


                 
  

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris 

+ Poel 7  

9000 GENT 

) (09) 265 43 30

Ê (09) 265 43 35 
 

@ openbarediensten.gent@acv-csc.be 

: www.acv-lrb-gent.be 

 

Volg ACV-Openbare Diensten  

Gent-Eeklo op: 

 

 

Kijk-op Actua @  
Gent, 14 mei 2016 

Beste 

24 mei 2016 
Nationale Betoging ACV-ABVV-ACLVB 

Online inschrijven via www.acvwerkt.be 

Praktische Vervoersregeling zie pamflet in bijlage 
 

31 mei 2016 

Nationale Betoging Openbare Sector 

 
Inschrijven door een e-mail te sturen naar de collega’s van het secretariaat op 

openbarediensten.gent@acv-csc.be of bel naar het nummer (09) 265 43 30. 

Na uw inschrijving, bezorgen wij u de praktische regeling inzake BUSvervoer  

(de bus regeling wordt georganiseerd samen met alle centrales Openbare Sector). 

 

Alvast tot dan!  

Met vriendelijke groeten 

 

Peter Wieme 

Gewestelijk Secretaris 

ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

Oproep Deelname 

Nationale Betogingen 
24 & 31  

Mei 2016 



Een doorsnee gezin verliest 1200 tot 
1500 euro per jaar, minstens 100 euro 
per maand. Dit bovenop zware besparin-
gen bij overheid en onderwijs. Dit zonder 
jobs, jobs, jobs. Zonder sociaal overleg 
die naam waardig. Met sociale correcties 
om beschaamd te zijn. Met de lasten voor 
werknemers, zieken en uitkeringstrekkers 
en de lusten voor de rijken en de vermo-
gens. Nog meer fl exibiliteit is niet vol te 
houden. Over de 38u week wordt niet 
onderhandeld. Stop het gesjoemel van 
de regeringen en de werkgevers! 
Langer werken, harder en moeilijker 
werken voor lager loon en minder 
koopkracht , dat is de boodschap 
van deze regeringen en deze werkgevers. 
Dat is niet onze visie.

Dinsdag 24 mei 

11u30 

Brussel Noord

NATIONALE 

BETOGING

Wij zijn de voortdurende aanvallen 
van de regering en de werkgevers 
op de centen en de rechten van de 
werknemers meer dan beu!

Wij willen een ander beleid, 
een rechtvaardig en juist beleid. 
Een eerlijk en evenwichtig beleid.



TREIN NAAR BRUSSEL-NOORD 

(vertrek betoging voorzien om 11.30 uur):

STATION ONTHAAL VANAF VERTREK

9.00 uur 9.42 uur

8.00 uur 9.23 uur

Beveren 9.00 uur 9.34 uur

Deinze 8.30 uur 9.39 uur

9.30 uur 10.06 uur

9.15 uur 10.04 uur

Eeklo 8.30 uur 9.14 uur

8.00 uur 9.55 uur

8.45 uur 9.24 uur

Lokeren 9.00 uur 9.39 uur

Ninove 8.30 uur 9.04 uur

8.45 uur 9.32 uur

Ronse 8.45 uur 9.11 uur

8.30 uur 9.24 uur

8.45 uur 9.24 uur

Zele 9.00 uur 9.47 uur

9.00 uur 9.47 uur

 

www.acvwerkt.be

 

Niet op de openbare weg gooien a.u.b.



Manifestatie
Noordstation Brussel

Openbare diensten komen op straat

De openbare diensten willen er staan voor de burger. We zijn het beu om iedere keer 
kop van jut te zijn bij besparingsrondes van de regering. Op dinsdag 31 mei gaan amb-
tenaren, onderwijspersoneel, mannen van de vuilkar, militairen, treinbegeleiders, 
zorgkundigen, postbodes en vele anderen uit de openbare sectoren de straat op om te 
tonen dat ze er genoeg van hebben. 

#GENOEG.
31.05.16 / 11u00

De argumenten worden stilaan klassiekers. Des te meer reden dus om ons ongenoegen 
te tonen. 

De besparingen in de openbare sector blijven aanhouden. Personeelstekorten worden 
niet aangepakt. We krijgen minder pensioen terwijl we langer moeten blijven werken. 
Overheidsinstellingen worden geprivatiseerd. Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft 
terwijl er net maatregelen nodig zijn voor meer werkbaar werk. En de kwestie van de 
zware beroepen blijft nog maar eens onaangeroerd. Zo kunnen we onze dienstverlening 
niet volhouden.

Maar de regering heeft hier geen oren naar. Ze bewandelt gewoon haar eigen pad. 

Op 31 mei lopen wij dus óns pad. Door de straten van Brussel. Langs kabinetten van de 
ministers. Want we hebben er genoeg van.

Waarom meestappen?

Wat en hoe?
• Er vertrekken bussen uit verschillende regio’s naar Brussel. Contacteer je ACV 

secretariaat in jouw regio voor meer info. 

• Om 11u00 verzamelen we aan het Noordstation in Brussel.

• We vormen blokken per sector. Wees gerust origineel om jouw sector goed in de 

verf te zetten. 

• We passeren verschillende kabinetten, hét moment om ons extra goed te laten 

horen en zien.

• Op ons eindpunt worden we opgewacht door een DJ. Daar kan je met onze bussen 

ook weer naar huis keren. 

Genoeg bespaard. Genoeg ingekort. Genoeg verminderd. Genoeg afgeschaft. 
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11u00
Noordstation Brussel

Manifestatie. Openbare diensten komen op straat

Genoeg bespaard. Genoeg ingekort. Genoeg verminderd. Genoeg afgeschaft. 

De openbare diensten willen er staan voor de burger. We zijn het beu om iedere keer kop van jut te zijn bij bespa-
ringsrondes van de regering. Op dinsdag 31 mei gaan ambtenaren, onderwijspersoneel, mannen van de vuilkar, 
militairen, treinbegeleiders, zorgkundigen, postbodes en vele anderen uit de openbare sectoren de straat op om te 
tonen dat ze er genoeg van hebben. 

#GENOEG.31.05.16

De argumenten worden stilaan klassiekers. Des te meer reden dus om ons ongenoegen te tonen. 

De besparingen in de openbare sector blijven aanhouden. Personeelstekorten worden niet aangepakt. We 
krijgen minder pensioen terwijl we langer moeten blijven werken. Overheidsinstellingen worden geprivatiseerd. 
Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig zijn voor meer werkbaar werk. En de 
kwestie van de zware beroepen blijft nog maar eens onaangeroerd. Zo kunnen we onze dienstverlening niet 
volhouden.

Maar de regering heeft hier geen oren naar. Ze bewandelt gewoon haar eigen pad. 

Op 31 mei lopen wij dus óns pad. Door de straten van Brussel. Langs kabinetten van de ministers. Want we hebben 
er genoeg van.

Waarom meestappen?



11u00
Noordstation Brussel

Manifestatie. Openbare diensten komen op straat

Genoeg bespaard. Genoeg ingekort. Genoeg verminderd. Genoeg afgeschaft. 

#GENOEG.31.05.16

Wat en hoe?
• Er vertrekken bussen uit verschillende regio’s naar Brussel. Contacteer je ACV-secretariaat in jouw 

regio voor meer info. 

• Om 11u00 verzamelen we aan het Noordstation in Brussel.

• We vormen blokken per sector. Wees gerust origineel om jouw sector goed in de verf te zetten. 

• We passeren verschillende kabinetten, hét moment om ons extra goed te laten horen en zien.

• Op ons eindpunt worden we opgewacht door een DJ. Daar kan je met onze bussen ook weer 

naar huis keren. 
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