
60+
Waarover

gaan de

gemeenteraads-

verkiezingen

voor u ?

Essen veilig houden
De politie doet goed werk.  We gaan ze nog 
zichtbaarder maken in het straatbeeld, en zorgen dat 
ze bij evenementen, ook ´s avonds en ´s nachts, een 
oogje in het zeil houdt.  Maar de agenten kunnen het 
niet alleen.  Daarom willen we de BuurtInformatie-
Netwerken (BIN) verder versterken.

Overlast, vooral zwerfvuil en geluidshinder, pakken 
we aan met een boetesysteem, zoals al lang was 
beloofd.  

Ook uw gezondheid blijft onze grote zorg.  N-VA/PLE 
wil het gemeentebestuur actief inschakelen in 
preventieacties.  En we willen meer specialisten naar 
de Polikliniek halen. 

Dirk Smout 
lijsttrekker

Met een sterke ploeg staan we 
klaar voor een seniorenbeleid 
dat niet zozeer belooft, maar 
wel dóet.  Daar sta ik mee borg 
voor !

Josée Van Doren
20e kandidaat

In het Dienstencentrum werk ik 
elke dag voor de senioren.  Ik 
weet als geen ander wat er 
nodig is - en met N-VA/PLE 
gaan we daar samen werk van 
maken.

Piet(er) Nelen
21e kandidaat

Ik wil mijn generatie graag 
een stem geven in de 
gemeenteraad. N-VA/PLE : 
mét, vóór en dóór senioren !

Christina Backx
12e kandidaat

Na jaren in de bib te hebben 
gewerkt, ben ik nu op 
pensioen.  Tijd dus om me in te 
zetten voor een mooier Essen.  
Voor onze kleinkinderen !

Suzanne Kerstens
22e kandidaat

Als OCMW-raadslid zorg ik 
mee voor aangepaste 
woningen en degelijke 
thuisdiensten.  Omdat Essen 
er voor iedereen moet zijn !

Guy Van den Broek
lijstduwer

Ik heb nu alle tijd om me 
opnieuw in te zetten voor een 
doordacht en efficiënt beleid, 
dat iedere Essenaar, elke straat 
en elke wijk respecteert !
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Het verkeer veilig maken
Essen is druk geworden.  Op veel plaatsen 
werd het verkeer gevaarlijk.  

Heel wat straten moeten op een verstandige 
manier opnieuw worden ingericht.  Over 
fietspaden werd heel veel gepraat, maar ze 
moeten ook echt aangelegd worden.

D e  we ge n  m o ete n  o o k  ve e l  b ete r   
onderhouden worden.  Het kan toch niet dat 
er zoveel putten in zitten ? 

Dat geldt helemaal voor de voetpaden : 
losliggende tegels, allerlei obstakels waar je 
niet langs kan, te weinig rustbanken... 

Voor N-VA/PLE is een veilig verkeer dé 
belangrijkste prioriteit voor de nieuwe 
bestuursperiode.  We gaan werk maken van 
een goede planning.  En we gaan er vooral 
voor zorgen dat er van al die plannen ook echt 
iets in huis komt !

Tenslotte blijven we ons inzetten voor een 
beter openbaar vervoer.  Voor meer treinen 
en meer bussen : naar Klina, naar Roosendaal 
en verder. 

Een  aangepast woonaanbod voorzien
Wie in Essen woont, moet hier kunnen blijven.  
Liefst in het eigen huis natuurlijk.  Het aanbod aan 
warme maaltijden aan huis, poetshulp, de 
boodschappendienst, de Handicar... moeten we 
daarom nog versterken.  

Daarnaast zorgen we voor aangepast wonen.  Het 
aanbod aan serviceflats in Essen wordt verder 
uitgebreid.  N-VA/PLE gaat ook zorgen voor 
geschikte seniorenwoningen in de verschillende 
wijken.  In de toekomst moet Essen ook een 
dagverzorgingscentrum krijgen.

Tenslotte werken we aan de toegankelijkheid van 
alle openbare gebouwen voor wie niet goed te 
been is.  

Het Dienstencentrum verbeteren
Sinds enkele maanden heeft Essen een Lokaal 
Dienstencentrum.  We moeten de overeenkomst 
opnieuw onderhandelen, want het huidige 
gemeentebestuur heeft toegelaten dat het 
Centrum van dag op dag kan worden buitengezet.  

Daarna gaan we het gebouw nog eens grondig 
opfrissen.  We maken extra ruimte vrij, en we 
voorzien meer diensten, zoals een sociale 
wasserij.  Ook de omgeving pakken we aan, zodat 
het er ook tijdens de zomer aangenamer wordt.  
Met een petanquebaan, bijvoorbeeld.

Essen mooi en netjes houden
Essen is een mooie gemeente, die we niet mogen 
volbouwen maar die we groen, landelijk en open 
moeten houden.  Daarom gaan we de ruimte voor 
de natuur en de landbouw veiligstellen.

Ook het eigen karakter van de Essense dorpen en 
wijken moet bewaard blijven.  N-VA/PLE wil 
daarom kansen geven aan de dorpswinkels en de 
cafés.  Ook de wijkbibliotheken moeten blijven.

De verenigingen zijn heel belangrijk voor Essen.  
Vanuit het gemeentebestuur gaan we voor ruimte 
zorgen.  Zo willen we dat er een degelijke 
toneelzaal komt.

Ook de seniorenverenigingen 
hebben natuurlijk recht op een 
eigen plek, waar het goed 
vertoeven is.  Als er 
ruimte zou verdwijnen, 
dan is het onze taak als 
bestuur om naar een 
alternatief te zoeken.
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