
14 oktober 2012

6 plaatsen in Essen
11.000 bezoekers

EN JIJ BEPAALT
DE LINE-UP !

gratis inkom
(uitnodiging verplicht)

Stem jong - Stem N-VA/PLE
Je stemt geldig als je voor één of meer kandidaten van N-VA/PLE kiest.

Meer informatie 
?over Jong N-VA/PLE : www.jongnvaple.be 
?over N-VA/PLE : www.nvaple.be
?over bestuur en politiek in Essen : www.welkominessen.be 

8. kevin.ooye@nvaple.be

9. anne.somers@nvaple.be

11. jasper.vanlandeghem@nvaple.be

16. ilse.wagemakers@nvaple.be

18. annemie.vanloon@nvaple.be

werken voor essen

P EL

ELECTION DAY

19. jochen.maes@nvaple.be
23. thomas.dekkers@nvaple.be

7. robin.jacobs@nvaple.be



Laat je niets wijsmaken...

STEL ZELF DE AFFICHE SAMEN

The New Fuifzaal

Bob the Betøllbar Builder

Leste AccidenteThe Good Locaal
ft. The Simple Formulier

Green Good Geseen

No Steve, Well Jobs

Het huidige {CD&V-sp.a} gemeentebestuur 
heeft de douaneloods aan Hemelrijk gekocht 
zonder te weten wat er mee moet gebeuren.  
Niet slim.  Maar nu moet ze wel gebruikt 
worden.  N-VA/PLE is van plan om er een 
fuifzaal/polyvalente zaal van te maken.  Rex 
wordt een toneelzaal - het café blijft.

Essen wordt supersnel volgebouwd.  Zo blijft 
er niets over voor de jongeren.  Op een 
betonvlakte willen wij niet wonen.  En wie 
heeft gevraagd om allemaal dezelfde huisjes 
op een lange rij ? N-VA/PLE wil sociale kavels : 
betaalbare stukjes grond om zelf op te 
bouwen.  Want wie zelf bouwt, bouwt 
goedkoper.  En mijn smaak is niet die van jou !

Rij je met de fiets ? Dan weet je dat er de 
voorbije jaren te weinig in fietspaden is 
geïnvesteerd.  Rij je met de auto ? Nog 
geen rijbewijs ? Wij willen een echt 
verkeersoefenterrein om te leren rijden.  
Al wel een rijbewijs ? Pas dan op voor de 
putten in de wegen.  Verkeersveiligheid en 
beter onderhoud van de wegen is voor 
N-VA/PLE  de eerste  prioriteit in de 
komende zes jaar.  Omdat jongeren anders 
vaak het eerste slachtoffer zijn.

Ben je bij een jeugdbeweging ? Dan weet je 
hoe belangrijk een degelijk dak boven je 
hoofd is.  Bij de sportclub ? Het heeft lang 
geduurd, maar die nieuwe hal staat er.  
Maar ook de “oude” Heuvelhal moet 
vernieuwd worden.  Speel je muziek ? Een 
fatsoenlijke repetitieruimte zou geen 
overbodige luxe zijn.  

Organiseer je wel eens iets ? Vind je het 
dan normaal dat je in deze tijd nog zoveel 
formulieren moet invullen ? Wij vinden dat  
voor één evenement één aanvraag moet 
volstaan.  Ook via het net.

Als het aan N-VA/PLE ligt, dan zorgt 
het gemeentebestuur goed voor al wie 
actief is in onze gemeente.

De bossen en velden maken Essen tot wat het 
is.  N-VA/PLE wil de open ruimte die er nog is 
vrijhouden, en de natuur versterken.  Omdat 
we in Essen morgen ook nog moeten kunnen 
ademhalen.

Een job vinden in Essen is niet eenvoudig.  Wij 
willen meer bedrijven naar Essen halen die 
banen creëren, en gaan al wie werk zoekt mee 
op weg helpen.
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