
NIET OP DE OPENBARE WEG WERPEN 
Verantwoordelijke uitgever: P. Veltmans 
Osystraat 20 bus 7, 2060 Antwerpen

Doe mee(r) met de campagne:
Bestel de folder van Peter Veltmans 
Mail naar: info@sap-rood.org 

Bestel de verkiezingsaffiche van Peter Veltmans
Mail naar: info@sap-rood.org

Volg de blog van Peter Veltmans via deze link: 
https://bit.ly/2MHddyj

Meer informatie?
Surf naar: www.sap-rood.org

Mail naar: info@sap-rood.org

Stuur de ingevulde bon naar: 
SAP, Plantinstraat 20, 1070 Brussel

Naam:

Straat + Nr.:      

Postcode:                       

Gemeente: 

E-Mailadres:

GSM / Tel.: 
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Stop De (ont)Wever!
De voorbije zes jaar heeft het stadsbestuur meer 
afgebroken dan opgebouwd: Het maatschappelijk 
middenveld werd behandeld als tegenstander. 
Het personeel van stad, OCMW en Woonhaven 
moest zoveel wantrouwen slikken, dat velen 
ontslag namen. De slogan ’t Stad is van iedereen 
werd geschrapt en bevolkingsgroepen werden 
tegen elkaar opgezet – wie niet past in het beeld 
van het uniforme, witte Vlaanderen of van de 
zogenaamd ‘vrije’ markt, riskeert GAS-boetes, 
imagotaksen of stigmatisering. De war on drugs 
escaleert en de politie gedraagt zich meer en 
meer als bezettingsmacht. 

Tegelijk zal de bevolking van de stad de komende 
6 jaar toenemen met meer dan 30.000 nieuwe 
inwoners, terwijl er nu al een tekort is aan 
betaalbare woningen, goede crèches en degelijk 
onderwijs, net zoals aan groen. De armoede 
blijft toenemen. De democratie staat onder druk. 
Zo moeten beslissingen van de gemeenteraad 
nog altijd goedgekeurd worden door de voogdij 
van  provincie en Vlaamse regering, die zweren 
bij neoliberale besparingen. De gemeenteraad 
heeft op zich al weinig te zeggen en de districten 
nog minder. Het verkeer in Antwerpen staat 
ondertussen stil en als het niet stil staat, is het 
levensbedreigend of moordend. 

Voor dit schamele resultaat betalen burgers nog 
altijd meer belastingen dan bedrijven. Ook de 
groeiende haven draagt nog steeds weinig bij tot 
de stadsfinanciën. Ziedaar het resultaat van zes 
jaar ontWevering van de samenleving. Daarom:

Vijf speerpunten  
om de stad te heroveren
1. Voor de noden en verzuchtingen van allen

—  Laat ons zorgen voor 10.000 
nieuwe sociale woningen

— Laten we asociale huisjesmelkers onteigenen

—  Laat ons investeren in stedelijke 
crèches, scholen en leerkrachten

—  Laten we co-housing toestaan voor 
OCMW-steuntrekkers en werklozen, 
zonder te knippen in hun uitkering

— Laat ons het OCMW activeren – NIET de armen

2. Versterk de democratie

—  Laat ons de voogdij omdraaien en de 
macht echt doen uitgaan van het volk

—  Laten we de gemeenteraad doen voorzitten door 
een gewoon lid, NIET door de burgemeester

—  Laat ons zorgen voor meer middelen en 
bevoegdheden voor de districten

—  Laten we stoppen met  stigmatisering 
en discriminatie: weg met GAS-boetes, 
imago-taksen en hoofddoekverboden

3. Breng de stad terug in beweging

—  Laat ons de prioriteiten omdraaien: 
eerst stappen, dan trappen, daarna 
openbaar vervoer en pas dan de auto

—  Laten we investeren in voet- en fietspaden  
én in openbaar vervoer

—  Laat ons tram en bus gratis maken  
voor iedereen

—  Laten we eindelijk zorgen voor openbaar 
vervoer in, naar en binnen de haven en 
naar en van de noorderdistricten

—   Laat ons een een stedelijk openbaar 
vervoerbedrijf stichten

4. De bevolking vóór de boekhouding

—  Laat ons de gemeentebelasting 
(opcentiemen) verlagen

— Laten we de bedrijfsbelastingen verhogen

— Laat de haven substantieel meer bijdragen

5. De stad als motor van vooruitgang

—  Laten we gastvrij zijn voor wie er 
nood aan heeft - stop de jacht op 
vluchtelingen en de stigmatisering 
en discriminatie van migranten

—  Laat ons solidair zijn met de strijd tegen 
de besparingspolitiek en opkomen 
voor een echte vermogensbelasting

Stem SAP op PVDA

TIP : je kan ook meerdere 
voorkeurstemmen uitbrengen!

Stem SAP op PVDA


