen”

Bieke Lantsoght

“We willen per 10.000
inwoners een wijkhuis in Brugge, dat
zouden er dus 12 worden.”

Jasper Desmedt

“Fietsen is beter voor een
stad op mensenmaat, maar het moet wel
veilig kunnen.”

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 domineren te vaak het maatschappelijk debat. Zij hebben het
geld. Wij hebben solidariteit, jou, elkaar, sympathisanten.
Versterk de tegenstroom en schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Ontvang als eerste onze scoops, nieuwtjes, standpunten,
acties en video’s.

“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.”
peter mertens
voorzitter pvda

raoul hedebouw
pvda parlementslid

