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Dirk Smout (48) gaat voor de derde keer als lijsttrekker naar de Essense gemeenteraadsverkiezingen.  Reden genoeg om een terras 
op te zoeken en hem eens uitgebreid te ondervragen.

De vierde verkiezingscampagne, de derde op plaats één.  Routine ?

Smout : “Het blijft spannend natuurlijk.  En boeiend.  Je komt met heel veel mensen in contact, en je kan je eigen ideeën toetsen aan wat 

in de verschillende wijken van Essen leeft.  Bovendien trekken we met een heel sterke ploeg naar 14 oktober, met mensen die goed 

ingebed zijn in de meest diverse verenigingen en organisaties.  Zo kom ik mensen uit alle hoeken tegen, en daar leer ik ook veel van bij.”

Is dat dan nog nodig ?

Smout : “Volgens mijn vrouw moet ik nog veel leren, ja (lacht).  Ik draai natuurlijk al lang mee in de Essense politiek.  Een beetje tot mijn 

verbazing ben ik de meest ervaren lijsttrekker. Ik zit achttien jaar in de gemeenteraad, zonder onderbreking.  Je moet wel een frisse kijk 

behouden.  En af en toe een nieuwe oplossing durven uitproberen.  Sommigen verwarren ervaring wel eens met ´pappen en 

nathouden´.  In die val wil ik niet trappen.”

Tot nu toe heb je van politiek niet je beroep gemaakt  ?

Smout : “Neen.  Het is ook gezond dat ervaring van elders in de gemeente wordt binnengebracht.  Ik heb een verantwoordelijke functie 

bij Katoennatie, in de logistieke sector.  Wie dat bedrijf een beetje kent, weet dat er een sterke “no nonsense” cultuur heerst : nadenken, 

beslissen, uitvoeren.  Dat is de bagage die ik zeker naar het gemeentehuis wil meebrengen.  Al merk ik natuurlijk ook elke dag dat je in het 

bedrijfsleven, net als in de politiek, maar zo sterk bent als de mensen die achter je staan.”

Hoe ben je eigenlijk ooit in de politiek beland ?

Smout : “Er stonden ooit drie partijen aan mijn deur, en Louis Fret heeft toen het pleit gewonnen.  Nu, de interesse was er natuurlijk al.  Ik 

kom uit het Essense verenigingsleven : de jeugdbeweging, de volleybalclub... Ik heb altijd al een mening gehad over waar Essen naartoe 

moet, en die heb ik ook nooit voor mezelf gehouden.  En bij de partij die vandaag N-VA/PLE is geworden kreeg ik de kans om iets met die 

mening te doen.  Voor je het weet ben je dan  teksten voor een LaWIJtje aan het schrijven, of affiches aan het plakken met de slogan 

´Essen niet te koop´.  

Je had je destijds ook bij de gevestigde waarde(n) kunnen aansluiten ?

Smout : “Politiek heeft voor mij altijd rond een visie gedraaid, meer dan rond een functie.  Wat heb je aan een zetel of een sjerp als je die 

niet gebruikt om iets te bereiken voor de Essenaren ? Dat waardeer ik enorm in N-VA/PLE : we hebben alles in huis om 

bestuursverantwoordelijkheid te dragen, de mensen, de ideeën, 

de goesting...  Maar besturen is geen doel op zich, voor niemand 

van ons.  Wel een middel om ons programma, ons beleidsplan te 

realiseren.”

Waarom ben je in Horendonk gaan wonen ?

Smout  : “We hebben hier nog relatief goedkoop kunnen bouwen, 

en voor een jong gezin is dat belangrijk.  Tussen haakjes : ik woon 

in één van de laatste sociale verkavelingen die Essen heeft gehad.  

Zo lang is het geleden dat er nog betaalbare bouwgrond werd 

vervolg op blz. 2
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Net zoals de natuur staat ook de landbouw in onze gemeente 
onder druk.  Wie bekommerd is om Essen als landelijke 
gemeente, ziet dat met lede ogen aan.  N-VA/PLE wil de trend 
omkeren.

“Al te vaak is de landbouw het kind van de rekening als er keuzes 
moeten gemaakt worden over bestemmingsplannen,” stelt Guy Van 
den Broek, die als journalist de sector van nabij heeft opgevolgd.  

“De tegenstelling 
landbouw-natuur  
wordt kunstmatig 
opgeklopt.  Terwijl 

landbouw en landschapsbeheer perfect samen kunnen gaan.  Zolang we de 
landbouwers maar respecteren als zelfstandige ondernemers !”

Verbreding  aanmoedigen

Bob Konings, zelf afkomstig uit een landbouwgezin : “Daarom willen we graag een 
subsidiesysteem ontwikkelen, zodat landbouwers ondersteund worden bij het 
aanplanten van bijvoorbeeld knotwilgen of houtkanten.  

Of vrijwillige projecten rond soortenbescherming of tegen bodemerosie 
aanmoedigen, zoals op andere plaatsen in Vlaanderen gebeurt. Zo zouden we 
graag zien dat er zoveel mogelijk verschillende soorten worden geteeld in Essen.  
Maar we gaan daar natuurlijk niemand toe verplichten !”

“Diversificatie is belangrijk voor de landbouw van morgen,” stelt N-VA-
afdelingsvoorzitter Bart Van Esbroeck : “Hoevetoerisme, plattelandsklassen, 
zorgboerderijen, energieproductie, loonwerk, verkoop van eigen producten : 
allemaal mogelijkheden om de toekomst van de landbouwsector te versterken.  
En dat is echt wel nodig, als we willen dat Essen een plattelandsgemeente blijft.”

Nieuwe kansen voor 
de Essense landbouw

aangeboden ! Nu, Horendonk is wel 

beetje moet inburgeren (lacht).  Hoek en Wildert hebben dat 

ook, en dat heeft wel zijn charmes.  Kathleen is natuurlijk 100% 

een Uilse, zeker als leerkracht hier in de school.  En ik kan niet 

stilzitten, dus heb ik me van in het begin in het verenigingsleven 

gesmeten : carnaval, de volksspelen, de gilde,... Ondertussen 

gaan we al zeven jaar met de meisjeschiro mee op kamp om te 

koken en plezier te maken.  Ik ben nog altijd blij dat we hier zijn 

komen wonen.  ”

Heb je naast de politiek en je beroep nog wel tijd over ?

Smout : “Volleyballen zit er niet meer in. Mijn knieën hebben de oude vloer in de Heuvelhal nooit meer verteerd.  Maar ik tennis graag.  

Vaak samen met andere N-VA/PLE’ers, stel ik vast.  Blijkbaar vullen we elkaar ook op het veld goed aan.  Natuurlijk is er ook nog mijn 

gezin, al hebben Pol, Katrijn en Dora stilaan de leeftijd dat 

ze beginnen vinden dat papa vooral in de weg loopt.  En 

zoals veel mensen geniet ik af en toe van een babbel aan de 

toog. Of zoals nu, op een terrasje.”

Wat verwacht je van 14 oktober ?

Smout : “Dat beslist de kiezer.  Ik weet het, dat is een cliché 

als een huis.  Maar het is natuurlijk wel zo.  Ik zou graag met 

N-VA/PLE mee besturen, daar ga ik geen doekjes om 

winden.  Dus gaan we proberen om samen met anderen 

een sterke meerderheid te vormen.  En daarin zal ik dan 

mijn verantwoordelijkheid nemen, wat dat dan ook 

inhoudt.  Ik heb er zin in, voel me er klaar voor en heb het 

vertrouwen van de partij.  Dat zit dus wel goed.”

een dorp waar je een 
Het zijn wel verkiezingen, maar hebben CD&V en sp.a niet al lang 

besloten om samen verder te gaan ?

Smout : “Alles wijst erop dat ze inderdaad hebben afgesproken om 

samen verder te doen, al mag misschien niet iedereen in de partij dat 

weten.  Maar een stem voor CD&V is er wel degelijk ook één voor 

sp.a, en omgekeerd.  Toch betekent dat niet dat alles al vastligt : ze 

hebben vandaag samen 13 zetels op 25, dus kunnen de kaarten op 

14 oktober wel degelijk heel anders liggen.”
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CD&V en sp.a denken al verder dan 14 oktober

Essens beleid omkadert landbouw goed...



Gemeentebestuur Essen ? Tot uw dienst !
Bij de gemeente Essen werkt bekwaam en enthousiast personeel.  N-VA/PLE wil de structuren aanpassen, om er zo voor te 
zorgen dat u als burger nog beter wordt geholpen.

“Hoe kunnen we helpen ?” zou volgens oud-medewerker van de dienst bevolking Piet Nelen altijd de eerste vraag moeten zijn.  
“Mensen krijgen nog te vaak papieren waar ze geen raad mee weten, of ze worden van het ene loket naar het andere gestuurd.  
Het gemeentebestuur moet zich zo organiseren dat de burgers op de eerste plaats komen, niet de procedures.”

Robin Jacobs, die tot vorig jaar bij de jeugddienst werkte, bevestigt : “Een aanvraag hier, een formulier daar... Wie een fuif of een 
buurtfeest wil organiseren, moet zich nu eerst door een papierwinkel worstelen.  Eén bezoekje aan het loket zou moeten volstaan.  
Of één aanvraag via het internet.”  

Dankzij een initiatief van N-VA/PLE kreeg het gemeentehuis op maandag ook een avondopening.  “Een goede zaak, en we 
waarderen enorm de medewerking van het personeel,” aldus Piet Nelen.  “Maar alle diensten ´s avonds openhouden, dat gaat 
niet.  Daarom moet je voor een vuilniszak of kaarten voor een voorstelling gewoon bij het onthaal terecht kunnen.”

Een snel en correct antwoord

“Heel wat overheidsdiensten leggen zichzelf tegenwoordig op dat ze binnen de veertien dagen op brieven en e-mails 
antwoorden,” weet Christina Backx, oud-medewerkster van de gemeentelijke bibliotheek.  “De gemeente Essen raakt te vaak 
brieven kwijt, antwoordt pas na maanden, of stuurt je een brief om je op de vingers te tikken, in plaats van mee naar een oplossing 
te zoeken.  Vooral op beleidsniveau loopt het regelmatig fout.  Dat willen we veranderen.”

Vertrouwen geven

Josée Van Doren, medewerkster van het Lokaal Dienstencentrum, vult aan : “Dat hangt ook samen met de personeelsstructuur.  
De personeelsleden worden niet genoeg aangemoedigd om mee te denken. Eigen initiatieven om de Essenaren beter te helpen 
worden afgeremd.”  

Dat bevestigt Christina Backx : 
“Medewerkers moeten gewoon 
meer vertrouwen krijgen.”

“Bovendien wordt soms de 
vergissing gemaakt dat er voor 
élke nieuwe functie ook een 
nieuw personeelslid nodig is,” 
vindt Josée Van Doren.  “Vaak 
zijn interne herschikkingen 
mogelijk.  Of er kan met andere 
gemeenten samengewerkt 
worden. ” 

“Die onbeperkte aanwervingen 
kunnen we trouwens ook niet 
blijven betalen,” besluit Robin 
Jacobs, “maar als we het 
verstandig aanpakken kunnen 
we ook zonder extra personeel 
de Essenaren toch veel beter van 
dienst zijn.”

Een gezond beleid in een gezonde gemeente
De twee jongste N-VA/PLE-kandidaten zijn toevallig allebei afgestudeerd als 
apothekersassistent.  Meteen goed voor een frisse kijk op het 
gezondheidsbeleid !

Jasper Van Landeghem : “Essen heeft altijd sterk ingezet op preventie.  Rond 
gezonde voeding, minder roken, meer bewegen...  Dat moet zeker zo blijven.  Maar 
we bereiken er lang niet iedereen mee.  Onze generatie bijvoorbeeld.  We moeten 
de jongeren een stuk directer aanspreken.  Waarom eens geen ´Start to 
Run´specifiek voor de jongere Essenaren ?”

“Ook de Polikliniek is belangrijk voor het gezondheidsbeleid,” stelt Anne Somers.  
“Eigenlijk vind ik het jammer dat 
j e  daa r  n ie t  voor  méér  
consultaties terecht kan.  Klina is 
toch echt niet bij de deur.  Een 
kinderarts of een gynaecoloog 
kunnen raadplegen zou een 
goede aanvulling zijn.”  
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Essen moet bedrijviger worden
Onze gemeente heeft nood aan bijkomende bedrijfsruimte.  Maar daar moet verstandig mee worden omgesprongen. 
Zonder omkaderend beleid wordt het al gauw een maat voor niets.

In de eerste plaats moeten natuurlijk de beschikbare terreinen verder ingevuld worden.  Tom Bevers, gemeenteraadslid (N-
VA/PLE) : “De invulling van de site-Beckers nam onnodig veel tijd in beslag, omdat het gemeentebestuur zelf de regie niet sterk 
genoeg in handen nam.  Dat moet in de toekomst anders.”

Het is de bedoeling om Rijkmaker stap voor stap uit te breiden, aan de overkant van de Postbaan.  Gemeenteraadslid Katrien 
Somers (N-VA/PLE) : “We willen in de eerste plaats de ondernemingen die van elders in Essen willen verhuizen een betere plek 
geven.  De rest van de ruimte gaan we zo efficiënt mogelijk gebruiken.  We geven de voorkeur aan ondernemers die bijkomende 
werkgelegenheid creëren.”

Kansen voor starters

“Een deel van de ruimte willen we ook gebruiken om kansen te geven aan startende ondernemingen,” stelt zelfstandig 
ondernemer Jurgen Meeusen.  “Dan kunnen ze een tijd lang ruimte huren.  We voorzien ook enkele gemeenschappelijke 
ruimtes, zodat niet iedereen van bij de start in hetzelfde moet investeren.  

Voor kennisbedrijven zouden we hetzelfde willen doen, 
ergens anders in de gemeente.  Een studiebureau of een IT-
bedrijf moeten we toch kunnen warm maken om te komen 
werken in het groen ?”

Samenwerking werkt

“Ook in Rijkmaker blijven er nu trouwens kansen liggen om 
samen te werken,” volgens Tom Bevers.  “Samen met de 
bedrijvenvereniging zouden we meer afspraken kunnen 
maken rond de afvalophaling of het parkeerbeleid.  We 
kunnen het wegwijzersysteem nog verder uitwerken.  Eigenlijk 
moeten we tot een vorm van gezamenlijk parkmanagement 
komen.”

Samenwerking tussen gemeentebestuur en bedrijven, zo zou 
het altijd moeten gaan.  “Dat mis ik nu soms wel.  Het 
gemeentebestuur heeft wel een deeltijdse KMO-ambtenaar, 
maar die kan ook niet alles tegelijk doen,” vindt Jurgen 
Meeusen.

Luisteren naar ondernemers

Katrien Somers vult aan : “Ook de adviesraad voor lokale 
economie kan beter werken.  Adviesraden moeten actief zijn.  
Als het nodig is, dan moeten ze het gemeentebestuur 
tegenspreken.  Uit die kritiek kunnen we dan bijleren.  Zo ziet 
N-VA/PLE het alleszins.  Dat geldt voor de jeugdraad of de 
seniorenraad, maar evengoed voor de lokale economieraad.”  

Tenslotte kiest N-VA/PLE voor de afschaffing van de belasting 
op reclameblaadjes.  Die heeft zijn doel immers gemist.  “De 
ondernemers zien het als een pestbelasting,” stelt Tom Bevers 
vast, “ en voor het milieu helpt het helemaal niets : er komt 
geen folder minder in de bus.  Dat gaan we dus anders doen.  
Bijvoorbeeld door stickers voor de brievenbus te voorzien met 
nog meer keuzemogelijkheden.”

allebei kan ook !

REACTIESTROOKJE

1Ik wil lid worden van N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie).

1Ik wil lid worden van PLE (Project Leefbaar Essen).

Naam: ___________________________________________

Adres : ___________________________________________

Telefoon : ___________________________________________

Strookje terugbezorgen aan Tom Bevers - Molenstraat 39, Bart Van Esbroeck - Over 
d’Aa 228, René Gabriëls - Laaglandstraat 1, Geert Vandekeybus - Struisven 16 of Anne 
Somers, Verbindingsstraat 11.
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