
Wist u dat de meeste voorstellen die het schepencollege aan de gemeenteraad
voorlegt ook door N-VA/PLE worden goedgekeurd?  We zijn uiteraard erg 

kritisch, maar goede voorstellen zijn goede voorstellen, van wie ze ook komen. 
Vreemd genoeg is dat andersom veel minder het geval. Bij de bespreking van het
budget 2010 stemden CD&V en sp.a niet minder dan 22 voorstellen van de opposi-
tie weg.
De dertien raadsleden van CD&V en sp.a stemden onder meer 
… TEGEN een fietspad langs de Huybergsebaan (voorstel N-VA/PLE)
… TEGEN een beter onderhoud van de wegen in de weekendzone 

(voorstel N-VA/PLE)
… TEGEN de renovatie van het fietspad langs de Oude Baan (voorstel Groen!)
… TEGEN gratis optredens bij de 11-juliviering (voorstel N-VA/PLE)
… TEGEN de aanwerving van een voltijdse ambtenaar lokale economie 

(voorstel VB)
… TEGEN de financiering van de plantactie van de MINA-raad (voorstel Groen!)
… TEGEN een plan om de "goudberg" door een belastingvermindering geleidelijk   

aan kleiner te maken (voorstel N-VA/PLE)
… TEGEN een budget voor een kunststofatletiekpiste (voorstel N-VA/PLE)
… TEGEN een subsidie van 5 000 euro voor de aankoop van het Stappersven 

(voorstel N-VA/PLE en Groen!)
… TEGEN een fietspad langs de Postbaan (voorstel N-VA/PLE)

Om uitleg vragen
Als u de burgemeester, de schepenen of de raadsleden Van Wezel, Quick, Luyten,
Andriessen, Mertens, Verhulst of Caluwé nog eens tegenkomt, moet u hen mis-
schien eens om uitleg vragen.  

• Als het antwoord dan is dat er niet overal geld voor is, dan wijst u hen best op de
reuzenspaarpot van het gemeentebestuur die steeds maar aangroeit. 

• En is het antwoord dat het er nog wel komt vóór 2012, wéét dan
dat wat nú nog niet gepland is, er niet kán komen vóór de verkie-
zingen van 2012 wegens te laat gepland !

De mandatarissen van
N-VA/PLE 

wensen u een 
voorspoedig 2010, 

en kijken eensgezind
vooruit naar 2012
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CD&V en sp.a houden goed beleid tegen

Essen
V.U. Bart Van Esbroeck
Over d'Aa 228
2910 Essen

De sp.a vroeger …
“Wij zijn het in Essen 

stilaan gewend geraakt 
dat de sombere 

begrotingsvooruitzichten 
van de 

meerderheid bij het opmaken
van de rekening best 

meevallen. Op zich is dat 
niet slecht, maar de 

negatieve instelling wordt door
het gemeentebestuur gebruikt

om voorstellen vanuit de
oppositie af te wijzen.” 

(De Voorbode, 16/6/1995)

… de sp.a vandaag ???

“Ambulancevindt huis 
niet”

bladzijde 2

“Cartoon: blijft De Denker denken?”

bladzijde 2

“Een sprookje

in Essen”

bladzijde 3
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Elk huis moet een huisnummer hebben dat goed
zichtbaar is. Het is immers van groot belang dat

de hulpdiensten een huis of gebouw snel kunnen
vinden. Dankzij gps-systemen geraken ze snel in de
juiste buurt, maar als er dan te lang naar het juiste
huis moet gezocht worden, gaat kostbare tijd verlo-
ren. Een zichtbaar huisnummer kan ook het werk
van de postbode of pakjesdienst wat lichter maken.

Daarom stelt N-VA/PLE voor om de Essense huis-
nummers te laten controleren door jobstudenten. 

Huizen met een slecht zichtbaar huisnummer zou-
den dan een briefje in de bus krijgen. Als na enkele
weken nog geen zichtbaar nummer is aangebracht,
kan het gemeentebestuur daarvoor zorgen.

Het sportbeleid van het
gemeentebestuur doet den-
ken aan de Rode Duivels :
soms een uitschieter, maar
meestal gewoon niet goed
genoeg. 

Essen verhoogde eerder de
tarieven voor de huur van
sportinfrastructuur.
Daardoor moesten heel wat
clubs hun lidgeld verhogen.
Sommige moesten de

Vlaamse subsidies – bestemd voor jeugdopleiding –
gebruiken om de rekening van het gemeentebestuur
te betalen! 

LAGER TARIEF VOOR JONGEREN
Omdat jonge sporters niet de dupe mogen worden,
vinden wij dat er een verlaagd huurtarief voor
jeugdsporten moet komen. De burgemeester vindt
dat ook, maar wil er vooral nog lang over nadenken.
Terwijl het verlaagde tarief in de buurgemeenten al
jaren bestaat.

NIEUW ZWEMBAD
Het Essense zwembad kan nog wel even mee, maar
er zijn stilaan plannen nodig voor een nieuw. De
burgemeester is het daarmee eens. Of dat plan voor
een zwembad dan niet best afgestemd wordt op het
plan voor de nieuwe sporthal ? Neen, dat vindt hij
niet. Over het zwembad moet eerst nog enkele jaren
denkwerk verricht worden.

ATLETIEKPISTE IN KUNSTSTOF
De atletiekpiste in het Sportpark is in heel slechte
staat. In andere gemeentes is beslist om met de tijd

mee te gaan en een nieuwe piste in kunststof aan te
leggen. Onze burgemeester denkt nog altijd dat een
nieuwe gravelpiste ook een goede oplossing is.
Maar hij wil er vooral nog enkele jaren over …
nadenken!

HEUVELHAL
Moet een beschadiging aan de sportvloer in de
Heuvelhal hersteld worden vooraleer die van
kwaad naar erger gaat ? Men zal er wel eens over …
nadenken!

EN DE SPORTHAL? 
Die lijkt er nu wel te komen. Gelukkig maar. Als we
de plannen zien, vragen we ons wel af of men niet
beter meteen voor een ruimere hal met veel meer
mogelijkheden had gekozen. Zowel sportief als
commercieel zou dat ongetwijfeld interessanter zijn.
Is daar wel voldoende over … nagedacht?

Huisnummers moeten 
zichtbaar zijn

Sport: denken of doen ?

Dirk Smout en
Tom Bevers zijn

goed zichtbaar. Het
huisnummer van
het gemeentehuis
is dat iets minder.

Katrien Somers en Geert
Vandekeybus: "De Essense
jeugd moet goedkoper 
kunnen sporten"

Katrien Somers en Geert
Vandekeybus: "De Essense
jeugd moet goedkoper 
kunnen sporten."
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Nieuw gemeentehuis: mag het ook wat minder?

De uitbreiding van het gemeentehuis is nodig.
Maar het zou wel goedkoper kunnen. Dat conclu-

deert  N-VA/PLE.

Door de uitbreiding van het personeelsbestand is het
Essense gemeentehuis te klein geworden. Er moet dus
ruimte bijkomen. Daarom stelt het schepencollege
voor om een stuk bij te bouwen aan de kant van het
Heuvelplein. Voorts wordt bijkomende ruimte voor-
zien achter de vleugel aan de Kapelstraat, waar nu par-
king ligt. Ook N-VA/PLE vindt dat er meer ruimte
nodig is voor het personeel. Maar met een verstandige
aanpak is het wellicht niet nodig om de 1,5 miljoen
euro belastinggeld uit te geven die nu is voorzien.

Volgens N-VA/PLE heeft men niet genoeg onderzocht
of er andere ruimtes kunnen worden gebruikt:

• Op de zolder van het gemeentehuis is nu het Gerard
Meeusenmuseum ondergebracht. Daar wordt al langer
een ander onderkomen voor gezocht.
• Het politiekantoor verdwijnt waarschijnlijk uit de
Kapelstraat.  
• Als er een nieuwe sporthal komt, is de toekomst van
het Sportkaffee heel onzeker.

EEN GOEDE DIENSTVERLENING, 
DAAR DRAAIT HET OM
Zitten de ambtenaren te veel ver-
spreid, als je deze locaties zou
kunnen gebruiken? Het gemeen-
tebestuur wil inderdaad iedereen
zo dicht mogelijk bij het centraal
onthaal zetten. Er is echter een
andere manier.
N-VA/PLE zou alle loketten in
één centrale ruimte onderbren-
gen. Naast de dienst bevolking
zou er dan een aanspreekpunt
zijn voor de bouwdienst, de milieu-
dienst, de dienst openbare werken en de dienst vrije
tijd. Zo breng je een goede dienstverlening tot stand,
zonder dat iedereen fysiek bij elkaar hoeft te zitten.

POORT MAAKT PLAATS VOOR BLINDE MUUR
N-VA/PLE stelt zich ook vragen bij de vormgeving. Zo
zal de karakteristieke poort aan het Heuvelplein, die
de doorgang vormt naar de parking aan de Heuvelhal,
worden vervangen door een blinde muur. We willen
ons niet in de plaats van de architect stellen, maar had
men niet kunnen vermijden dat de poort zou verdwij-
nen?

Op zondag 3 januari was het gemeente-
huis op sprookjesachtige wijze verlicht.
Dat bracht veel stemming op de nieuw-
jaarsreceptie die het gemeentebestuur
aan alle inwoners aanbood.

Voor N-VA/PLE is dit alleszins een eve-
nement dat een traditie mag worden.
Liefst mét feeërieke verlichting!

Feeërieke verlichting

Om een goede 
dienstverlening te 
verzekeren, zou men
de dienst bevolking
samen met het loket
voor de bouwdienst,
de milieudienst, de
dienst openbare 
werken en de dienst
vrije tijd in één centrale
ruimte kunnen 
onderbrengen.

“Uitbreiding gemeentehuis : 1,5 miljoen euro.”
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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REGULARISATIE: DE WAANZIN VOORBIJ
Als een dief in de nacht. Zo sloot de federale regering,
onder de toenmalige leiding van Herman Van Rompuy,
een akkoord over asiel en migratie. Gevolg: een complete
knieval voor de eisen van de Franstaligen, met de PS en
cdH op kop. De Vlaamse kiezer vroeg de afschaffing van
de snel-Belgwet, een aanpak van de schijnhuwelijken en
verstrengde regels inzake volgmigratie, maar kreeg in de
plaats een massale, collectieve regularisatie in de maag
gesplitst.  Een ‘oplossing’ die de Vlamingen niet willen,
gestemd zonder Vlaamse meerderheid in het parlement.
Dit kan alleen in België. 

Voor de opvang van de vele duizen-
den asielzoekers in België wordt 
88 % van de rekening doorgescho-
ven naar Vlaanderen! Vlaanderen
krijgt dus niet alleen een beleid

dat het niet wil en waarvoor er
zelfs geen democratische meerder-
heid bestaat. Vlaanderen mag voor
dat beleid ook nog eens de reke-
ning betalen. Dit alles met dank

aan CD&V en Open Vld, die het
hoofd bogen voor de eisen van de
PS. En Leterme, die doet niets ... 

Staatssecretaris Courard (PS) ver-
klaarde dat de verdeelsleutel voor de
opvang van asielzoekers werd opge-
steld op basis van de rijkdom van de
gemeenten. Dat lijkt logisch, tot men
de verdeling per provincie bekijkt:
Waals-Brabant, de rijkste provincie
van het land, moet slechts 3 % van 
de asielzoekers opvangen. Vlaams-
Brabant daarentegen moet instaan
voor bijna 20 %!

Cijfers FEDASIL over het aantal toe te wijzen asielzoekers

Vlaanderen betaalt de rekening

Jan Jambon, N-VA-fractieleider in de Kamer:
“Vlaanderen moet 88 % van de asielzoekers opvangen. 

Voor de provincie Antwerpen is dat 24,13 %, terwijl de rijkste provincie
van het land, Waals-Brabant, amper 3 % van de asielzoekers moet

opvangen. Een cadeautje van de PS, goedgekeurd door de CD&V en Open
Vld in een parlement zonder Vlaamse meerderheid. De schande voorbij!”

AANZUIGEFFECT
Een algemene regularisatie trekt nog meer asielzoekers aan. 

Dat was bij de vorige regularisatie in 1999 zo en dat blijkt nu ook het geval. 
De mogelijkheid meervoudige asielaanvragen in te dienen, leidt ertoe 

dat deze mensen hier jarenlang in de illegaliteit verblijven, vaak in erbar-
melijke omstandigheden. De N-VA eist dan ook een beperking van het

aantal  asiel- en regularisatieaanvragen en een strikte 
controle, zoals dat in Vlaanderen gebeurt. Jan Jambon

Vlaanderen 6552 88,03 %

Wallonië 840 11,29 %

Brussel 51 0,69 %

TOTAAL 7443 100,00 %
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