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Het "Project Leefbaar Essen" (PLE) is een lokaal politiek initiatief dat na 
het uiteenvallen van de VU de werking van de Essense Volksunie 
(VU&ID) voorlopig heeft overgenomen.  In de loop van 2002 kiezen 
we een meer definitieve vorm.  

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Tom Bevers, 
Molenstraat 39, tel. 03/667 16 67 of met Dirk Smout, Den Uil 24, tel. 
03/677 12 22.  Of stuur een e-mail naar ple@pandora.be 

Uw geld gaat over de balk !
Op 24 en 25 oktober presenteerde de CD&V-VLD meerderheid haar begroting 2002 in de 
gemeenteraad.

U blijft (te) veel betalen

Wat onmiddellijk opvalt is dat de forse belastingverhogingen van vorig jaar van kracht 
blijven. Onze gemeenteraadsleden - Fons Toback en Dirk Smout -  hebben steeds gesteld 
dat deze belastingverhogingen onnodig waren én zijn. En hierin staan ze niet alleen. Zowel 
Federale als Vlaamse ministers, waaronder prominente VLD-ers, stellen herhaaldelijk dat 
een aantal gemeenten hun belastingen onterecht en met valse argumenten hebben 
verhoogd. Zo krijgen de gemeenten in de toekomst meer Vlaams geld (uit het 
gemeentefonds) en belooft de Federale overheid dat de politiehervorming de gemeenten 
geen Frank (Euro) zal kosten.

En toch houdt de Essense CD&V-VLD meerderheid vast aan de verhoging van de 
belastingen.  Waarom ? 

CD&V en VLD blijven (te) veel uitgeven

Waarom moeten de belastingen dan zo hoog blijven ? Niemand van de meerderheid kan, 
of wil, hierop een duidelijk antwoord geven. Of is dit extra belastingsgeld nodig om de 
volgende jaren enkele dure en/of 
onnodige projecten te financieren ?

Enkele voorbeelden...

De Stationsstraat moet heraangelegd 
worden. Niemand die dat in twijfel 
trekt. Maar omdat men het Vlaams 
Gewest (eigenaar) niet kan overtuigen 
om dit één van de komende jaren uit te 
voeren, beslist men om deze weg 'over 
te nemen'. Zo kan men inderdaad 
reeds volgend jaar starten met de 
heraanleg, maar is het wel de Essense 
belastingsbetaler die opdraait voor de 
kosten en niet het Vlaams Geweld. Kostprijs ? 65 miljoen BEF !

In het jeugdcentrum Paviljoen wordt elk jaar veel geld gestoken. Nochtans heeft dit 
centrum voor onze eigen inwoners geen enkele toegevoegde waarde. Kostprijs ? Weten we 
niet, we krijgen al jaren geen gedetailleerde cijfers ! Ook de nieuwe mega-sporthal zal zeer 
veel geld kosten.  U leest  er verder in dit LaWIJtje meer over. 

Zo kunnen we nog wel even doorgaan.   We kunnen gerust stellen dat deze meerderheid 
van CD&V en VLD te veel belastingsgeld uitgeeft. Maar zolang u en ik (moeten) betalen is 
dat voor hen natuurlijk geen probleem.



Essense zaalsport wordt voor de gek gehouden !

www.essen.be … nog even geduld ?

KRITISCH BEKEKEN

Het is bekend dat Essen een ernstig tekort heeft aan zaalsportruimte.  Enkele jaren geleden werkte  toenmalig sportschepen Fons 
Tobback (PLE) met het Heikantse Sint-Jozefinstituut een samenwerkingsproject uit : in het Sportpark zou een ruime sportzaal 
komen, die na de schooluren open zou staan voor 
de Essense sportverenigingen.  Dit project kon op 
relatief korte termijn worden waargemaakt en zou 
het gemeentebestuur ongeveer 15 miljoen BEF 
hebben gekost.

Maar de CD&V/VLD-meerderheid ziet het intussen 
heel anders.  Er moet een nieuwe grote sporthal 
komen, waar nu de Spoorweghal staat (Hemelrijk).  
Voor die hal is in het meerjarenplan van het 
gemeentebestuur alvast 65 miljoen BEF voorzien.  
Wellicht loopt het prijskaartje nog hoger op voor 
het zover is.  Dat kan trouwens nog wel enkele 
jaren duren.  In een objectieve nota aan het 
schepencol lege s taat  dat  het  voor de 
sportverenigingen minstens enkele jaren vertraging 
meebrengt, wat door het schepencollege in de 
gemeenteraad werd toegegeven.

Toen de vorige plannen werden getekend, ging daar een grondige behoeftenstudie bij de sportverenigingen aan vooraf.  Een 
nieuwe studie is niet gemaakt, maar toch wordt nu plots een heel ander concept uitgewerkt.   Tobback ziet het zo : "De 
samenwerking met de school blijft zonder discussie de snelste en de goedkoopste manier om aan extra sportruimte te geraken.  
Nu omwille van enkele administratieve problemen terug van nul starten is dan ook onverantwoord.  De school zal trouwens toch 
een turnzaal nodig hebben, en volgens mij blijft er in Essen al te veel schoolinfrastructuur na de lesuren leegstaan."  

In welke visie de plannen passen, is ook al niet zo duidelijk.  Wat gebeurt er met de Heuvelhal ? Wordt die een echte 
evenementenhal of blijft het een sporthal ? En wordt zaal Rex dan de Essense evenementenhal ? Van inspraak hebben we 
ondertussen niet veel gemerkt, en u waarschijnlijk ook niet.  Maar de rekening komt wél bij u terecht.  De VLD lost een dure 
verkiezingsbelofte in, en u mag ze betalen !

Dat een beter informatiebeleid hoog op de PLE-agenda staat, heeft de Essenaar in de vorige bestuursperiode kunnen merken.  
Sinds de nieuwe CD&V/VLD-meerderheid de fakkel overnam, is de vlam snel gaan uitdoven.  Dat merkt zeker de Essenaar die 
regelmatig een bezoekje brengt aan de gemeentelijke website (met adres www.essen.be). Daar staat de tijd al enkele maanden 
volledig stil.  Dat heeft te maken met het faillissement van de privé-partner, maar ook daarvoor al werd door PLE-raadslid Tobback 
gepleit voor een grondige vernieuwing van de site.

Zo pleitte Tobback ervoor om bepaalde standaardformulieren, zoals die voor de aanvraag van feestmaterialen, via de site 
beschikbaar te maken.  Of om de mogelijkheid te voorzien een lokaaltje in de Oude Pastorij of in de andere culturele centra 

(Wildert, Hoek) via het net te boeken. Daarnaast kan ook 
de inspraak van de Essenaar bevorderd worden, door 
verslagen van gemeenteraden, commissies en 
adviesraden op de site te plaatsen.  Ook aan het toerisme 
kan worden gedacht, door de mogelijkheid te geven via 
het net een fiets- of wandelroute uit te stippelen langs de 
leukste Essense plekjes.

Er zou op de site ook een alfabetisch register moeten 
komen, waarbij de Essenaar voor bijvoorbeeld 
"werkgelegenheid" informatie vindt over het PWA of het 
PLOT, en verder doorverwezen wordt naar de RVA of de 
VDAB.  

Ook de Essense verenigingen kunnen een eigen plaatsje 
krijgen.  Met een eenvoudig adres, zodat je bijvoorbeeld 
via "sport.essen.be/tennis" onmiddellijk vindt waar en 
wanneer je in onze gemeente een balletje kan slaan.

Uitstel betekent hopelijk geen afstel !
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De Essense CD&V heeft heel wat toneeltalent in de zullen verzinnen.
rangen.  Ieder heeft een eigen rol.  Het beleid wordt 

Stilaan dringt ook bij CD&V het besef door dat er de Essenaar 
uitgetekend door Frans Schrauwen (burgemeester), 

recht heeft op meer inspraak in het beleid, al blijft het in het 
uitgevoerd door de rest van het schepencollege, 

dossier van de burgerlijke begrafenissen voorlopig beperkt tot 
verdedigd door Ludwig Caluwé (fractieleider), af en toe 

een wellicht nogal stille categorie.  Zo lezen we in De Appel 
bekritiseerd door Gaston Van Tichelt (raadslid) en Dirk 

(Echo) : “Binnen het gemeentebestuur zal CD&V voor deze 
Nelen (voorzitter) en soms ronduit gedwarsboomd door 

zaak gepaste oplossingen zoeken, die rekening houden met 
Ludo Boden (raadslid).  De VLD is het publiek dat het 

de opvattingen van de overledenen.”
schouwspel in de gemeenteraad  zwijgend gadeslaat.

Het verdwijnen van "De Nieuwe Week" slaat een stevig gat in 
Louis Jordaens, conservator van het Karrenmuseum, 

het Essense perslandschap.  Wij bedanken de redactie en de 
ontving dit jaar de gemeentelijke culturele prijs, waarvoor 

medewerkers alvast voor het leesplezier dat ze ons 
we hem van harte feliciteren.

bezorgden.
In het OCMW besliste de CD&V-VLD-meerderheid 

Als er  verkiezingen zijn, plaatst het gemeentebestuur borden 
onlangs om de raadsleden van het Vast Bureau een eigen 

om affiches op te plakken.  Maar daarbuiten kunnen de 
computer (thuis) ter beschikking te stellen.  De SP.A- en 

Essense verenigingen de affiches met aankondigingen voor 
CD&V-leden in dat Vast Bureau vonden dat (voor 

activiteiten niet kwijt.  Het gemeentebestuur is daar al 
sommigen na een nachtje slapen...)  wat overdreven, 

herhaaldelijk op gewezen, en ondermeer gemeenteraadslid 
zodat alleen VLD-er Budin nog overbleef.  Die was zelfs 

Dirk Smout (PLE) houdt het dossier warm.  Ondertussen 
zo enthousiast dat hij zelf de computer alvast kocht 

sleept het hele verhaal al sinds januari 2000 aan.  Van een 
zonder rekening te houden met de wettelijke regels, wat 

nieuwe, jonge, jeugdschepen hadden we toch wel wat meer 
door de SP.A-fractie terecht werd aangeklaagd.   We zijn 

doortastendheid verwacht !
benieuwd welk achterpoortje CD&V en VLD hiervoor 

Patrimonium"beleid" in Essen...
Wat, waar, wanneer en waarom ?

Onze voorstellen...
Tijdens de bespreking van de 
begroting 2002 hebben Fons 
Toback en Dirk Smout (PLE) een 
aantal voorstellen ingediend, 
zoals::

1. De opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (belasting 
op het kadastraal inkomen)  
verlagen van1.250  tot 1.000.

2. De belasting op het ophalen 
van huisvuil (vast bedrag van 
1.300 BEF per gezin) afschaffen.

3. Het plan om een nieuwe 
s p o r t h a l  t e  b o u w e n  i n  
samenwerking met de vrije lagere 
school op Heikant uitvoeren en de 
megalomane plannen aan de 
spoorweghal stopzetten.

4. De Oude Pastorij in concessie 
te geven en de subsidies aan de 
vzw Jeugdwerking verminderen 
om zo het jeugdcentrum Paviljoen 
te dwingen rendabel te worden.

5. Een concreet bedrag van 
123.946 Euro voorzien in de 
begroting voor de ondertunneling 
van het viaduct te Wildert voor 
fietsers.

Jammer genoeg werden al deze 
voorstellen op 25 oktober door 
alle gemeenteraadsleden van 
CD&V én VLD verworpen.

Gemeenteraadslid Fons 
Tobback (PLE) stuurde 
onlangs een brief met 
maar liefst 35 vragen 
o v e r  h e t  E s s e n s e  
patrimoniumbeleid naar 
het schepencollege.  
Eerder kaartte hij het 
probleem ook al in de 
gemeenteraad aan.  Wat 
is er eigenlijk aan de 
hand ? 

T o b b a c k  :  “ H e t  
gemeentebestuur koopt, 

bouwt, huurt, verhuurt en verhuist hele diensten van de ene plek naar de andere.  Soms 
lijkt het wel een immobiliënkantoor.  Maar veel visie zit er niet achter.  En ondertussen 
weten heel wat personen en organisaties niet meer waar ze aan toe zijn.”

Het PLE-raadslid haalt enkele frappante voorbeelden aan : “Het gemeentebestuur heeft 
zaal Rex gekocht, maar weet nog altijd niet wat daar nu eigenlijk mee moet gebeuren.  
Gaat bijvoorbeeld het Sjoc daar naartoe, of blijven we de bouwval huren waar het nu 
inzit  ? Wat gebeurt er dan met de Wereldwinkel ? Wordt het  Paviljoen in het Essense 
jeugdwerk ingepast ?Komt er ook ergens ruimte voor een toneelzaal ?”

Ook over de sociale sector vertelt Tobback een soortgelijk verhaal : “Een aantal diensten 
die nu in het Kerkeneind zitten werden gepolst over een verhuis naar bijvoorbeeld het 
Stationsgebouw, het gebouw van Tatteljee  of  naar een te huren gebouw in de Dreef (?) 
Ook voormalige schoolgebouwen blijven blijkbaar in beeld. Ondertussen verloopt 
echter de datum om de huur op te zeggen in het Kerkeneind, en wordt men gedwongen 
daar lelijke en dure containers bij te zetten."

Tobback kan hier ongetwijfeld nog lang verder over vertellen.  Als u de vragen zelf wil 
nalezen (en de antwoorden, als die er zijn), kijk dan op de PLE-website kies.nu/ple !

Tom Bevers



De blauwe strategie
Enkele maanden gelden kon U in de Burgerkrant van de VLD lezen dat, en we citeren “de tariefverhoging van de afvalophaling mee werd 
goedgekeurd door de oppositie”. Dit is onwaar en na een reactie van ondergetekende in het weekblad De Echo verontschuldigde de 
fractieleider van de VLD zich persoonlijk voor deze “onwaarheid”. Er was een 'zetduivel' in het 
spel: “oppositie” moest “coalitie” zijn. Incident gesloten, ... dachten wij.

Maar, slechts één week later was het weeral prijs. In De Echo verscheen een interview met de 
VLD Jongeren én de fractieleider. In dat artikel stelde deze laatste dat BPA Oost, waarbij tal van 
mensen in Nieuwstraat en Guido Gezellelaan deels onteigend zouden worden, een erfenis is 
van de vorige meerderheid. Dat is nogal kras ! Die vorige meerderheid deed niets meer dan het 
BPA voor herziening vatbaar stellen. Het BPA werd volledig uitgewerkt door de huidige 
meerderheid, bestaande uit CD&V en VLD. Daarboven behoort de schepen van Ruimtelijke 
Ordening,  politiek verantwoordelijk voor het uitwerken van BPA's,  tot de VLD. En wie het 
verslag van de gemeenteraad van 30 augustus erop naleest zal merken dat dit BPA enkel werd 
goedgekeurd door de raadsleden van CD&V, VLD en Vlaams Blok. Je moet het dus maar durven 
zeggen. Of was er weer een zetduivel in het spel ? Wij geloven het alvast niet meer.

Het lijkt erop dat de Essense VLD een nieuwe strategie heeft. Men neemt een niet al te slimme 
beslissing en als men daarna merkt dat getroffen bevolking hier niet al te blij mee is, dan weet 
men plots van niets meer. Of legt men de verantwoordelijkheid koudweg bij anderen.

Zielig.

Overigens lijkt coalitiepartner CD&V dan weer van plan om de schuld voor het BPA-debacle 
zoveel mogelijk bij het studiebureau GEDAS te leggen.  Maar die mensen werken in opdracht 
van het schepencollege, dat daarvoor de politieke verantwoordelijkheid draagt.  Het politieke spel mag best hard gespeeld worden.  
Maar wel correct, graag.  

Dirk Smout , gemeenteraadslid

 Toegegeven, soms snappen we er zelf ook niet zo veel meer van.  Zowel in 
Essen als Nationaal zijn verschillende partijen van naam veranderd of zelfs 
opgesplitst.  Een kort vertaalwoordenboekje, zodat u terug kan volgen...

was… is… was… is…

SP sp.a SP sp.a

CVP CD&V CVP CD&V of NCD

VU&ID PLE VU&ID N-VA of Spirit of

nog niet gekozen

Essen Nationaal

De Essense PLE-gemeenteraadsfractie :
Fons Tobback en Dirk Smout

Politiek vertaalwoordenboek
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De gemeenteraadsleden
en het bestuur van het 
Project Leefbaar Essen 

wensen u een 
voorspoedig 

en gezond

2002


