
Welkom in Essen !

lijsttrekker N-VA/PLE

Hoezo, welkom in Essen ? Zo nieuw 
bent u toch niet ? Dat klopt, maar op 14 
oktober mag u hier voor de eerste keer 
meedoen met de gemeenteraads-
verkiezingen.

Daarom willen we u even uitleggen hoe 
het gemeentebestuur werkt, en hoe de 
politiek in onze gemeente in elkaar 
steekt.  Dan kan u in het stemhokje een 
goede beslissing nemen.

Want daar gaat het natuurlijk om : u 
bepaalt zelf hoe Essen de komende zes 
jaar bestuurd zal worden.  Op dezelfde 
manier als vandaag, of vanuit een 
andere visie op onze toekomst.  Op uw 
toekomst.

Daarover beslist u.  Welkom in Essen !   

www.welkominessen.be

Wat is N-VA/PLE ? Wat is N-VA/PLE van plan ?

N-VA/PLE is een samenwerkingsverband van de Essense N-VA en de 
lokale partij PLE.  In 2006 werden we samen de tweede sterkste 
partij in Essen, na CD&V.

N-VA is dé partij die opkomt voor de 
belangen van de Vlamingen en wordt 
geleid door Bart De Wever.  Sinds 2009 
heeft N-VA twee ministers in de Vlaamse 
regering.  In 2010 werd N-VA de grootste 
partij in het federale parlement, maar 
Elio Di Rupo vormde een regering met 
CD&V, sp.a en Open Vld, zonder N-VA.

Ook PLE werd opgericht in 2001, met wortels in de lokale VU en 
Gemeentebelangen.  Als plaatselijke partij zet PLE Essen voorop en is 
het niet gebonden aan partijbeslissingen die in Brussel worden 
genomen.

Wie zijn we ?

N-VA/PLE heeft vijf gemeenteraadsleden, 2 OCMW-raadsleden en 
vertegenwoordigers in de verschillende raden en commissies in onze 
gemeente.  De partij wordt bestuurd door een 20-koppig bestuur.  
Meer info op www.nvaple.be !

Vragen ?
Stel ze op www.welkominessen.be !

Meer investeren in verkeersveiligheid, 
goede fietspaden en beter onderhouden 
wegen.

Stoppen met Essen vol te bouwen, 
werken aan gezellige straten en mooie 
buurten.  En met kleinschalige sociale 
verkavelingen voor betaalbare 
bouwgrond zorgen.

Goede sportvoorzieningen, een 
polyvalente zaal en fuifzaal in de 
douaneloods, een toneelzaal in Rex en 
een degelijke ondersteuning van al wie 
in Essen actief is.

Aangename winkelstraten, ruimte voor 
bedrijven en een gemeentebestuur dat 
meehelpt om een baan te vinden.

De open ruimte bewaren, de natuur 
versterken en de landbouw nieuwe 
kansen geven.

Een sociaal beleid op maat van alle 
leeftijden en groepen.  En een 
behulpzame, snelle en efficiënte 
dienstverlening in het gemeentehuis.

Het verkeer veilig maken

Bouwen betaalbaar houden

Ruimte geven aan 
verenigingen

Werk maken van 
Essense jobs

Essen groen, landelijk
en open houden

Kansen creëren voor
alle Essenaren

In de oppositie hebben we de voorbije 
jaren heel hard gewerkt.  Niet altijd even 
dankbaar : van onze 140 voorstellen zijn 
er 13 door de {CD&V-sp.a}-meerderheid 
goedgekeurd én uitgevoerd.  Terwijl wij 
vóór 85% van hun voorstellen hebben 
gestemd.  

We hebben de Essenaren met folders en 
onze Nieuwsflits via e-mail voortdurend 
op de hoogte gehouden, want dat vinden 
we erg belangrijk.  

De kennis die we hebben opgebouwd, willen we nu gebruiken 
als bestuurspartij.  We staan klaar met een ploeg die ervaring 
combineert met enthousiasme.  We gaan behouden wat goed 
gaat, en veranderen wat beter moet.  

We gaan werken voor 
Essen ! Daar kan u op 
rekenen.

werken voor essen

P EL

Dirk Smout

Lijsttrekker N-VA/PLE
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Alle kiezers

Schepencollege 2006-2012

Gemeenteraad 2006-2012

CD&V

N-VA/PLE
Open Vld
VB
Groen

sp.a

burgemeester

OCMW-raad 2006-2012

voorzitter

AGB 2006-2012

voorzitter

directiecomité

schepenen

Wie kiest wat ?

OCMW

Wat gebeurde er
de voorbije zes jaar ?

AGB

Bi j  de gemeenteraads-
verkiezingen hebben we 
allemaal één stem.  Die 
s t e m m e n  b e p a l e n  d e  
s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  
gemeenteraad.  

De gemeenteraad beslist 
over de grote lijnen van het 

beleid : de grote werken, de belastingen en de uitgaven, de plannen 
waarin de bestemming van gronden wordt vastgelegd...  Vaak is 
iedereen het eens, maar als dat niet het geval is wordt er gestemd.  In 
Essen verliep dat de voorbije 
jaren dikwijls zo : de 13 
stemmen van de meerderheid 
(CD&V en sp.a) haalden het 
tegen de 12 van de oppositie 
(N-VA/PLE, Open Vld, VB en 
Groen).

Na de verkiezingen kiest de 
g e m e e n t e ra a d  o o k  h e t  
schepencollege.  Dat bestaat 
uit een burgemeester en vijf 
schepenen.  Ook bij deze keuze 
maakt de meerderheid de 
dienst uit.  Zo heeft Essen een 
b u r g e m e e s t e r  e n  d r i e  
schepenen van CD&V, en twee 
van sp.a.  Van 2000 tot 2006 
bestuurde CD&V samen met 
Open Vld.  

Wie beslist ?

Het schepencollege neemt alle 
dagelijkse beslissingen zoals 
o v e r  v e r g u n n i n g e n  o f  
subsidies.   Bovendien bereidt 
het college samen met de 
ambtenaren ook de gemeente-
raad voor.  

Waar komt het op neer ? Als de 
meerderheidspartijen iets 
willen, dan komt het er.  Als iets 
er dus niet is gekomen, dan is 
het omdat ze dat niet nodig 
vonden !  

Na de verkiezingen kiest de 
gemeenteraad ook een nieuwe raad 
voor het OCMW.  Die raad stuurt de 
werking van het OCMW aan 
(poetsdienst, polikliniek,  sociaal 
verhuurkantoor...).  

De OCMW-raad beslist ook over individuele steun zoals het leefloon.  
Vaak verloopt de besluitvorming er meer in consensus dan in de 
gemeenteraad.  Zo stond de hele raad achter de nieuwe serviceflats en 
de uitbouw van het lokaal dienstencentrum in de oude gebouwen van 
De Bijster. 

Essen heeft een Autonoom 
Gemeentebedrijf (AGB).  Dat is 
een wat vreemde constructie om 
te vermijden dat de gemeente 
BTW moet betalen.  Binnen het 
AGB beslist het Directiecomité 
heel veel.  Daarin zijn alleen de 
meerderheidspartijen CD&V en 

sp.a vertegenwoordigd.  De Raad van Bestuur, waar alle partijen 
inzitten, heeft niet veel te zeggen en wordt ook niet goed op de hoogte 
gehouden van alle beslissingen.

Het AGB bouwde de nieuwe 
sporthal.  Het kocht ook de oude 
douaneloods aan Hemelrijk aan.  
Wat daarmee gaat gebeuren moet 
nog beslist worden.

Er werd al sinds 1995 over 
gepraat, maar nu werd eindelijk 
een nieuwe sporthal gebouwd.  
Dat vindt iedereen een goede 
zaak.  Maar staat ze op de juiste 
plaats ? En zou het niet beter 
zijn geweest om meteen ook 
een oplossing voor het oude 
zwembad te zoeken ?

Een fietspad langs de Moerkantsebaan 
werd al véél langer beloofd.  Het ligt er 
nog niet.  Heel wat investeringen in 
betere wegen en fietspaden werden 
uitgesteld.  De beloofde heraanleg van 
de dorpskommen van Hoek en Wildert 
kwam er niet.

Betaalbaar wonen stond hoog op 
de agenda.  Er kwamen dan ook 
heel wat sociale woningen bij.  
Maar bereikten die hun doel ?  
Tegelijk werden ook veel 
privéwoningen gebouwd, vooral 
appartementen. Kan Essen al die 
drukte nog wel aan ? 

Het gemeentehuis werd 
uitgebreid.  Dat was nodig.  
Misschien had het kleiner 
gekund door de ruimten in de 
buurt beter te benutten.  En is 
het normaal dat de prijs maar 
blééf oplopen ?

Essen staat er financieel niet zo slecht 
voor.  Maar dat komt vooral omdat 
Essen de helft minder investeerde dan 
de buurgemeenten.  Daardoor groeit de 
spaarpot.  En komen er putten in de 
wegen.  En waarom kocht de gemeente 
in 2009 aandelen van Dexia ? Dat geld zijn we nu kwijt.


