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 ninOve - OCMW-raadslid, lieven 
Meert, werd door het provinciaal sp.a con-
gres aangeduid voor de vierde opvolgers-
plaats op de Kamerlijst voor Oost-vlaan-
deren. deze lijst zal getrokken worden door 
Geraardsbergenaar dirk van der Maelen, de 
specialist buitenlandse zaken en fiscaliteit 
die nog maar net werd verkozen tot best pres-
terend parlementslid van de voorbije 3 jaar.
naast van der Maelen staan nog een aantal 
sp.a-kleppers op de Oost-vlaamse Kamer-
lijst: Karin Temmerman, schepen in Gent, 
Kamerlid Bruno Tuybens uit Zwalm en de 
Gentse burgemeester daniël Termont fun-
geren op de lijst van de effectieven.
Bij de opvolgers vind je naast lieven Meert 
op de 4e plaats onder andere de parlement-
sleden Cathy Plasman, Bart van Malderen  
en Kurt de loor. 

Wie is Lieven?
 NINOVE-GENT - lieven Meert is af-

komstig uit Okegem bij ninove. Hij is de 
zoon van Freddy Meert en Frieda de Cler-
ck. lieven studeerde burgerlijk ingenieur en 
economie aan de universiteiten van Gent en  
louvain-la-neuve.

 GENT-BRUSSEL - na 2 jaar te werken 
voor de universiteit besloot lieven zijn  
engagement voor de partij te versterken 
en werd hij parlementair medewerker van  
Kamerlid en burgemeester van Zwalm  
Bruno Tuybens. vandaag werkt lieven 
voor de studiedienst van sp.a  waar hij de 
dossiers rond begroting en de financiële 
sector opvolgt.

 HOBBY’S – Als levensgenieter spendeert 
lieven de meeste vakanties in bergachtige 
gebieden overal ter wereld om er trektoch-
ten te maken en andere culturen te leren 
kennen of gaat hij mee op kamp om er te 
koken voor een jeugdbeweging.

 LOKAAL - Als jong OCMW-raadslid 
zet lieven zich al enkele jaren in voor een  
sociaal en levendig ninove, met onder  
andere de geslaagde petitie-actie rond het 
stratencarnaval in de Koepoortstraat en re-
cent nog zijn strijd tegen de overdreven ap-
partementitis in onze stad.

 NATIONAAL - Op nationaal niveau wil 
lieven samen met sp.a de stilstand van ons 
land opheffen en mikt hij op een program-
ma van vooruitgang: voor de pensioenen, 
betaalbare energie en woningen en een eer-
lijke fiscaliteit. 

U herinnert zich vast en zeker nog de origi-
nele pop-art campagneborden van de jonge 
gezichten van sp.a ninove tijdens de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen enkele jaren 
geleden. 
lieven Meert vindt dat de huidige politiek 
een frisse en onbevooroordeelde kijk kan 
gebruiken en wil dat laten zien met een lu-
dieke en kunstzinnige campagne. daarom 
pakt hij nu uit met artistieke en opvallende 
blikvangers.  Zo staan er langs de n45 ex-

Lieven Meert 4e opvolger op Kamerlijst

 Deze opvallende letters zijn te bewonderen langs de N45 expressweg.

presweg metershoge letters in ware Holly-
woodstijl en zijn er verschillende portretten 
te bewonderen in ons denderend land-
schap.
Zeven kunstenaars lieten zich gaan op het 
aangezicht van de sp.a-kandidaat met  en-
kele pareltjes als resultaat. Felicitaties voor 
de kunstenaars: Rufijn de decker, Jürgen 
de Zaeytijd, Filip Strubbe, Toon van Hols-
beeck, liesbeth Renneboog, Maxim van Si-
nay en Bram Borremans. 

Opnieuw originele campagne

Het sp.a pensioenplan uitgelegd
de toekomst van onze pensioenen staat 
centraal in deze verkiezingscampagne.  
Aangezien we allemaal langer en gezonder 
leven en we minder kindjes maken, dringt 
een hervorming van ons pensioenstelsel 
zich op. sp.a heeft hier een goed uitgebouwd 
plan voor dat bestaat uit twee delen.
eerst en vooral wil sp.a de laagste pensioe-
nen verhogen tot boven de armoedegrens. 
drie vierde van alle armen zijn immers  
gepensioneerden.  dat is een rijke samen-
leving als de onze onwaardig. 
Bovendien wil sp.a het wettelijk pensioen 
versterken door er een tweede component 
aan toe te voegen. Wat men nu de tweede 
pijler noemt (het bedrijfspensioen/’de 
groepsverzekering’) wordt uitgebreid naar 
alle werknemers daar waar nu slechts on-
geveer de helft van de werknemers zulk 
pensioenplan heeft. dit zal op middellange 
termijn een extra pensioen opleveren van 5 
tot 10 procent. en voor wie tot 65 werkt kan 
het pensioen zelfs heel spoedig tot 200 euro 
per maand verhoogd worden.

En wie gaat dat nu allemaal betalen?
Het optrekken van de laagste pensioenen 
kost ongeveer 300 miljoen euro die sp.a wil 
bekostigen door een heronderhandeling 

met Suez dat slapend rijk wordt door de 
afgeschreven energiecentrales. Als je weet 
dat de overheid 21 miljard in de banken 
pompte om hen te redden, kan er dan geen 
300 miljoen af om de pensioenarmoede aan 
te pakken?
voor de versterking van het wettelijk pen-
sioen ligt het anders. deze zal betaald wor-
den door een gezamenlijke inspanning 
van werkgever en werknemer, zoals dat 
nu al het geval is in de bedrijven die zulk  
bedrijfspensioen aan hun personeel aanbie-
den. Concreet komt het er op neer dat een 

deel van de groei die we de komende jaren 
zullen hebben, gereserveerd zal worden 
voor het pensioen. 
daarnaast zal ook de overheid een inspan-
ning doen voor uw pensioenzekerheid. Het 
geld hiervoor komt van het eenvoudige 
feit dat de feitelijke pensioenleeftijd die nu  
ongeveer 59 jaar is, geleidelijk enkele  
jaren zal opschuiven zodat er meer bijdra-
gen binnenkomen en minder pensioenen  
betaald worden. de pensioenmaatregel van 
sp.a verdient zo zichzelf terug. 

We moeten weer vooruit
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Wie es Lieven?
 NIENOf-GENjTj - lieven Meert es ge-

boeren in Oekegem ba ninof. Au es de zoen 
va Freddy Meert en Frieda de Clerck. lie-
ven studeerdigen burgerlek einzjinieur en 
economie oën d’universitaujtjen va Gentj 
en louvain la neuve.

 GENjTj-BRISSEL - noë 2 joër weirken 
ver n’unief wiljdigen lieven zauin ambie-
ses ver de partau versteirken en azeu es’n 
parlementair medewerker geworren va ko-
merlid en berremieëster va Zwalm, Bruno 
Tuybens. vandoog weirkt lieven veer de 
studiedinjst van sp.a, woër dat’n de dossiers 
rond begreutink en de financiële sector op-
volgt.

 HOBBY’S – lieven profiteert geiren van 
’t lieëven: ’t groesjte stik van zauine konzjee  
zitj’n in beirgachtige landen oeveral ter  
wieëreld om doë trektochten te moken 
en andere beskovingen te liëren kenn’n of  
goët’n mee op kamp om te koeken veer de 
jeugdbewegink.

 pLOSjELAUIK - As jonk ocmw-roëdslid 
zetj lieven em al iënigste joëren in veer e 
socioël en lieëvendig nienof, mè onder an-
dere de gelikte petiese rond de stroëtecar-
naval in de Koepeurtstroët en oeverlest nog 
zauine strauidj tegen de “appartementitis” 
in oos stad.

 NATIONOëL - Op nationoël nivo wiltj 
de lieven somen met den sp.a de stilstand 
van oos land opeffen en mikt’n op e pro-
gram va verooëtjgank: veer de pesjoenen, 
betoëlboëren enerzjie en ieërlauike taksen.

Ge rappeleert au van tien negen nog de 
kiezink veer de geminjterooëd van iënigste 
joëren gelejjen; tein onj ze een goei pop-art 
campagne van de jonge gezichten van sp.a 
nienof. lieven Meert venjd dat de polletik 
ne veske, frisse kaujk kaun bezigen en wiltj 
da loëten zien mè een plezante en kunst-
zinnige campagne. dorrom pakt’n nau oëtj 
mè artistieke dinges, die in ’t eug springen. 
Azeu stonj der al kant van den n45 expres-
boën graulek greute letters, pecies gelek as 

Lieven Meert 4den opvolger op Komerlausjtj

 Ge kenjt nie nevest dees skeun letters zien die da op de boën noër Oilstj, den N vauvenvieërtig, stoën.

in Ollywood en zenj der verskillige portretn 
te bewondern in oos denjerend landskap. 
Zeven koensjtenieërs lieten elen isj goe 
goën op ooze sp.a kandidoët zauin smikkel;  
mè iënigste skeun affisjes as resultoët. nen 
dikke merci veer de koenjstenieërs :
Rufijn de decker, Jürgen de Zaeytijd, Fi-
lip Strubbe, Toon van Holsbeeck, liesbeth 
Renneboog, Maxim van Sinay en Bram 
Borremans.

Veneir goei gedachten

’t Sp.a pesjoenplan in ’t ket ooëtjgeleid
de toekomst van oos pesjoen es veer oons 
‘t prinsepolsjte in dees kiezink. Omda’men 
allemoël langer en gezonder lieëven en 
damme menjer jongeren moken, moet  oos 
pesjoenstelsel veranderen. Sp.a eet ier een 
nauig goe plan dat ooëtj 2 stikken bestoët. 
iejst en veuraul willen men de klein pesjoe-
nen verheugen tot boeven d’eiremoeigreensj. 
vauivenzeventig op d’honderd van alle eir-
men zijn gepensjoneerd. Zeu iet es oons 
raujke somelevink toch nie weird.

doëboeven wiltj den sp.a het wettelek pe-
sjoen versteirken deer nog een twiejde 
stik: Wat dammen nau den twiejde paujler 
noemt (het bedraujfspesjoen/de groepsver-
zekerink) weird oepengetrokken noër alle 
weirkmeensjken (nau es da mor den helft 
van de weirkmeensjken, dat azeu e pesjoen-
plan eet). Tees zal op de middellangen ter-
maujn een extra pesjoen opleveren va 5 tot 
10 %. en ver wie da tot zauin 65 joër weirkt, 
kan da pesjoen rap tot 200€ per montj werre 
verheugd.

En wie got da nau allemoël moeten betoëln?
’t Optrekken van de klein pesjoenen kost 
appepree 300 miljoen euro; den sp.a wiltj da 
bekostigen deer nog isj goe te klappen mè 

Suez;  die werren toch al slopend raujk deer 
d’afgeskreven enerzjiecentroëles. Aske wetj 
dat de stoët 21 miljaar in de banken ee ge-
pompt om eeln te redden, tein kaun der euk 
300 miljoen oën af om de pesjoeneirremoei 
oën te pakken; venj de dat euk nie?
ver de versteirkink van’t wettelek pesjoen 
leive’t anders. Tees za betoljdj werren deer 
de bozen en weirkmeensjken tesomen, ge-
lek as da nau al’t geval es in de firma’s, die 
azeu een bedraujfspesjoen on elen perso-
nieël oënbijjen. in de praktauik kom’t er op 
neer dat e stik van de groei die men de vol-

gende joëren  zenj emmen, gereserveerd za 
werren veer ’t pesjoen.

doërnevest zal de stoët euk een inspannink 
moete levern veer oons pesjoenzekeraudj. ’t 
Geldj ierveur komt van ’t  simpel fautj dat 
den auigenlauiken pesjoenlieëftauidj die 
nau omtrenjtj 59 joër es, stillekesoën za 
opskoëven zeudat er mieër baudrogen bin-
nekommen en menjer pesjoenen betoldj 
werren. de pesjoenmoëtregel van sp.a ver-
dinjtj azeu zauzelven weer.

Wauil’n moet’n veneir verooëtj
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 ninOve - lieven Meert zitj in ’t bestier van 
’n eiremen (e woerd da de meensjken vrieger 
bezigden veer ’t OCMW); ‘t sp.a congres van 
de provinsje eetj em op de vierde plosj van de 
d’opvolgers gezetj op de lausjtj van de komer 
veer eust-vlonjern. daune lausjtj za getrokke 
werren deer dirk van der Maelen oeëtj Gis-
beirg, de spesjalist booëtjelanse zoken en belas-
tingen; daunen es nog moë zjust verkoezen tot 
best-weirkend parlementslid van de drau gepas-
seerde joëren. nevest van der Malen stonj der 
nog e poër greute kleppers op de komerlausjtj 
veer eust-vlonjeren: Karin Temmerman, Skee-
pen’n in Genjtj, Komerlid Bruno Tuybens oëtj 
Zwalm en de Gentjsken berremieëster daniel 
Termont stonj op de lausjtj van d’effectieven. 
Bau d’opvolgers venjd’e nevest lieven Meert op 
de 4e plosj euk nog de parlementsleden Cathy 
Plasman, Bart van Malderen en Kurt de loor.

We gonj wel van de liefde lieëven.


