
Gezamenlijk Platform N-VA Wuustwezel, N-VA Kalmthout, N-VA/PLE Essen 

Aanvullend bij onze eigen verkiezingsprogramma's spreken we het volgende af : 

1. Openbaar vervoer 

We vinden het essentieel dat de capaciteit die op spoorlijn 12 zou vrijkomen na het 

verdwijnen van de Beneluxtrein wordt ingevuld met een extra reizigerstrein.  Daarnaast 

willen we dat de NMBS laatavondtreinen inzet, vooral in het weekend. 

We pleiten voor het behoud van goede busverbindingen in onze regio.  Concreet willen we 

dat de belbus Essen-Kalmthout ook een halte krijgt aan Berkenbeek in Wuustwezel.  Verder 

vragen we dat De Lijn voor onze gemeenten tijdens het weekend een nachtbus voorziet, die 

we betaalbaar houden door ze intergemeentelijk te organiseren. 

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mindervaliden moet verbeteren.  De 

treinstations in onze gemeenten en zo veel mogelijk bushaltes moeten uitgerust zijn om met 

een rolstoel de trein te kunnen nemen. 

2. Fietspaden en ruiterpaden 

We willen af van fietspaden die tot aan de gemeentegrenzen lopen.  We stemmen daarom 

de drie mobiliteitsplannen beter op elkaar af.  Concreet gaan we het fietspad langs de N133 

dat in Essen wordt aangelegd doortrekken tot in Nieuwmoer en Wuustwezel. 

Samen met het provinciebestuur maken we werk van ruiter- en menpaden in onze 

gemeente, samengebracht in een knooppuntenroute zoals we die voor fietsers en 

wandelaars kennen. 

3. Socio-cultureel beleid 

De voorzieningen in onze drie gemeenten moeten beter op elkaar worden afgestemd.  

Daarom voorzien we in de toekomst meer overleg.  Concreet gaan we het zwembadbeleid op 

elkaar afstemmen, om ervoor te zorgen dat de inwoners van de drie gemeenten ook in de 

toekomst in een nabijgelegen en betaalbaar zwembad terechtkunnen. 

De intergemeentelijke muziekacademie voor Essen en Kalmthout, Muzarto, blijven we 

ondersteunen.  We maken betere afspraken over de financiering ervan, zodat we het 

draagvlak in beide gemeenten veiligstellen. 

Tenslotte stemmen we de uitleendiensten waar verenigingen materiaal kunnen ontlenen 

beter op elkaar af.  Concreet maken we werk van een elektronische inventaris, zodat de 

betrokken diensten in de drie gemeentehuizen altijd online kunnen zien welke materialen 

wanneer zullen uitgeleend zijn in de andere gemeenten. 


