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Kartel N-VA/PLE

Op 22 december 2005 maakten we met de Essense N-VA en de lokale partij PLE
bekend dat we samen naar de verkiezingen van 2006 gaan en het kartel N-VA/PLE
vormen.

Ons kartel gaat werk maken van een beter bestuur voor onze gemeente. We kiezen
voor een open, toekomstgericht en vooral veel verstandiger beleid. Voor bekwame
politici die open kaart spelen,
echt luisteren maar ook durven
beslissen.

N-VA/PLE komt op voor een
zuinig financieel beleid met
lagere belastingen. Zo moet de
vaste huisvuilbelasting worden
afgeschaft. We kiezen voor een
doordachte en veilige inrichting
van straten, pleinen en
woonwijken - geen appar-
tementen in het weiland, geen
villa’s in de winkelstraten. Als Essen een “oase van rust” wil zijn, moet daar werk van
worden gemaakt. Daarom moet er veel open ruimte en groen blijven en is
voldoende speelruimte noodzakelijk.

Ook een beter patrimoniumbeleid is voor ons een prioriteit : een nieuwe sportvloer
in de Heuvelhal, de inrichting van een dienstencentrum voor senioren, en een
bruikbare toneel- en evenementenzaal maken van zaal Rex staan voorop in ons
programma. Om voor meer werkgelegenheid in onze gemeente te zorgen moet
meer aandacht worden besteed aan de middenstanders en de kleine bedrijven.
Tenslotte blijft betaalbaar wonen voor ons een belangrijk aandachtspunt !

Daarbij kijken we in de eerste plaats naar Essen en laten we ons niet door allerlei
Brusselse politieke spelletjes leiden. Het Essense gemeentebestuur is er immers in
de eerste plaats voor jou !

Wie wil meewerken kan het reactiestrookje achteraan dit LaWIJtje invullen. Of surf
even naar www.nvaple.be !

Voor propere handen
en een onderbouwde visie.
Voor betere informatie en échte
inspraak voor de Essenaren.

Tom Bevers, voorzitter Project Leefbaar Essen
Bart Van Esbroeck, voorzitter N-VA Essen

INHOUD Omdat Essen beter verdient !

kiezen voor essen

PLE

Het kartel N-VA/PLE wenst
u een vredig, voorspoedig,
gezond en gelukkig 2006

Elke maand kort nieuws

uit de gemeenteraad in

uw mailbox ? Vraag de

N-VA/PLE Nieuwsflits

via nieuwsflits@nvaple.be



Ons kersvers kartel krijgt een al
even kersverse jongerenwerking :

Jong N-VA/PLE zorgt ervoor dat
het kartel met een frisse blik naar

morgen blijft kijken. Op die
manier komen we als jongeren

op voor de Essense jeugd.
Interesse ? Geef een seintje aan

Tom Vroegrijk
(tom.vroegrijk@nvaple.be) of

Thomas Dekkers
(thomas.dekkers@nvaple.be)!

Jong Lawijt...

De begroting voor 2006 die burgemeester Schrauwen (CD&V) en
financieschepen Hoppenbrouwers (VLD) half november aan de
gemeenteraad hebben voorgesteld was er één in feestverpakking, met
enkele belastingverminderingen en met veel investeringen. Zoals dat in
een verkiezingsjaar hoort.

Ook
al rollen CD&V en VLD ruziënd over straat om toch maar te mogen zeggen dat het geschenk alleen van hen komt, en niet van de
ander. Wie nog op een samenhangend beleid voor 2006 had gehoopt, kan die illusie dus ook alvast opbergen…

Eerst de belastingen fors verhogen, dan de Essenaren gedurende
jaren deze verhoging laten betalen om ten slotte net voor de
verkiezingen de belastingen een beetje te verlagen. De burger is
niet dom. Hij of zij weet maar al te goed dat we de voorbije jaren
6,5 miljoen EUR extra belastingen hebben betaald. En deze som is
gewoon opgepot in het reservefonds : in het begin van de
legislatuur zat daar ongeveer 3 miljoen EUR in, nu bijna 9,5
miljoen EUR. 3+6,5=9,5. Moeilijker is het niet. Ondanks alle
commentaren van de voorbije jaren over “de hogere overheid”,
“de liberalisering van de elektriciteitsregie”, “grote kosten die er
nog aankomen”…

In de lokale pers en vooral in de eigen publicaties claimen zowel
CD&V als VLD de afschaffing van de verhaalbelasting. Beide zitten
fout : de verhaalbelasting is in september unaniem afgeschaft door
de gemeenteraad en de lopende rechtszaken zijn stopgezet, al
ging dat voor CD&V wel met zeer lange tanden. Dat gebeurde
allemaal dankzij een voorstel van Dirk Smout (N-VA/PLE).

De Vlaamse regering gaat deze belasting één van de komende
jaren waarschijnlijk toch verbieden. De meerderheid schaft dus

een belasting af die sowieso zou
verdwijnen. Moedig ?
Creatief ?

Het vast bedrag van de huisvuilbelasting wordt gehalveerd, en dit gebeurt
duidelijk onder de zware politieke druk van de actie “Essen in de Zak ?”. Dit
initiatief van enkele mondige burgers, waarbij eerst N-VA/PLE en later sp.a en
Groen! zich aansloten, heeft zijn uitwerking niet gemist. Maar de strijd gaat
verder : het vast bedrag moet volledig weg !

Eén keer wordt met het reservefonds Sinterklaas gespeeld, net voor de
verkiezingen. Daarna wordt terug alles opgepot. We zijn niet onder de indruk :
het structureel overschot blijft. Het reservefonds is veel te groot en moet
afgebouwd worden door de belastingen écht te verlagen. Bovendien blijven de
meeste voorstellen in een vaag stadium hangen : de nieuwe sporthal, de gronden
van de NMBS-site (Hemelrijk), … Veel (verkiezings)beloften in de lucht, weinig
concrete zaken in de hand.

De Essenaar die meer informatie over het begrotingsbeleid wil, of wil weten wat het
belastingbeleid van CD&V en VLD haar of hem over de hele bestuursperiode 2001-2006
kost, kan daarvoor op terecht.

Maar voor wie het inpakpapier er eenmaal
heeft afgehaald, ziet het cadeau er al lang niet meer zo mooi uit.

1. Een vermindering van de verhoging is nog geen verlaging !

2. Verhaalbelastingen : afgeschaft dankzij N-VA/PLE en tegen de
zin van CD&V !

3. Belasting op drijfkracht

4. Vast bedrag huisvuilbelastingen omlaag !

5. Investeringen ofwel het éénmalig Sinterklaasfonds

Samengevat :

www.nvaple.be

Gemeentebegroting 2006 :
te weinig, te laat

Rekening blijft 6,5 miljoen EUR te groot

Dirk Smout en Fons Tobback,
N-VA/PLE-gemeenteraadsledenPLE

jongjong

Jansen en Janssen Willy Hé en Willy Hó
Uit “Kuifje in het Land van de Goudberg”



Is de coalitie niet eensgezind ?
Dan bestelt ze een studie gezwind !

Essens spreekwoord

Ongehoord. Dat is het minste wat je kan zeggen over de beslissing van CD&V en VLD om dan toch geen nieuwe
sportvloer in de Heuvelhal te leggen.

Eerst nog eens de feiten. In oktober 2004 keurde de gemeenteraad unaniem een voorstel goed van sp.a, PLE en
Groen! om vóór 1 januari 2006 een nieuwe sportvloer te leggen in de Heuvelhal. De argumenten die werden
aangebracht waren spijkerhard -
ongeveer zo hard als de vloer die er
nu ligt : een nieuwe sporthal gaat
door het getouwtrek in de coalitie

nog enkele jaren op zich laten wachten. Bovendien bleek
uit een studie dat ook als er een nieuwe sporthal komt, de
Heuvelhal nog altijd zal nodig zijn voor sportbeoefening,
en dat betekent dus dat daarin absoluut moet
geïnvesteerd worden. En dan is er natuurlijk ook nog het
medische argument. Ik heb het zelf gedurende de jaren
dat ik meedraaide in de EVL-competitie allemaal zien
gebeuren : jarenlang sporten op een harde cementvloer
betekent in veel gevallen een aanslag op de gewrichten.

Op 27 oktober 2005 gebeurde dan het ondenkbare : het
gemeenteraadsbesluit werd door CD&V en VLD
ingetrokken. Het heette nu dat de beslissing van 2004 eigenlijk een foute beslissing was. Nochtans werden de spijkerharde argumenten
van toen niet weerlegd. En ondertussen blijft men zogezegd zoeken naar een vloer die zowel goed is voor sporters als voor feestvierders,
wat natuurlijk een verkeerd uitgangspunt is. De oplossing ligt voor ons in een échte sportvloer die bij feestelijkheden kan afgedekt
worden. Als dat in pakweg Sint-Amands kan, dan moet dat in Essen toch ook kunnen !

N-VA/PLE steunde daarom van bij het begin de petitie die onlangs werd opgestart. Een petitie is immers een democratisch middel bij
uitstek om de mening van de Essense burger luid te laten weerklinken.

Wij eisen mee een nieuwe sportvloer vóór 1 september 2006 !

Een nieuwe sportvloer nu !

Bart Van Esbroeck, ondervoorzitter N-VA/PLE

IN VOGELVLUCHT
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De gemeentebegroting voor 2006 voorziet opnieuw erg veel
geld voor het uitvoeren van allerlei studies. Dirk Smout
(N-VA/PLE) wees er bij de besprekingen op dat het
gemeentebestuur meer in de capaciteiten van de eigen
diensten moet geloven. Nu worden vaak dure projecten
uitgetekend door mensen die weinig voeling hebben met de
Essense realiteit.

Bovendien hanteert vooral schepen van ruimtelijke ordening
Heymans (VLD) een erg vreemde timing. Het ruimtelijk
structuurplan werd opgesteld op basis van een verouderde
woonbehoeftenstudie. Daardoor werd ondertussen al een
eerste woonproject door minister Van Mechelen (VLD)
geweigerd. Na het afwerken van het structuurplan wil hij nu
een nieuwe woonbehoeftenstudie laten uitwerken. Opnieuw
heel wat vertraging voor Heymans, die door het insturen van
een kladversie van het structuurplan ook die procedure al eens
in het honderd deed lopen en nu alles moet overdoen.

Wie herinnert zich nog dat in oktober 2004 beslist werd dat er
een sporthal moest komen op de NMBS-site aan Hemelrijk ?
Twee maanden later werd op voorstel van Gaston Van Tichelt
(CD&V) en Ronny Nelen (VLD) vervolgens beslist dat er
nieuwe hal kwam in het Sportpark. Dat was toen allemaal zeer
dringend. Een speciale commissie oprichten, zoals de sp.a
vroeg, ging niet want dat was enkel tijdverlies. Een jaar later
blijkt er zo ongeveer niets te zijn gebeurd. Er werden enkel...
twee studies opgestart. Tot verrassing van velen staat daarbij
niet eens vast waar de hal moet komen. Ook Hemelrijk blijft

dus in beeld. Schepen Heymans (VLD) kondigde aan dat het in elk
geval de bedoeling is de terreinen van de NMBS over te nemen,
ook als de sporthal daar niet zou komen. Op de vraag van Dirk
Smout (N-VA/PLE) wat er in dat geval dan wel mee zou gebeuren,
kwam geen antwoord. Het zal alleszins niet veel zijn, want in het
meerjarenplan staat er na 2006 geen geld meer voor
ingeschreven. Of duikt de VLD-skipiste pas in de
verkiezingscampagne terug op ?

Het gemeentebestuur wil een nieuwe "huisstijl". Nu zit er
onvoldoende eenvormigheid in de gemeentelijke communicatie :
logo's, lettertypes, kleuren... alles wordt zowat door elkaar
gebruikt. Tijd voor een grondige opfrissing, daarover is iedereen
het eens. Maar het meerderheidsvoorstel om daarvoor nog maar
eens een studiebureau aan te trekken, kon op minder instemming
rekenen. De kost daarvan wordt immers geraamd op... 18.000
EUR, en daarvoor heb je al een heel stuk sportvloer, zoals Dirk
Smout (N-VA/PLE) opmerkte. Ook de andere oppositiepartijen
vonden het prijskaartje echt wel te hoog : een uniforme huisstijl is
vooral een kwestie van goede afspraken. Niemand vond het
nodig om zelfs maar te proberen om uit te leggen waarom het toch
geen weggegooid geld zou zijn. "We gaan over tot de stemming",
sprak de burgemeester. Die aanpak hoort immers duidelijk bij
zijn "huisstijl" !
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Teken voor een nieuwe sportvloer
in de Heuvelhal... www.sportvloer.nuwww.sportvloer.nu



In “De Echo” sprak Jokke Hennekam (sp.a) al haar ongenoegen uit over een artikel in de
recente Burgerkrant van de VLD. Ze had overschot van gelijk. Het artikel over de
Commissie Welzijn bevatte tal van leugens en onwaarheden.

Maar daar houdt het niet mee op...

In het artikel over de belastingverlaging schrijft de VLD dat zij de verhaalbelasting hebben
afgeschaft. Nonsens. Deze belasting werd door de gemeenteraad van 22 september
afgeschaft. De raad deed dit door met alle partijen samen agendapunt 20ter goed te
keuren. Dit agendapunt kwam niet van de VLD maar werd ingediend door Dirk
Smout (N-VA/PLE). Door de goedkeuring hiervan werd de verhaalbelasting afgeschaft én werden de lopende rechtszaken (o.a. tegen de
bewoners van de Grensstraat) opgeschort. De voorbije jaren hoorden we bovendien verschillende partijen en raadsleden voor de
afschaffing van de verhaalbelastingen pleiten, met op kop vooral Ludo Boden (onafhankelijke). Maar de VLD heeft er nooit een woord
over gezegd !

En het is nog niet gedaan…

Elders in het VLD-blad schrijft ene P.V. dat de VLD ervoor gezorgd heeft dat eindelijk Over d'Aa werd afgesloten tijdens Uilse Kermis.
Alweer nonsens. Dirk Smout (N-VA/PLE) pleit in de gemeenteraad als sinds 4 jaar, elk jaar opnieuw, voor het afsluiten van Over d'Aa
tijdens de kermis. De meerderheid van CD&V en VLD heeft deze oproep gedurende jaren genegeerd. Pas in 2005 werd er ingegaan op
de vraag van Smout. De uiteindelijk beslissing werd bovendien genomen door burgemeester Schrauwen (CD&V). Van enige VLD-
inbreng is dus geen sprake.

Dat een politieke partij in de eigen publicaties zichzelf in de bloemetjes zet, daar kunnen we mee leven. Maar dat men de pluimen van
anderen op de eigen hoed probeert te steken, getuigt van weinig politiek fatsoen. De Burgerkrant zou zich dan ook beter omdopen in De
Leugenkrant.

De Burgerkrant = De Leugenkrant

Gemeente moet OCMW ruimte geven
Tom Bevers, kartelvoorzitter N-VA/PLE

Tom Bevers, OCMW-raadslid

allebei kan ook !

kiezen voor essen

PLE

Wie financiële problemen heeft, kan aankloppen bij het OCMW. Maar “voorkomen is beter dan genezen” geldt
natuurlijk ook hier. Het Essense OCMW heeft op dat vlak heel wat ambitie, maar het kan nog verder gaan. Zo kan het
dienstenhuis, dat voor de poetsdienst en het strijkatelier instaat en zo heel wat werk creëert, verder worden
uitgebouwd. De huurprijzen die in onze gemeente zeer sterk stijgen kunnen dan weer worden aangepakt door een
actief woonbeleid te voeren : de voorziene aankoop van 8 woningen in Statievelden is daarbij een belangrijke stap,
maar een echt actief woonbeleid vraagt om een meer gestructureerde aanpak, bijvoorbeeld door werk te maken van
een sociaal verhuurkantoor. Met een actieve schuldpreventie via een gerichte communicatie kunnen mensen uit de
spiraal van schulden en nieuwe leningen worden gehouden. Daarbij mag de nefaste rol die de energie- of de
telecommunicatiebedrijven soms spelen wel eens worden onderlijnd : al te vaak wordt geprobeerd iemand snel een

contract “aan te smeren”. Tenslotte kunnen dure rusthuiskosten vermeden worden door werk te maken van een OCMW-klusjesdienst die met
kleine werken heel wat huizen opnieuw geschikt kan maken om er zelfstandig in te blijven wonen.

Maar om zijn rol voluit te kunnen spelen heeft het OCMW een betere samenwerking met het gemeentebestuur nodig. Ondanks de
voorzitterswissel bij het OCMW komt daar nog steeds weinig van : het opstellen van een gezamenlijk “lokaal sociaal beleidsplan” lijdt onder
vertragingsmaneuvers van het schepencollege. Zo komt er niets van de aangekondigde verhuis van de gemeentelijke sociale dienst, om zo alle
hulpverlening te centraliseren. Ook het klusjesdienst-concept wordt aan het Heuvelplein anders ingevuld dan zelfs de minst ambitieuze
OCMW-raadsleden het zien. En een dienstencentrum voor senioren wordt op de lange baan geschoven door nog maar eens een studie te
bestellen. Tenslotte is het OCMW zelfs nog steeds geen eigenaar van de eigen kantoren aan het Kerkeneind !

Op die manier wordt een grote hypotheek gelegd op de geplande overname door het OCMW van de gebouwen van de voormalige Sint-
Jozefkliniek (De Bijster). Als OCMW-voorzitter Jos Van Loon (CD&V) daar meer van wil maken dan enkel een nieuw onderdak voor de
Polikliniek (hoe belangrijk dat ook is), dan zal hij best eens in het gemeentehuis op de tafel van de burgemeester moeten kloppen !

reageren kan ook
via www.nvaple.be

REACTIESTROOKJE

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

�

�

�

�

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

Ik wil bij de verkiezingen graag een verkiezingsbord of raamaffiche van N-VA/PLE.

Ik wil actief meewerken aan de N-VA/PLE-verkiezingscampagne.

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, Fons Tobback - Vossenboslaan 6 of René
Gabriëls, Laaglandstraat 1.
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