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“Om corona te verslaan,
is solidariteit nodig.
En ook daarna is solidariteit dé sleutel
om iedereen weer vooruit te doen gaan.
Samen gaan we daar voor zorgen.”
Conner Rousseau
Foto: Daan Schellemans, sp.a

Nationaal voorzitter

#toekomst

Hier komt een grote titel
met een lokaal verhaal
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TOEKOMST VAN MENSEN
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1. INVESTEREN IN ZORG
EN ZORGPERSONEEL
– 1,2 miljard voor betaalbare
zorg

4. SOCIAAL KLIMAATBELEID
– Een sociaal en ambitieus
klimaatplan zonder dat de
elektriciteitsfactuur stijgt

– 4.500 extra jobs in de zorg

– Investeren in betere
treinverbindingen

2. INVESTEREN IN LONEN
EN PENSIOENEN
– 2 miljard voor betere
pensioenen

5. EERLIJKE BELASTINGEN
– Bijdrage van grote bedrijven
als Facebook, Google en
Amazon

NATIONAAL STUK

– Streven naar € 1.500
minimumpensioen

– Minimumbelasting voor
multinationals

– Langer werken = meer
pensioen

6. STRIJD TEGEN ARMOEDE
– Laagste uitkeringen verhogen

– Lonen van al wie het land
draaiende houdt, gaan
omhoog

– OCMW’s versterken

– Minder belastingen op werk

– Sociaal tarief elektriciteit
uitbreiden

3. VEILIGHEID
GARANDEREN
– Zero tolerance voor geweld
tegen politie

#meer info

0494823845

7 AMBITIES UIT HET REGEERAKKOORD

– 6% meer loon voor
zorgpersoneel
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– 1.600 agenten extra per jaar
Foto: xxxx
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#ambities

– Relschoppers en criminelen
blijven niet ongestraft

– Kosten van deurwaarders
verlagen

7. VLOTTERE MOBILITEIT
– Trein stipt, betaalbaar,
comfortabel
én toegankelijk voor iedereen
– Meer goederen per spoor,
minder vrachtwagens op de
weg
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Edito

Hier komt dan het edito ingevuld
door de lokale voorzitter of een andere mandataris. Ibuscius ne mi, cum re
culpa cum dis doluptatem ant eruptatur, accum expliae experum sum ium
volluptatiis que nimil et eic te solest
etus quossent iur, invenestium qui ut
quoditatus volori di.

Vooruitzicht

Vlaamse regering doet steden en
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Ed modi dolupis asperspe nisquunt,
ernatis non pa nobist, omnis aut venihiciis explab iliqui aciet escium consequi
autaturibus. Ehendia nonsequ iasit,
quiamen dicis re dolorumque lab idel id
eat labo. ri ab iducidundis eos non.

Extra informatie zoals contactgegevens, locatie, contactpersoon voor
meer info kan hier geschreven worden. Dit kan allemaal hier worden
opgesomt op maximaal vijf lijntjes.
meer info mail info@spaherk.be
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Ed modi dolupis asperspe nisquunt,
ernatis non pa nobist, omnis aut venihiciis explab iliqui aciet escium consequi
autaturibus. Ehendia nonsequ iasit,
quiamen dicis re dolorumque lab idel id
eat labo. ri ab iducidundis eos non.

Extra informatie zoals contactgegevens, locatie, contactpersoon voor
meer info kan hier geschreven worden. Dit kan allemaal hier worden
opgesomt op maximaal vijf lijntjes.
meer info mail info@spaherk.be
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Liever digitaal?
Lees meer via
onze website.

#social media

“Vandaag moet ge nog altijd een
kostuum aandoen om serieus
genomen te worden. Wel, weg
daarmee. Als je elke dag je best doet
NATIONAAL STUK
in ’t leven, moet je vooruit kunnen.
Meryame Kitir

minister van Ontwikkelingssamenwerking
en Grootstedelijk Beleid

#succes #Vooruit #stress
#theslicksocialist

Volg ons onze afdeling op facebook & instagram
connor.rousseau@s-p-a.be facebook.com/connerrousseau twitter.com/conner_rousseau instagram.com/kingconnah

Foto: Daan Schellemans, sp.a

‘t Is gebeurd.
Onze @KingConnah
doet mee aan
#deslimstemensterwereld.
Quiztips zijn altijd welkom
via de instagrampagina
van Conner.

