Samen de stad maken
— Opmaak van het Gents bestuursakkoord
doorheen een brede raadpleging van
de ganse bevolking.
— Wijkbudgetten van minstens 30% van het
totale budget waarover de bevolking
zelf kan beslissen.
— Bindende referenda op volksinitiatief.
Respect voor de vragen, gelijke kansen
in de campagnes.

STEM VOOR

THOMAS

WEYTS

— Burgerinitiatieven moeten spreekrecht behouden op de gemeenteraad. Invoering van
een uur voor de burgers op de gemeenteraad.
— Burgemeesters en schepenen aan het loon
van een gemiddelde geschoolde werknemer.
Verbod op cumuls en betaalde postjes in
intercommunales, energiebedrijven, enz.

Steun is welkom

PLAATS

De SAP krijgt geen pak subsidies of steun van
rijke leden. Een gift is welom op Gent Strijdfonds
BE17 0011 1578 3421. Vermeld ‘steun’.

PVDA

Word lid van de SAP
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De SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch
Project) komt dag na dag op voor een antikapitalistisch, radicaal democratisch, feministisch en
ecosocialistisch alternatief. Doe mee, word lid!

HET SOCIAAL

VERZET

IN DE RAAD

Verruimingskandidaat van SAP op PVDA
Plaats 42 voor de gemeenteraad

THOMAS

WEYTS
PLAATS

NIET OP DE OPENBARE WEG WERPEN
Verantwoordelijke uitgever: A. Henry
Plantinstraat 23, 1070 Brussel
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Het sociaal verzet in de raad

Internationale solidariteit

Een voorkeurstem voor Thomas Weyts, verruimingskandidaat van SAP op PVDA, is een
stem voor een duidelijk antikapitalistisch en
ecosocialistisch alternatief. Een stem voor volgehouden solidariteit met asielzoekers, mensen
zonder papieren en migranten, tegen racisme en
extreem rechtse haatzaaierij.

— Gent vrij van Israëlische Apartheid. Stopzetting van elke vorm van samenwerking
met bedrijven die vuile zaken doen met
Israël. Ondersteuning van de BoycotDesinvestering-Sancties-campagne.

Een stem voor een linkse oppositie in de gemeenteraad, tegen rechts en extreem rechts, maar ook
tegenover een bestuur met SP.A-Groen als dit
antisociaal beleid voert. Een stem die links wakker houdt en rechts nachtmerries bezorgt.

— Verzustering van Gent met Rojava in Syrië.

Zonder illusies dat in de gemeenteraad alles kan
opgelost worden, maar met des te meer vertrouwen in de kracht van ons allen in actie.
Thomas maakt zich sterk voor volgende zaken:

Een gastvrij en solidair Gent
— Geen huisbetredingen om mensen
zonder papieren op te pakken in Gent.
Geen medeplichtigheid van stadsdiensten, OCMW of lokale politie aan de jacht
op vluchtelingen zonder papieren.
— Ondersteuning van vrijwilligerswerkingen en zelforganisaties van
migranten en vluchtelingen.
— Voldoende woningaanbod voor iedereen,
ook voor vluchtelingen en migranten.
— Voldoende medische zorg en recht op
onderwijs voor iedereen, ook voor mensen
zonder papieren.
— Harde aanpak van racisme en discriminatie
op woning- en arbeidsmarkt. Nultolerantie
voor racisme door politie of stadspersoneel.

— Geen samenwerking met autoritaire
regimes, ook niet met Erdogan in Turkije.
— Steun aan strijd voor democratische
en sociale rechten en mensenrechten
wereldwijd.

Goed en gratis openbaar vervoer
— Gratis openbaar vervoer in Gent zorgt ervoor
dat meer mensen de auto thuis laten.
— Investeringen bij De Lijn in voertuigen,
infrastructuur en personeel.
— Verhoogd aanbod ook in de vroege en
late uren.
— Trams en bussen goed toegankelijk
voor mensen met een beperking
of met kinderwagen.

Goed en betaalbaar wonen
— Ecologische en betaalbare woningen
voor iedereen, geen prestigeprojecten
en woningen die enkel voor de betere
middenklasse betaalbaar zijn.
— Een Stedelijke Wooncoöperatie en een
ambitieus plan voor sociale woningbouw:
9000 extra woningen is een minimum.
— Goede en betaalbare sociale woningen:
bevriezing van de sociale huurprijzen.

Versterking van woonzekerheid. Zoveel
mogelijk zachte renovaties waarbij
huurders in hun woning kunnen blijven.
— Nultolerantie voor leegstand en verkrotting.
Toepassing door het gemeentebestuur van het
opeisingsrecht van leegstaande woningen.
— Gedaan met huisjesmelkerij en woekerprijzen op de huurmarkt.
Voor dwingende richthuurprijzen.

Iedereen recht
op een leefbaar klimaat
— Een stedelijk energiebedrijf in publieke handen dat investeert in energiebesparing en
100% hernieuwbare en betaalbare energie.
— Een ambitieus plan voor zonne- en windenergie, isolatie en energie-efficiëntie.
— Transparant en democratisch beheer van alle
energieleveranciers, steun aan kleinschalige
en coöperatieve energievoorzieningen.
— De havenbedrijven moeten hun steen bij
dragen. De klimaatdoelstellingen kunnen niet
enkel gehaald worden door beroep te doen
op de burgers en stedelijke voorzieningen.

