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U kent mij waarschijnlijk niet. Dat vind ik ook niet erg. Ik sta immers niet op de
lijst voor 8 oktober. Toch bepaal de uitslag. Ik ben een kiezer, ik heb een stem.
Net zoals u. Wij beslissen hoe Essen er de komende zes jaar uit zal zien. Of
wonen terug betaalbaar wordt. Of er een degelijk werkgelegenheidsbeleid
komt. Of het gemeentebestuur kiest voor een sportvloer in de Heuvelhal en een
sporthal voor de verenigingen. Of de belastingen opnieuw kunnen dalen. Of het
groen en de open ruimte in onze gemeente beschermd worden. Of veilige
fietspaden een prioriteit wordt. Of we meer inspraak krijgen. Of het kan.

ík

anders

Met mij wordt Essen anders. Omdat Essen beter verdient ! En met u ?
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In bijna geen enkele Vlaamse gemeente hebben in verhouding zo weinig
mensen een baan. Nochtans hebben CD&V en VLD de voorbije jaren
helemaal geen tewerkstellingsbeleid gevoerd. Nogal wat bedrijven sloten
de deuren of verlieten onze gemeente. Als het gemeentebestuur over een
goede dienst "lokale economie" zou beschikken, dan hadden ze mee
kunnen zoeken naar ander werk voorde ontslagen personeelsleden en naar
een nieuwe invulling voor de leegstaande bedrijfsruimten. Maar het enige
wat we nu te horen kregen was "daar zijn we mee bezig".

Voor N-VA/PLE is de oprichting van een dergelijke dienst een prioriteit. Met twee specialisten : een werkconsulent en
een ondernemingsconsulent. De ene ondersteunt de Essenaar die een baan (of een stage, een opleiding...) zoekt, de
andere probeert bedrijven naar Essen aan te trekken en staat de ondernemers bij
(het zogenaamde "KMO-loket").

We willen ook ruimte voorzien voor startende ondernemingen. In andere
gemeenten wordt daarvoor vaak met "bedrijfsverzamelgebouwen" gewerkt. Wij
willen twee dergelijke gebouwen voorzien : één voor kennisbedrijven
(bijvoorbeeld in de voormalige douaneloods aan Hemelrijk) en één voor meer
industriële bedrijven (bijvoorbeeld in de leegstaande gebouwen van Beckers).

Ook de ondersteuning van buurtwinkels in de dorspkernen is voor ons erg
belangrijk. Als we Essen leefbaar en gezellig willen houden, zijn die winkels immers
essentieel. We willen daarom subsidies voor nieuwe winkels in winkelarme
buurten en voor de renovatie van winkelpanden invoeren. Natuurlijk moeten de
winkelstraten dan ook gezellig en veilig worden gemaakt.

We willen ook werk creëren in de diensteneconomie. N-VA/PLE wil daarom in de eerste plaats het dienstenbedrijf van
het OCMW uitbreiden. Dat is immers een erkend dienstenchequebedrijf, waarvan iedereen gebruik kan maken.
Naast de bestaande en succesvolle poetsdienst en het strijkatelier, willen we ook werk maken van een

b o o d s c h a p p e n d i e n s t e n v a n e e n
mindermobielencentrale (in samenwerking met de
handicar). Een klusjesdienst willen we opzetten binnen
het sociaal verhuurkantoor dat we in het kader van het
woonbeleid willen realiseren. Met dit soort diensten
an immers ook het zelfstandig wonen voor bijvoorbeeld
senioren of mensen met een handicap in onze
gemeente worden bevorderd.

Om het voor meer mensen mogelijk te maken een baan
te zoeken, willen we ook de kinderopvang in onze
gemeente verbeteren. Er is te weinig opvang, en ook de
organisatie ervan is onvoldoende professioneel. N-
VA/PLE wil de bestaande dienst voor kinderopvang
onderbrengen bij het OCMW, om ze zo vlotter te laten
werken en beter te laten aansluiten bij de andere
voorzieningen.

We hebben vastgesteld dat onze ideeën sterk overeen
komen met de voorstellen die de Bedrijvenveniging
Essen (BVE) en Unizo Essen naar aanleiding van de
verkiezingen gelanceerd hebben. Wij staan alvast klaar
om ze ook echt in de praktijk om te zetten !

Specialisten

Ruimte

Buurtwinkels

Diensten

Werk, werk, werk

Vanaf het moment dat CD&V en VLD aan de macht kwamen, stegen
de Essense gemeentebelastingen met een totaal bedrag van 6,5
miljoen EUR. Zogezegd om daarmee de kosten te dekken van allerlei
maatregelen van andere overheden. Al die jaren hebben wij
uitgelegd dat die verhogingen niet nodig waren. Er is nooit naar
geluisterd.
Maar de grafiek hierboven komt van het gemeentebestuur zelf en
toont perfect aan waar al dat geld naartoe is gegaan : naar het
reservefonds, de "spaarpot" van de gemeente. Als u het had kunnen
houden, dan had u ermee kunnen gaan winkelen. Goed voor u, voor
de Essense economie en voor de werkgelegenheid. Alleen niet voor
financieschepen Hoppenbrouwers !

Overbelast

Tom Bevers,
2e kandidaat N-VA/PLE

Katrien Somers,
3e kandidaat N-VA/PLE



Sportvloer NU dan ?

Meer en betere fietspaden

Betaalbaar wonen

Een groen Essen

Meer kansen voor de verenigingen

Het nieuwe zaalsportseizoen is weer begonnen. Opnieuw zonder degelijke sportvloer in de
Heuvelhal. Na onze actie "Sportvloer NU !" van vorig jaar hadden ze nochtans aangekondigd
dat er wel iets ging gebeuren, maar het kleine beetje hoop dat CD&V en VLD ons gaven bleek
weeral tevergeefs. Op de nieuwe sporthal blijft het ondertussen ook al wachten. Bovendien
vrees ik ervoor dat de huidige plannen niet echt de Essense sportverenigingen vooropzetten.
Een dure hal voor rijke gebruikers ? Toch maar opletten. U wil een echt sportbeleid in Essen ?
Misschien toch beter N-VA/PLE kiezen.

De voorbije zomer zijn er weer heel wat mensen door onze mooie gemeente gefietst.
Hopelijk zijn er niet te veel gevallen, want sommige fietspaden liggen er echt verwaarloosd bij.
Andere straten, zoals de Heikantstraat, zijn dan weer zo ingericht dat je er als fietser
voortdurend moet slalommen. N-VA/PLE kiest voor meer en betere fietspaden, zonder
nepoplossingen zoals varkensruggen (dorpels) of rode fietssuggestiestroken. Met bovendien
een fietsbrug van de Hemelrijklaan naar Hemelrijk en Vossenbos, en eentje van Steenpaal
naar de Nollekensstraat. We kiezen daarnaast ook voor een sterk gehandicaptenbeleid, met
o.m. een nursingtehuis en een zorgboerderij in onze gemeente.

Jonge Essenaren vinden geen plaats meer in onze gemeente : de woningen werden
onbetaalbaar. Veel woonprojecten mikken duidelijk op mensen van buiten de gemeente.
De nieuwe wijk in de Hofstraat wordt zelfs afgesloten met een hek ! Zo wordt het sociale
weefsel van onze gemeente natuurlijk snel ontwricht. Om dat te stoppen, wil N-VA/PLE
nieuwe sociale verkavelingen en sociale koop- en huurwoningen. Ook privé-verkavelaars
hebben daarbij een verantwoordelijkheid en moeten een gedeelte van hun gronden
voorbehouden aan mensen die een binding hebben met Essen.

Als het op deze manier verdergaat, is er binnen enkele jaren geen groen en open ruimte meer
over in Essen. De broodnodige nieuwe verkavelingen moeten bij het dorpscentrum
aansluiten, en daartussen moet Essen vooral de natuur en de landbouw versterken. Zodat de
verschillende dorpen van onze gemeente niet aaneengroeien. Ook binnen de dorpskernen
mag er wel wat meer "gezellig" groen worden voorzien : kleine parkjes, hoekjes met banken,
een boom, wat struiken en bloemen... Als Essen een mooie gemeente wil blijven, zal er een
echt landschapsbeleid nodig zijn. Daar gaat N-VA/PLE alvast voor.

Essen heeft veel verenigingen, en daar zijn we terecht trots op. Maar het gemeentebestuur
laat dat niet altijd merken. De subsidiestelsels zijn vaak ondoorzichtig en heel wat
organisaties krijgen niet de steun die ze verdienen. De uitleendienst van feestmaterialen is
een goede zaak, maar moet uitgebreid en beter georganiseerd worden Ook bij een beter
uitgeruste zaal Rex, met een podium voor toneel, optredens en groepsfeesten. zouden de
Essense verenigingen zeker baat hebben. Tenslotte moet het gemeentebestuur ook
inhoudelijke ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via vorming.

Geert Vandekeybus,
4e kandidaat N-VA/PLE

Carina Otten,
5e kandidaat N-VA/PLE

Marcel Van Hemelrijck,
Lijstduwer N-VA/PLE

Bruni Hens,
13e kandidaat N-VA/PLE

Kevin Ooye,
6e kandidaat N-VA/PLE
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allebei kan ook !

reageren kan ook
via www.nvaple.be
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: Tom Bevers, Molenstraat 39

verkiezingsdrukwerk 8/10/2006

Kalmthout de macht én de pracht,
Essen de KLACHT !
De enquête van de VUM-kranten bij 100.000
Vlamingen toont aan...

Kalmthout haalt plaats 11.

Kalmthout haalt plaats 46.

Populariteit burgemeester :

Bekwaamheid bestuur :

Frans Schrauwen haalt plaats 293 op 307.

CD&V/VLD Essen haalt 245 op 307.

Waarom N-VA/PLE ? Omdat Essen binnen 6 jaar een betere score verdient !

De voorbije zes jaar verlieten een aantal mensen de
gemeenteraad. Anderen staan nu niet opnieuw op de
kieslijsten. Wij willen hen uitdrukkelijk danken voor hun
inzet, ook al waren we het vaak met hen oneens - met de
ene misschien al wat mee dan de andere.

In de eerste plaats is er natuurlijk De
stemmenkampioen van 2000 verhuisde naar Kapellen,
waar hij nu op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
staat (hij is vandaaruit ook kandidaat voor de
provincieraad). Ook zijn partijgenote

gaf haar zitje door wegens een verhuis. Nu staat
ook , sinds jaren een vaste waarde in
de Essense politiek, niet opnieuw op de lijst.

Bij CD&V gaat schepen met politiek
pensioen, na een lange carrière. Ook oud-schepen

, die de partij de voorbije jaren de rug had
toegekeerd, sluit een mooie politieke loopbaan af.

gaat niet voor een nieuw mandaat, en eerder al
vatte OCMW-voorzitter een welverdiend
pensioen aan.

Bij de VLD komt niet meer
terug in de raad. Eerder namen zijn ook al
afscheid van .

Al deze mensen hebben ze zich -gedurende
lange tijd of maar enkele jaren- ingezet voor onze
gemeente. Dat verdient dus een bloemetje.

Helmut Jaspers.

Bianca Van
Ginderen

Roger Van Ginderen

Jos Van Loon
Ludo

Boden
Wies

Peeters
André Moens

Robert Cardinaels

Patrick Rossen

Bedankje bij een afscheidWie keurde het project
"Villa Verde" goed ?
Iedereen die al eens gebouwd of verbouwd heeft,
weet dat daarvoor een bouwvergunning nodig is. De
beslissing daarover wordt genomen door het
schepencollege. De bouwvergunningen voor "Villa
Verde" -het villa-appartementenproject in de
Hofstraat- werden unaniem goedgekeurd door de
burgemeester en schepenen van CD&V en VLD.

Beweren dat alles al vastlag in het bestemmingsplan,
het BPA, is onzin. Dat creëert een kader dat even
goed zou hebben toegelaten om er enkele kleine
sociale woningen te bouwen of er eenparkje van te
maken. Maar omdat er onvoldoende garanties voor
een dergelijke bestemming waren, keurde N-VA/PLE
ook dat BPA niet goed (bij de definitieve stemming
onthielden we ons, omdat het BPA dat ook over veel
andere stukken Essen gaat ook goede onderdelen
bevat - wij stemmen nooit zomaar tegen om tegen te
zijn).

Mist spuien is gemakkelijk, en nu net voor de
verkiezingen over "betaalbaar wonen" spreken al
evenzeer. Maar wie gelooft nu een burgemeester die
in een brochure de rijke Nederlanders vraagt om in
Essen te komen wonen, een partijvoorzitter die zelf in
dit soort project investeert of een lijstduwer die als
immobiliënmakelaar niet wilde horen van
voorrangsregels voor Essenaren in verkavelingen ?
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REACTIESTROOKJE

�Ik wil lid worden van N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie).

�

�

Ik wil lid worden van PLE (Project Leefbaar Essen).

Ik wil graag een bezoekje van een bestuurslid van N-VA/PLE.

Naam: ___________________________________________

Adres : ___________________________________________

Telefoon : ___________________________________________

Strookje terugbezorgen aan Tom Bevers - Molenstraat 39, Bart Van Esbroeck - Over
d’Aa 228 of René Gabriëls - Laaglandstraat 1.

}


