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Het schepencollege van Essen stelde 
in augustus aan de gemeenteraad 

voor om de wijkbib van Heikant te 
sluiten en om die van Wildert en 
Horendonk om te vormen tot jeugdbib. 
N-VA/PLE kant zich tegen deze sluiting. 
Wij vragen dat de gemeente de drie 
filialen uitbouwt tot volwaardige 
multifunctionele wijkbibliotheken.

CD&V en sp.a hadden in hun 
beleidsplannen aanvankelijk afgesproken 
om de wijkbibs op te waarderen. Die 
afspraak ging verloren, want in hun 
voorstel gaat Heikant dicht. Wildert en 
Horendonk worden jeugdbibs. Dat is 
vermoedelijk ook maar een eerste stap 
naar de definitieve sluiting.

Investeren en uItbreIden
Om de afbouw te verantwoorden, wijzen 
CD&V en sp.a op de lage bezoekerscijfers. 

N-VA/PLE is er echter van overtuigd dat 
die het gevolg zijn van een te beperkt 
aanbod. Daarom moeten de wijkbibs 
volwaardig ingeschakeld worden in de 
bibliotheekwerking. Dat betekent dat je 
er boeken moet kunnen uitlenen uit de 
collectie van de hoofdbib, en dat je er 
boeken moet kunnen terugbrengen die 
elders werden uitgeleend. Het betekent 
ook dat de openingsuren ruimer moeten 
worden, en dat er moet geïnvesteerd 
worden in een groter aanbod.
Als reden voor de sluiting wordt 
ook aangehaald dat de wijkbibs veel 
geld kosten, geld dat men liever zou 
aanwenden in de hoofdbib. N-VA/PLE 
wijst erop dat heel wat gemeentelijke 
voorzieningen veel duurder zijn. Een 
versterking van de hoofdbib mag ook niet 
ten koste van de wijkbibs gaan. Daarom 
pleit N-VA/PLE voor extra middelen 
voor de gehele bibliotheekwerking.

OOk vOOr mInder mObIelen
De wijkbibs vervullen bovendien een 
belangrijke sociale rol. N-VA/PLE wil 

ze daarom beter gebruiken. We willen 
dat het mogelijk wordt dat mensen er 
gemeentelijke documenten kunnen 
afhalen of kaarten kunnen kopen voor 
optredens. “Dicht bij de burger” moet 
het motto zijn, en dat is vooral erg nuttig 
voor wie minder mobiel is.

vAn nul HerbeGInnen
Bij het ter perse gaan van deze folder bleek 
de grote druk op het gemeentebestuur 
reeds effect te hebben. Schepen 
Hennekam (sp.a) zegde toe om opnieuw 
met een ‘wit blad’ te vertrekken, en 
om de toekomst van de wijkbibs uit te 
tekenen in overleg met álle betrokkenen. 
Wij zullen er alleszins over waken dat dit 
niet uitdraait op een sluiting!

De wijkbibs moesten de voorbije 
jaren veel meer boeken afvoeren 
dan dat er nieuwe bijkwamen.
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Het nieuwe mobiliteitsplan is goedgekeurd. Er zitten 
heel wat goede zaken in, maar het had beter gekund ... 

eerst dOen, dAn denken?
Over de tunnel in de Heikantstraat is niet genoeg 
nagedacht. Er zijn alternatieven maar die zijn onvoldoende 
onderzocht. De belangrijkste verkeersknoop zit trouwens 
verderop: het verkeer in de stationsomgeving is zonder 
meer ingewikkeld. Volgens het mobiliteitsplan moet daar 

nog over nagedacht worden. Het blijft vreemd: 
eerst een plan lanceren, en pas nadien over het 
moeilijkste punt nadenken … ?

ZO kAn Het OOk
Het denkwerk zal er ook niet simpeler op worden 
met de nieuwe sporthal en een cultuurcentrum 
in het verschiet. Men zou best op korte termijn 
de bushalte aan het station verplaatsen naar 
de Handelsstraat of Spoorwegstraat en ze 
vervangen door een strook voor kortparkeren. 
Het voetpad in de Spoorwegstraat dient anders 

aangelegd te worden zodat meer ruimte vrijkomt voor 
onder andere een fietsstrook. Aan het zebrapad zou men 
best een oranje knipperlicht of een volwaardig stoplicht 
plaatsen. 

vlOtte en veIlIGe mObIlIteIt
Op langere termijn dient een tweede toegang tot het 
station voorzien te worden langs de kant van Heikant. 
Een passerelle tussen Hemelrijklaan en Hemelrijk - aan 
de douaneloods - moet perrons 2 en 3 van op de parking 
toegankelijker maken. En de hele strook van station tot 
Kiekenhoeve moet opnieuw ingericht worden in functie 
van een vlotte en veilige mobiliteit. Waarom niet durven 
nadenken over een andere inplanting van de viaduct ?

Bruggen en tunnels: denkwerk gevraagd

Het station moet 

ook langs Heikant 

toegankelijk worden.

In de Heikantstraat bouwde Essen nieuwe sociale 
woningen. In de gemeenteraad vroeg N-VA/PLE 

verschillende keren hoeveel die zouden kosten. Een 
antwoord bleef heel lang uit. Wie zich inschreef voor zo’n 
woning, wist dus niet wat de prijs zou worden.

te HOGe prIjs
Schepen van Woonbeleid Dictus (sp.a) 
kondigde tenslotte eind juni aan dat De 
Ideale Woning tussen 202 000 en 225 000 
euro zou vragen. Dat is een bedrag dat heel 
wat kandidaten uit de beoogde doelgroep 
natuurlijk meteen deed afhaken. Essen 
heeft jaren op deze woningen gewacht, 
en nu schieten ze door de te hoge prijs 
hun doel voorbij. Jammer!

Meer dan  

200 000 euro is 

veel te veel voor 

een sociale woning!

Sociale woningen, geen sociale prijzen

Katrien Somers Bruni Hens

Carina Otten René Gabriëls



Eind 2009 besliste de gemeenteraad om het 
gemeentehuis uit te breiden. Het trok daarvoor   

1,5 miljoen euro uit. De architecten en ingenieurs die 
aangesteld waren, blijken nu de kostprijs schromelijk 
onderschat te hebben.

Zelfs de goedkoopste aannemer blijkt veel meer geld te 
vragen voor de werken dan aanvankelijk geraamd. Met de 
BTW erbij zal de Essense belastingbetaler zo’n 350 000 euro 
extra moeten ophoesten.

Op kOsten vAn de burGer
N-VA/PLE vindt dat de gemeente de 
plannen opnieuw moet overwegen. 
Raadslid Tom Bevers : “De meerprijs 
bedraagt zowaar een kwart van het 
oorspronkelijke bedrag. Het signaal 
aan de aannemers is dat ze aan de 
overheid gerust mogen doorrekenen 
... op kosten van de burger. Nochtans 
heeft Essen alternatieven. Een 
uitbreiding is nodig, maar een 
beperkte verbouwing en een beter 
gebruik van andere ruimtes kunnen 
volstaan.”

GenOeG AlternAtIeven 
Fractievoorzitter Dirk Smout vroeg om alternatieven 
te onderzoeken : “Ik zag mogelijkheden op de 
bovenverdieping waar het Gerard Meeusenmuseum 
gehuisvest is. Daarvoor zoekt men immers een andere 
locatie. Ook het politiekantoor komt binnen enkele jaren 
wellicht vrij. En eens de nieuwe sporthal er staat, zal 
ook het Sportkaffee herbekeken worden. Jammer genoeg 
hebben CD&V en sp.a dit onderzoek niet willen voeren.”

Door de geparkeerde vrachtwagens in Rijkmaker of op 
de Ringweg is het in het donker gevaarlijk om daar te 

passeren. N-VA/PLE vraagt daarom een degelijke 
vrachtwagenparking met de nodige voorzieningen zoals 
een toilet, een douche, drinkbaar water en een vuilnisbak.

We vermijden bovendien onnodig verkeer door deze 
parking aan te leggen in het industrieterrein. De extra 
voorzieningen voor de chauffeurs maken Rijkmaker 
bovendien aantrekkelijker voor bedrijven die zich 
hier zouden willen vestigen. Een stimulans voor extra 
werkgelegenheid dus. Ook onderlijnen we hiermee 
nogmaals het gastvrije karakter van onze gemeente. En 
bovenal komen goed uitgeruste en tevreden chauffeurs ook 
de verkeersveiligheid ten goede. Een vrachtwagenparking, 
veilig en sociaal!

Factuur nieuw 
gemeentehuis te hoog

Een vrachtwagenparking, veilig en sociaal

Nieuw gemeentehuis kost handenvol geld
Kostprijs: 

1 500 000 + 350 000 
= 1 850 000 euro

François Vandersanden Jo Knaepkens

”En de wijkbibs?

De fietspaden?

De atletiekpiste?”



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resul-
taten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in de
Kamer. Wij stellen de Antwerpse parlementsleden graag aan u voor.

� JAN JAMBON
°1960 - Brasschaat
Gehuwd, vader van twee 
dochters en twee zonen
Jan Jambon was jarenlang
bedrijfsleider. Sinds 2007 is hij
fractievoorzitter in de Kamer,

waar hij zich toelegt op financiën en begroting.
In deze legislatuur richt hij zich vooral op de
ultieme reorganisatie van d ie domeinen.

Republikein, Standvastig, Bedrijfsleven,
Voeren/ Toscane, Opera

� SOPHIE DE WIT
°1973 - Aartselaar
Samenwonend, mama van een
zoontje van bijna 1 jaar
Sophie De Wit was sinds 2009
Vlaams parlementslid  maar zet
nu de stap naar het federale 

parlement. Deze jonge mama was advocate aan
de balie van Antwerpen en had  een eigen 
advocatenkantoor. In het federale halfrond  wil
ze zich als voorzitter van de commissie-Justitie
voornamelijk  toeleggen op dat domein.

Goedlachs, Gelukkig, Spontaan, Leer- en
nieuwsgierig, Koppig

� FLOR VAN NOPPEN
°1956 - Dessel
Vader van één zoon
Flor Van Noppen staat al jaren
bekend voor zijn verbeten strijd
voor gezond en veilig voedsel.
Controle op en steun aan het

voedselagentschap zijn daarin onontbeerlijk . 
Wie morrelt aan de kwaliteit van ons voedsel,
krijgt Flor op zijn pad .

Optimist, Doorzetter, Levensgenieter,
Volksmens, Boerenbuiten

� ZUHAL DEMIR
°1980 - Antwerpen
Gehuwd, geen kinderen
Zuhal Demir is van Koerd isch-
Turkse origine maar is een 
rasechte Limburgse d ie in
Antwerpen woont. Ze werkte er

als advocate aan de Antwerpse balie, vooral in
dossiers rond  arbeidsrecht. Zeadviseerde
bedrijven over arbeidsovereenkomsten, 
herstructureringen, loonoptimalisatie, … Zuhal
is een nieuw gezicht in het federale parlement.

Gastvrij, Rechtlijnig, Kleurrijk, Efficiënt,
Rechtvaardig

� MINNEKE DE RIDDER
°1981 - Ranst
Samenwonend, moeder van 
twee zoontjes
Minneke De Ridder is een jonge moe-
der die met haar gezin in het lande-
lijke Ranst woont. Ze werd geboren

in een Vlaams nest en die gezindheid draagt ze met eer.
Minneke kwam vijf jaar geleden bij de N-VA en zet nu
voor de eerste keer de stap naar de nationale politiek.

Eerlijk, Rechtuit, Standvastig, 
Spontaan, Dapper

� BERT WOLLANTS
°1979 - Lier - Alleenstaande
Als kabinetsmedewerker was Bert
Wollants sinds 2005 actief in de
domeinen energie- en milieubeleid
waar hij heel wat inhoudelijke erva-
ring opdeed. In zijn vrije tijd gaat

de aandacht vooral naar jeugdparticipatie en de
ondersteuning en versterking van lokale jeugdraden. 

Kabinetservaring, Polyvalent, Dossierkennis,
Milieu & energie, Jeugdparticipatie

� JAN VAN ESBROECK
°1969 - Kalmthout
Samengesteld gezin met 
vijf dochters
Het federale parlement krijgt
met Jan Van Esbroeck  iemand
die de Antwerpse haven kent

‘van in de buik ’. Hij werkte er dan ook  geduren-
de 20 jaar als maritiem bed iende. Jan zal zich
vooral inzetten voor de duurzame 
ontwikkeling van werkgelegenheid  en een 
vermindering van lasten op arbeid .

Sociaal, Vlaams-nationalist, Hulpvaardig, Eerlijk
& correct, Gemotiveerd

� REINILDE VAN MOER
°1957 - Willebroek
Gehuwd, twee kinderen en een
pracht van een kleinkind
Tot nu toe was het reilen en 
zeilen van de Antwerpse univer-
sitaire studenten Reinildes werk-

terrein. Vooral de student in nood  en de proble-
matiek  van de jobstudent kregen haar volle 
aandacht. In de OCMW-raad  van Willebroek
houdt ze het sociaal beleid  van haar gemeente in
het oog. Reinilde zet haar eerste stappen in het 
federale halfrond .

Goedgemutst, Trouw, Eerlijk, Spontaan,
Idealistisch

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE ANTWERPEN

De N-VA telt in de Senaat maar liefst vijf verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Frank Boogaerts 
(Lier) 

Bart De Wever
(Berchem)

Inge Faes 
(Puurs) 

Luc Sevenhans
(Brasschaat) 

Liesbeth Homans
(Wilrijk)
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