voor een menen op mensenmaat
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PETER
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⊲ Halt aan de le kers
en huisjesmel
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Geef armoede geen kans

U
Gaan we samen Menen
wakker schudden?

P

VDA Menen wenst een stadsontwikkeling op
maat van de bewoners en de handelaars, met
een aanbod aan betaalbare woningen. Dit is ook
de eis van de mensen die we vorig jaar bevraagd
hebben. We willen een mobiel infoloket, waar de
Menenaars met al hun vragen terecht kunnen.
Dit onder het motto Bereikbaar-BegrijpelijkBehulpzaam. We willen de leegstandtaks na
6 maanden verdubbelen van panden die niet
verhuurd worden. We willen starters actief
begeleiden om buurtwinkels te beginnen. Per
stadsdeel moet er een wijkgezondheidscentrum
komen. We willen van Menen een groenere stad
maken. Dit alles op basis van een goed bestuur
zonder graaiers.
PETER Degand
Lijsttrekker PVDA Menen
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� peter.degand
� pvdamenen
✉ menen@pvda.be

it onze enquête
kwam armoede
naar voor als een
van de belangrijkste
punten. Niet
moeilijk, want
het gemiddeld
jaarinkomen van
de Menenaar is 12
procent lager dan
het gemiddelde.
Een verlaging
van de ligdagprijs
in de OCMW-rusthuizen en het afschaffen van de
onderhoudsplicht is noodzakelijk. We wensen zaken
zoals de UITpas laagdrempelig te maken. Het OCMW
moet samen met de stad een mobiel infoloket opstarten
om de inwoners proactief te begeleiden.

“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

Bereikbaar Menen

Menen voor jong en oud?

O

nze persactie rond de
“Parkeer-plus-Zorginitiatief sticker” kreeg
veel positieve reacties.
Zo kunnen we een gratis
parkeerplaats aanbieden
voor zorgverstrekkers
tijdens de uitvoering van
hun zorgtaken.
De PVDA wil investeren
in veilige fietsstallingen,
wil laadpalen voor elektrische fietsen én daarbij autoen fietsdelen promoten. We streven ook naar gratis en
degelijk openbaar vervoer. De PVDA wil het betalend
parkeren vervangen door gratis blauwe zones in
combinatie met bewonersparkeren. De stadsdiensten
moeten controleren. Elke patiënt met een afspraak
in een ziekenhuis krijgt een parkeerattest voor gratis
parkeren tijdens de consultatie.

M

et de PVDA vragen we dat de geplande renovatie
van de jeugdlokalen er effectief komt. We vragen
ook meer middelen voor de niet-georganiseerde
jongeren en een jeugdcafé met repetitieruimtes.
Wij willen ook dat het gebruik van de sporthal niet in het
gedrang wordt gebracht door grotere evenementen.
De opstart van de taalcafé‘s geniet onze volle steun.
Samenwerking met de toegankelijkheidsraad is
noodzakelijk.

geef ons
de vijf

versterk
de pvda

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

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
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1. Degand Peter - Psychiatrisch verpleeg
		 kundige, geëngageerde vakbondsafgevaar		 digde Lbc-Nvk, medewerker Vredesloop Ieper
2. Vandriessche Mieke - Winkelbediende,
		 moeder, sociaal geëngageerd in veel
		 vrijwilligerswerk, en zeer begaan met
		 veiligheid en milieu.

11. Vancoillie Mario - Levensgenieter met
		 pensioen. Altijd bereid om mensen te 		
		 helpen. Staat voor een solidaire maatschappij

3. Quatanne Wilfried - Gepensioneerd en
		 gepassioneerde technieker, voor een 		
		 menselijke wereld

12. Verschaeve Lindsay - Alleenstaande
		 mama met zorgende handen. Voor een stad
		 zonder uitsluiting

4. Akhtar Farhana - Commercieel bediende,
		 voor een toegankelijk onderwijs in een
		 toegankelijk Menen

13. Pottelancie Lieve - Weduwe. Vrijwilliger
		 woonzorgcentrum & Natuurpunt. Liefde voor
		 solidariteit en diversiteit

5. Saelens Heidi - Bemiddelaar VDAB met
		 veelzijdig engagement. Van goede zorg tot
		klimaat.

14. Bulcke Dave - a. Vrijwilliger 		
met groene vingers. Inzet voor zorg en welzijn

6. Fossez Christophe - Chauffeur, voor
		 bereikbare gezondheidszorg in de wijken
7. Vandekerckhove Sylvie - Administratief
		 bediende OCMW, syndicaal afgevaardigde
		 ACOD. Zet zich in voor dierenwelzijn
8. Willaert Eric - Gepensioneerde sociaal
		 begeleider. Zet zich in voor de buurt en
		 meer dan 30 jaar actief in de partij
9. Couwet Caroline - Trotse mama, 		
		 zorgkundige & vakbondsafgevaardigde.
		 Voor rechtvaardige kansen voor iedereen
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10. Vanhaute Stefaan - Student sociaal
		 cultureel werk, muzikant. IJvert voor een
		 open, multiculturele samenleving gebaseerd
		 op solidariteit

15. Debusschere Sonia - Oma.
		 PWA-medewerkster met een hart voor hond		 en dierenwelzijn
16. Nuytten Rudy - Uittredend
		 gemeenteraadslid. Dossierbeheerder 		
		 werkloosheidskantoor ABVV. Voor een socialere
		 en warmere stad in beweging.
Benieuwd naar onze resultaten?
Van harte welkom op 14 oktober in Park Ter Walle,
J&M Sabbestraat te Menen vanaf 16u00.

v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018 • Niet op de openbare weg gooien

De kandidaten van PVDA Menen

