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N-VA/PLE is klaar voor 14 oktober.  Maar vooral voor de zes jaar die 
daarna komen.  Ons helder en concreet programma biedt een sterke 
basis voor een realistisch maar ambitieus beleidsplan.  En onze mensen 
hebben alles in huis om het ook waar te maken.

We stellen u daarom graag onze 25 kandidaten voor.  Jonge mensen en 
Essenaren met veel levenservaring.  Vrouwen en mannen die het 
gemeentebestuur van binnen en van buiten kennen. 

Mensen die met hun kennis vanuit het beroepsleven of hun 
engagement als vrijwilliger in de Essense verenigingen een frisse wind 
willen laten waaien door het gemeentehuis.  25 kandidaten die uit alle 
dorpen en wijken van Essen komen, en één voor één 
klaarstaan om u te vertegenwoordigen in het 
gemeentehuis.  Maar bovenal vormen we een sterke 
ploeg, die samen wil werken voor Essen !

Wij willen werken !

WERKEN
VOOR ESSEN



( (
Dirk Smout

Den Uil 24
1964

fractievoorzitter
gemeenteraad
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“Na 18 jaar ken ik het gemeentehuis door en door.  Maar ik 
ben er niet mee vergroeid geraakt.  Ik weet nog altijd zeer 

goed wat ik wil bereiken voor Essen.  En waarom.”

Dirk Smout is sinds 1994 fractievoorzitter in de Essense gemeenteraad.  Vanuit 
zijn professionele ervaring bij Katoennatie doorziet hij snel moeilijke dossiers.  
Hij weet als geen ander kort en krachtig te stellen waar het op staat.  

Dirk groeide op in het Essense verenigingsleven en is overal te vinden waar er 
in Horendonk iets te doen is : carnaval, de Volksspelen, de gilde...  In de 
zomervakantie staat hij achter de kookpotten bij Chiro Klavertje Vier, en ook 
achter de tap bij Essentia is hij terug te vinden.  Samen met Kathleen en de 
kinderen woont hij in Den Uil.  Eén van de laatste sociale verkavelingen met 
betaalbare grond die er in Essen zijn bijgekomen. 

Dirk maakt al jaren een punt van beter 
onderhouden en veilige wegen in onze 
gemeente.  Jaar na jaar pleitte hij er bij de 
begrotingsbesprekingen voor om extra te 
investeren in betere fietspaden.

Hij zette het thema betaalbaar wonen op 
de politieke agenda - en als het aan hem 
ligt wordt daar vanaf nu minder over 
gesproken.  En meer aan gedaan.

Het volleybalnet ruilde hij voor het 
tennisnet, maar sport blijft een passie.  
Hij is dan ook zowel de coach als de 
aanvoerder van het N-VA/PLE-team !



( (
Geert Vandekeybus

Struisven 16
1970

gemeenteraadslid

Geert Vandekeybus, of zeg maar “meester Geert”.  
Onderwijs is zijn passie.  En sport, zoals volleybal bij 
Dosko@Volkshuis.  Geert zorgde in de gemeenteraad voor 
de nieuwe vloer in de Heuvelhal en legde de basis voor de 

kunststofatletiekpiste en het joggingparkoers (Finse piste) in het 
Sportpark.  

Geert kom je overal tegen, maar zijn gezin is het allerbelangrijkste voor 
hem.  Daarom wil hij zijn kinderen -en zijn leerlingen- graag zien 
opgroeien in een groen, open en landelijk Essen.  Zodat hij hen kan 
vertellen welke vogel ze horen, hoe die paddenstoel weer heet, en waar 
de melk en het brood vandaan komen.     

“Ik sta voor een sportieve politiek : doelgericht, maar wel met fair play”
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Agnes Broos

Heikantvenstraat 58
1967
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Agnes Broos kennen we als sympathieke treinbegeleidster die haar goed humeur 
niet verliest als het spoornet in de knoop raakt.  Het mag dus niet verbazen dat ze 
een vlot en veilig verkeer belangrijk vindt.  Daarin moet het gemeentebestuur de 
komende jaren meer investeren.  

Ze is moeder van vier, actief bij Excelsior Essen en bij Hoger Streven, en begeleidt 
de vormselcatechese in Heikant en Hoek.  Al wie actief is in 
Essen, kan daarom op haar steun rekenen.  Zo wil ze werk 
maken van een goede muziekzaal en van degelijke 
repetitieruimte.

“Altijd met de glimlach, 
maar wel kordaat en 

overtuigd : we gaan aan 
de slag voor Essen.  Zonder 

vertraging !”
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Veerle de Waal

Moerkantsebaan 31
1969

oud-gemeenteraadslid
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( (
Tom Bevers

Molenstraat 39
1972

gemeenteraadslid

“Een goed bestuur moet 
vandaag weten waar het 
morgen wil staan.”

“Zorgen voor een warm en levendig 
Essen kan het gemeentebestuur niet 
alleen.  Maar het kan wél helpen !”
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In de gemeenteraad houdt Tom Bevers het financieel 
beleid nauwgezet in het oog.  Zijn besluit is dat Essen 
verstandiger moet omgaan met de inkomsten en de 
uitgaven, en meer moet investeren.  Dankzij het project 
“Essen in Beeld” weet hij heel goed hoe belangrijk het 
daarbij is om het eigen karakter van onze gemeente te 
bewaren en om de open ruimte niet zomaar vol te 
bouwen.  

Met het Actiecomité Lijn 12 zet hij zich in voor een 
degelijk openbaar vervoer.  Ook wel omdat hij elke dag 
de trein naar Brussel neemt om mee te werken aan het 
Europees werkgelegenheidsbeleid.  Dat hij maar wat 
graag naar het Essense terrein zou willen vertalen !    

Veerle de Waal vindt het belangrijk dat er in Essen veel te beleven is.  Vanuit de 
cultuur-vzw Kobie zet ze zich daar ook voor in.  Het plan om Rex om te bouwen tot een 
toneelzaal is haar helemaal op het lijf geschreven.  Ook het sociaal beleid van onze 
gemeente vindt ze belangrijk : alle Essenaren moeten kansen krijgen, ook zij die wat 
minder goed mee kunnen.  En die gierzwaluwkasten aan haar huis hangen er niet 
toevallig : een beter leefmilieu komt er niet zonder er hard aan te werken.



“Een gemeente besturen is niet zo verschillend van quizzen : het 
zijn niet de vragen die tellen, maar de antwoorden die we geven.”

( (
Cathy van den Buys

Scham 108
1970

6 “Overal huizen 
bouwen betekent 

overal meer 
verkeer.  En minder 

ruimte om te 
leven.  Dat gaan 

we anders doen.”

Cathy van den Buys werkt als leerkracht.  Met haar 
man en kinderen woont ze in een groen en landelijk 
stukje Essen, en ze is er zich goed van bewust dat dit 
niet zomaar vanzelfsprekend is.  

Als creatieveling vindt ze ruimte voor kunst en 
cultuur erg belangrijk.  En als moeder van drie is ze 
ook bekommerd om het Essense verkeer.  Veilige en 
goed onderhouden fietspaden staan hoog op haar 
prioriteitenlijstje.

(
Robin Jacobs

Achterstraat 33
1983 (
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Robin Jacobs ruilde de gemeentelijke jeugddienst voor de 
privésector, maar blijft het jeugd- en cultuurbeleid op de 
voet volgen.  Hij zou maar al te graag meewerken aan de 
plannen om de douaneloods tot polyvalente zaal en 
fuifzaal om te bouwen.  

Met de jaarlijkse Quiz tegen Kanker combineert hij zijn 
passie voor het quizzen met zijn inzet voor een sociale en 
gezonde samenleving.  Deze “Premiejager” weet het 
zeker : met een beter personeelsbeleid kan de gemeente 
voor meer dienstverlening zorgen, voor minder geld.  
Deze keer bent ú de winnaar !
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Kevin Ooye

Over d’Aa 255
1981

gemeenteraadslid
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In de gemeenteraad is de Essense openbare infrastructuur het 
werkterrein van Kevin Ooye.  Vandaar dat hij het druk heeft : het 
gemeentebestuur investeerde veel te weinig in betere wegen en 
nieuwe fietspaden.  En de bestaande infrastructuur wordt 

onvoldoende onderhouden.  Daar moet verandering in komen !

Ook voor het verenigingsleven zet Kevin zijn beste beentje voor.  Als voorzitter van 
carnaval Den Uil en van het Sinterklaascomité kent hij het dan ook als geen ander.  
Kevin vertegenwoordigt Essen ook in de Politieraad van de Zone Grens, zodat een 
degelijk veiligheidsbeleid hoog op zijn agenda staat.

“Wegen vol putten, fietspaden die 
plots zomaar ophouden.  Dat is toch 

niet meer van deze tijd ?”

“Te koop gevraagd : 
een betaalbaar stukje 
bouwgrond.”

Studente Anne Somers is de jongste N-VA/PLE-kandidate en daarmee natuurlijk dé 
stem van haar generatie.  Die vraagt om betaalbare bouwgrond.  Maar het kan 
niet de bedoeling zijn om Essen dan maar vol woonblokken te zetten.  Het mag hier 
geen Kapellen of Luchtbal worden.  

Anne leefde zich uit in KSJ Essen en KLJ Hoek, en wil meewerken aan een gemeente 
die goed zorgt voor de verenigingen.  Die zijn namelijk heel belangrijk om het eigen 
karakter van de dorpen en wijken in Essen te versterken.  Net zoals ons mooie 
landschap zo typisch is !

( (
Anne Somers

Verbindingsstraat 11
1992
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Majanka Have

Kalmthoutsesteenweg 52
1970
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Majanka Have is gemachtigd opzichter in de school van 
haar zoon.  Die inzet voor verkeersveiligheid wil ze graag 
mee naar het gemeentehuis nemen.  In de school 
onderhoudt ze samen met de kinderen ook de moestuin, 
en vandaar vindt ze het belangrijk dat we Essen groen 
houden.  

Majanka is actief bij KAV en KWB Wildert en werkt ook 
mee in het horecabedrijf van haar man.  Een goed beleid 
voor de winkels en de ondernemingen vindt ze daarom 
erg belangrijk.

Jasper Van Landeghem is voorzitter van Jong 
N-VA/PLE en draait volop mee in het Essense 
jeugdwerk : KSJ, Roefel, de Ronde van Essen... 
Logisch dat een degelijk jeugdbeleid voor hem 
heel belangrijk is.  En bossen en velden om in 
te spelen ! 

Maar Jasper wil meer : sociale verkavelingen 
met betaalbare bouwgrond moeten ervoor 
zorgen dat Essen betaalbaar blijft voor jonge 
Essenaren zonder dat we de gemeente vol 
beton storten.

“De winkels en de 
horeca houden de 
Essense wijken levend.  
Daarom moeten we die 
ondersteunen.”

“Een fuifzaal in de douaneloods en Rex als toneelzaal
is de beste oplossing voor iedereen.”

( (
Jasper Van Landeghem

Velodreef 184
1989
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Christina Backx
Kleiputtenlaan 2

1948
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( (
Jurgen Meeusen

Hemelrijk 27
1976
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“Ondernemers zorgen 
voor werk.  Daarom 

moeten we hen volop 
kansen geven.”

Tot aan haar pensioen werkte Christina Backx in de 
gemeentelijke bibliotheek.  Ze weet als geen ander hoe 
belangrijk een goede dienstverlening voor de Essenaren is.  Christina zette zich ook 
vele jaren in voor turnkring Sport en Spel, en daarom wil ze zich mee inzetten voor een 
degelijke sportinfrastructuur.  Voor haar kleinkinderen !

Om het eigen karakter van de Essense dorpen en wijken te behouden, vindt ze mooie 
straten, bloeiende buurtwinkels en een actief verenigingsleven 
essentieel.  En als dochter van wijlen Flor Backx ligt ook het Essense 
erfgoedbeleid haar na aan het hart.

Als tennisleraar is Jurgen 
Meeusen natuurlijk de geknipte 
man om het sportbeleid in onze 
gemeente mee in goede banen 
te leiden.  Jurgen is ook mede-
uitbater van een tennishal, en 
kent dus de ondernemers-
wereld.  Meer bedrijven naar 
Essen halen, die voor banen 
z o r g e n ,  i s  d a a r o m  e e n  
belangrijke bekommernis voor 
hem.  

Maar als familieman wil hij ook 
werk maken van een degelijk 
jeugdbeleid.  En van betaalbare 
woningen.

“Elk stukje Essen heeft z’n 
eigenheid.  Dat moeten we 
versterken, zodat onze 
gemeente uniek blijft !”



(

(

(

(

Carina Otten

Joris Vergouwen

Heikantstraat 97
1961

Cardijnstraat 6
1978
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Carina Otten vindt voetpaden zonder obstakels, 
toegankelijke gebouwen en bushaltes, en voldoende 

parkeerplaatsen voor personen met een handicap erg belangrijk.  Ze speelt 
accordeon Bij Hoger Streven en bij de Sint-Sebastiaansgilde, en ze vindt dat de 
Essense muziekverenigingen op goede infrastructuur moeten kunnen 
rekenen. 

Carina vindt het ook heel belangrijk dat het gemeentebestuur luistert 
vooraleer er grote werken gebeuren of straten worden heraangelegd.  
Daarom wil ze bij elk groot project twee keer inspraak.   Eén keer vooraleer de 
plannen worden getekend, en nadien nog eens  om de plannen bij te sturen. 

“Een 
gemeentebestuur is 

er voor iedereen.  
Ook voor mensen 

met een handicap.”

“Een levendige en actieve 
gemeente krijg je niet cadeau.  

Daar moet je in investeren, elke 
dag opnieuw.”

Joris Vergouwen weet van aanpakken  en geeft het 
beste van zichzelf als organisator van evenementen 
en bij de Verenigde Statievrienden.  Een sterke 
ondersteuning van de verenigingen en een 
aangepaste podiumzaal voor optredens -in Rex- 
staan dan ook hoog op zijn agenda.

Als postbode en als papa kent Joris het belang van 
verkeersveiligheid.  En als sportieveling vindt hij 
mooie en goed onderhouden sportvelden, en twee 
evenwaardige sporthallen essentieel.  



( (
Ilse Wagemakers

Middenstraat 64
1982
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Als leerkracht vindt Ilse Wagemakers een goed onderwijsbeleid natuurlijk erg 
belangrijk.  En de kinderen moeten veilig op school geraken, dus is een doordacht 
verkeersbeleid essentieel.  Ilse denkt ook aan de kinderen die nog te jong zijn om naar 
school te gaan : het gemeentebestuur moet daarom mee instaan voor voldoende 
kinderopvang.

Omdat ze graag in Essen woont, wil Ilse dat alle dorpen en wijken in de gemeente hun 
eigenheid kunnen behouden.  Daar wil ze mee werk van maken !

Bob Konings zet zijn beste beentje voor op het 
voetbal- en volleybalveld, maar als bestuurder van 
het Autonoom Gemeentebedrijf komt hij ook in de 
vergaderzaal op voor de sporters.  Hij komt uit een 
gezin van ondernemers en boeren, en weet dus hoe 
belangrijk een goed economie- en landbouwbeleid 
is.  

Als oud-scout en -carnavalist vindt het verenigings-
leven in hem een goede verdediger.  En Bob wil dat 
het gemeentebestuur en de politie waken over de 
veiligheid in onze gemeente.  Zodat het in Essen 
gerust wonen blijft !

“Een beleid dat goed is voor de 
kinderen, is goed voor iedereen !”

“In een plattelands-
gemeente als Essen moet 
de landbouw kansen 
blijven krijgen.” ( (

Bob Konings
Guido Gezellelaan 23

1968
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“Een goed werkende brandweer, een efficiënte 
ambulancedienst.  Het lijkt soms vanzelfsprekend, maar 
het is het niet.  Er moet hard voor gewerkt worden.”

( (
Annemie Van Loon

Kloosterstraat 39
1982
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Als mama van vier kiest Annemie Van Loon natuurlijk 
voor een kindvriendelijk beleid : goede scholen, veilige 
wegen, groene bossen en leuke speelpleintjes.  Een 

degelijk jeugdbeleid vindt de oud-Chiroleidster ook erg belangrijk.  

Annemie zette gedurende jaren de Ronde van Essen mee op poten, en vindt 
dat zulke evenementen alle steun van het gemeentebestuur verdienen.  Ze is 
getrouwd met een brandweerman, daarom wil ze zich graag mee inzetten 
voor parate hulpdiensten.

Jochen Maes stond op het veld bij Excelsior Essen 
en FC Horendonk, en nu bij Deportivo La Pelluña en 
bij Taxandria.  Dat hij pleit voor goede 
sportinfrastructuur mag dus niet verrassen.  Hij 
werkt bij Financiën, en vindt dat de gemeente 
verstandig met het belastinggeld moet omgaan.  
Bijvoorbeeld door verstandig te investeren in 
fietspaden en veilige wegen.

Jochen wil dat Essen de groene gemeente blijft die 
ze vandaag nog is.  Daar werkt hij graag aan mee !

( (
Jochen Maes

Vossenboslaan 38
1987

“Belastingen mogen we slechts zoveel innen 
als we echt nodig hebben.  Om vervolgens  

verstandig met úw geld om te gaan.”



( (
Josée Van Doren

Den Uil 9
1958
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Als medewerker van het Lokaal Dienstencentrum ´t Gasthuis werkt Josée Van 
Doren elke dag opnieuw aan een degelijk seniorenbeleid.  Ze ondersteunt ook 
de seniorenraad, en weet dat inspraak van twee kanten moet komen : sterke 
adviezen en een gemeentebestuur dat luistert en zijn beslissingen motiveert.  
Ook aan het personeelsbeleid van het gemeentebestuur mag voor haar wel één 
en ander veranderen.  

Oud-Chiroleidster Josée was Essens eerste jeugdambtenaar, en zij trok jaren aan 
de kar van de Kernraad van Jeugdheem Deken Verbist.  Ook van jeugdbeleid 
heeft ze dus wel kaas gegeten.  Josée hoopt dat de podiumzaal Rex er snel komt.  
Misschien springt ze dan zelf nog wel eens op het toneel...

Piet(er) Nelen wil de Essense senioren een stem geven 
in de gemeenteraad, en als jonge tachtiger is hij daar 
natuurlijk de ideale man voor.  

Als medewerker bij de dienst bevolking stond hij altijd 
voor iedereen klaar.  Een degelijke gemeentelijke 
dienstverlening houdt hij dan ook hoog in het 
vaandel.  En een sterk informatiebeleid, want 
iedereen heeft er recht op om te weten wat er aan het 
Heuvelplein reilt en zeilt.

Piet woont graag in het groene, landelijke en open 
Essen.  Hij wil zich dan ook graag mee inzetten om dat 
zo te houden. 

“Een goed personeelsbeleid en 
een sterke dienstverlening : 

twee kanten van dezelfde 
medaille.  Dat moet een 

gouden medaille worden !” 

“Even goed doen mag geen optie zijn.  We 
moeten altijd beter willen !” 

( (
Piet(er) Nelen

Hofstraat 12
1932
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( (Grensstraat 54
1953

OCMW-raadslid

Als lid van het Vast Bureau van de OCMW-raad tekent 
Suzanne het sociaal beleid van onze gemeente mee 
uit.  Vanuit haar beroepsverleden kent ze de 
bouwsector, en die kennis gebruikte ze bij de bouw 
van extra serviceflats en bij de ombouw van De Bijster 
tot Dienstencentrum.  

Een goed seniorenbeleid vindt ze erg belangrijk, en als 
actieve oma staat ze ook voor degelijk onderwijs en 
een veilig verkeer.

Thomas Dekkers weet dat het belangrijk is om kansen te 
creëren.  Hij wil een beleid dat voor banen zorgt, en de 
Essenaren de weg daar naartoe wijst.  Daarbij hoort het motto 
“geen rechten zonder plichten”, waardoor uw gemeenschaps-
geld bij deze jonge manager in goede handen is.  

Thomas schrijft voor De Spycker en is actief in het Davidsfonds.  
Hij vindt dat Essen zorgvuldig moet omgaan met zijn erfgoed, 
en dat het eigen karakter van onze gemeente niet verloren mag 
gaan.

“Goede thuisdiensten 
waardoor onze senioren 

zolang mogelijk thuis 
kunnen wonen.  En eens dat 
niet meer kan : aangepaste 

woningen en zorg.
We maken er werk van. ” 

“Karakteristieke gebouwen, unieke bomen, prachtige 
landschappen.  Maar ook kunstwerken en waardevolle 
archieven.  Essen heeft zo veel dat we niet verloren mogen 
laten gaan.” 

( (
Thomas Dekkers

Suzanne Kerstens

Molenakkerstraat 40
1982

OCMW-raadslid
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Katrien Somers
Heikantstraat 68

1977
gemeenteraadslid
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Katrien Somers stapte van het Essense bedrijfsleven over 
naar het onderwijs, en kan dus over beide een woordje 
meepraten.  In de gemeenteraad pleitte ze voor veilige 
fietspaden en oversteekplaatsen.  Ze wil werk maken van 
een nieuw mobiliteitsplan en een doortastende heraanleg 
van de verkeersonveilige wegen.  

Katrien heeft graag dat er een beetje wordt doorgewerkt.  Ze wil dat er snel een 
totaalplan komt voor het hele “Hemelrijk”-gebied van de spoorweg tot voorbij de 
Kiekenhoeve.  Dat dan even snel in de praktijk wordt omgezet.  Tenslotte pleit ze 
als jonge mama ook voor goede en betaalbare kinderopvang.

Oud-journalist van De Tijd Guy Van den Broek 
duwt de lijst.  Voor de krant volgde hij landbouw, 
leefmilieu en energie op, en die kennis wil hij 
graag in de praktijk omzetten.  Uiteraard volgt hij 
ook de lokale economie op de voet.

Guy is actief betrokken bij het Essense volleybal, 
en als hoofdredacteur van het heemkundig 
tijdschrift De Spycker heeft hij ook kaas gegeten 
van erfgoed.  Guy is van plan om mee werk te 
maken van sociale verkavelingen met betaalbare 
stukjes grond voor de Essense jongeren.

“In plaats van jaren te discussiëren worden er 
beter knopen doorgehakt.  De verkeersknoop 

aan het station, om mee te beginnen.”

( (
Guy Van den Broek

Kraaienberg 29
1950

25

“Ik ben fier dat ik deze sterke ploeg 
mag duwen, om samen 

verantwoordelijkheid te nemen.  
We staan er klaar voor !”



Suzanne Kerstens
8e kandidaat N-VA
Provincieraad

Vanuit Essen is Suzanne Kerstens kandidaat 
voor de provincieraad.  Van daaruit wil ze 
mee werken om te zorgen voor degelijk 
openbaar vervoer en voor een sterk 
toeristisch netwerk.  Ook een goede 
ondersteuning van de verenigingen en een 
ruimtelijk beleid op maat van een groene, 
open en landelijke gemeente als Essen 
staan hoog op haar agenda !

Kris Geysen
Lijsttrekker N-VA
Provincieraad

Kiezen voor verandering...
Ook in de Antwerpse provincieraad

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken

Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper. 
Belastingen moeten omlaag.

2. Economie: versterken

Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en 
bedrijventerreinen ontwikkelen, en zo de economische streekontwikkeling 

versterken. 

3. Ruimte voor mobiliteit

Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen 
heen, de samenwerking inzake mobiliteit bevorderen. 

4. Toerisme: ontspannen en ondernemen

In samenwerking met de gemeenten en de 
ondernemers moeten de toeristische troeven 

van de provincie Antwerpen verder 
worden ontwikkeld en gepromoot. 

5. Bestuurskracht gemeenten verhogen 

Met goed overleg en gerichte initiatieven 
moet het provinciebestuur de bestuurskracht 

van de gemeenten verhogen. 



U stemt geldig als u op één of meer

kandidaten van N-VA/PLE stemt !

25 kandidaten die willen
WERKEN VOOR ESSEN !

Meer investeren in verkeersveiligheid, goede 
fietspaden en beter onderhouden wegen.

I. Het verkeer veilig maken

II. Bouwen betaalbaar houden

Stoppen met Essen vol te bouwen, 
werken aan gezellige straten en mooie 
buurten.  En met kleinschalige sociale 

verkavelingen voor betaalbare bouwgrond zorgen.

III. Verenigingen 
ruimte geven

Goede sportvoorzieningen, een polyvalente zaal en 
fuifzaal in de douaneloods, een toneelzaal in Rex en een 
degelijke ondersteuning van al wie in Essen actief is.

IV. Werk maken van 
Essense jobs

Aangename winkelstraten, ruimte voor bedrijven en 
een gemeentebestuur dat meehelpt om een baan te 

vinden.

V. Essen groen, landelijk
en open houden
De open ruimte bewaren, de natuur 
versterken en de landbouw nieuwe 
kansen geven.

VI. Kansen creëren 
voor alle Essenaren

Een sociaal beleid op maat van alle leeftijden en 
groepen.  En een behulpzame, snelle en efficiënte 

dienstverlening in het gemeentehuis.


