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Als u deze Nieuwsflits in een ander formaat wil, op een ander adres, of niet meer wenst te ontvangen, druk dan [hier].  
 

  N-VA/PLE stelt lijst voor 
Aan de vooravond van 11 juli maakte N-VA/PLE de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober bekend. Ook het verkiezingsprogramma werd goedgekeurd. In deze extra Nieuwsflits 
stellen we de kandidaten graag één voor één aan u voor. 
 
N-VA/PLE brengt een sterke ploeg in het veld, die klaarstaat om zes jaar lang voor Essen te werken. Het team 
mixt vernieuwend enthousiasme met vertrouwde gezichten : samen zaten de kandidaten al meer dan 60 jaar 
in de Essense gemeente- of OCMW-raad. Bovendien zijn alle wijken en leeftijden vertegenwoordigd.  
 
Het verkiezingsprogramma bouwde N-VA/PLE op rond zes werken, die samen een volledig beleidsplan voor de 
gemeente vormen. Het programma kan op de website worden geraadpleegd, of als PDF-bestand worden 
gedownload. Met deze lijst en dit programma positioneert N-VA/PLE zich uitdrukkelijk als bestuurspartij, die 
de komende zes jaar in Essen de lijnen mee wil uitzetten. 
 

 

 

 

  1. Dirk Smout 
Den Uil 24 - 1964 - dirk.smout@nvaple.be 
 
De lijst wordt getrokken door één van de meest ervaren Essense bestuurders. Dirk Smout 
is sinds 1994 fractievoorzitter in de Essense gemeenteraad waar hij in alle belangrijke 
discussies zijn dossierkennis toont en kort maar krachtig duidelijk maakt waar het op 
staat. Vooral voor beter onderhouden en veiliger wegen en voor betaalbare 
bouwkavels slaat hij spijkers met koppen. Deze vader van drie is verder actief in het 
Horendonkse wijkleven, via carnaval, de Volksspelen en als kookouder van Chiro Klavertje 
Vier. Als bestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf probeert hij ook het sport- 
en cultuurbeleid meer in goede banen te leiden, als tennisser en vaste tapper 
bij Essentia brengt hij het ook mee in de praktijk. Vanuit zijn beroepsleven 
bij Katoennatie weet hij hoe een grote organisatie bestuurd kan worden, en met hem 
staat N-VA/PLE dan ook klaar om de verantwoordelijkheid op te nemen en te werken voor 
Essen. 
 

 

 

 

  2. Agnes Broos 
Heikantvenstraat 58 - 1967 - agnes.broos@nvaple.be 
 
Agnes Broos neemt na enkele jaren pauze de politieke draad terug op. Ze zet haar beste 
beentje voor bij Excelsior Essen, speelt muziek bij Hoger Streven en begeleidt de 
vormselcatechese van Heikant en Hoek. Geen toeval dus dat het verenigingsleven in haar 
een sterke verdediger vindt, waarbij ze er zeker voor wil zorgen dat muzikanten ruimte 
vinden om te repeteren. Als treinbegeleidster ligt het openbaar vervoer haar 
vanzelfsprekend na aan het hart, maar ook de fietsers kunnen op haar rekenen. Dat 
fietspad van Heikant naar Hoek had er volgens haar al lang kunnen liggen ! Deze mama 
van vier tieners wil er bovendien voor zorgen dat de Essense jongeren een stukje grond 
aan een redelijke prijs kunnen vinden. 
 

 

 

 

  3. Geert Vandekeybus 
Struisven 16 - 1970 - geert.vandekeybus@nvaple.be 
 
Moeten we Geert Vandekeybus eigenlijk wel voorstellen ? Volleyballer en 
trainer/jeugdcoördinator bij Dosko@Volkshuis, tennisser en fietser, wat meteen verklaart 
waarom hij als gemeenteraadslid het sportbeleid op de voet volgt. Geert zorgde ervoor 
dat de Heuvelhal een nieuwe sportvloer kreeg en lag mee aan de basis van de 
kunststofatletletiekpiste die in het Sportpark komt. Als zorgbegeleider in College Essen en 
voorzitter van de schoolraad is natuurlijk ook het onderwijs zijn terrein. Naar eigen 
zeggen is hij nooit thuis, toch kent iedereen hem als een toegewijde papa voor zijn drie 
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kinderen. Vooral voor hen vindt hij verkeersveiligheid de topprioriteit waar de gemeente 
Essen aan moet werken. Als groene jongen wil hij dringend een nieuwe impuls geven aan 
een actief milieu- en natuurbeleid voor onze gemeente. Als vader van een kind met een 
mentale handicap ligt ook het zorgbeleid hem na aan het hart. Geert houdt niet van 
urenlange welles-nietesdiscussies of van loze beloftes maar is de man van de actie. 
Werken voor Essen –en echt een verschil maken voor Wildert– is hem dan ook op het lijf 
geschreven. 
 

 

 

 

  4. Tom Bevers 
Molenstraat 39 - 1972 - tom.bevers@nvaple.be 
 
Tom Bevers is gemeenteraadslid sinds 2006 en zat voordien in de OCMW-raad. In de raad is 
Tom de man van de technische dossiers. Hij kent de Essense gemeentefinanciën door en 
door en volgt ook nauwgezet de ruimtelijke ordening, met als doelstelling om Essen groen, 
open en landelijk te houden. Professioneel werkt hij mee aan 
het werkgelegenheidsbeleid van de EU, en met die ervaring in het achterhoofd is 
vanzelfsprekend ook het Essense economische en sociaal beleid voor hem geen onbekend 
terrein. Tom engageerde zich lang in het jeugdwerk en werkt nu mee aan het Essense 
erfgoed, onder meer als webmaster van het Karrenmuseum en van de fotosite Essen in 
Beeld – waaruit hij ook mee het fotoboek samenstelde. Daarnaast is hij één van de 
motoren achter het Actiecomité Lijn 12 dat zich voor meer en betere treinen tussen Essen 
en Antwerpen inzet. Wie kiest voor een vernieuwend, doortastend bestuur met een 
degelijke onderbouwing kan niet om hem heen… 
 

 

 

 

  5. Veerle de Waal 
Moerkantsebaan 31 - 1969 - veerle.dewaal@nvaple.be 
 
Oud-gemeenteraadslid Veerle de Waal zit boordevol ideeën. En dus wil ze terug naar de 
raad. Vanuit haar eigen ervaring weet ze dat het fietsbeleidin onze gemeente een stuk 
beter kan. En als cultuurliefhebber hoopt ze dat ze de plannen voor de ombouw van Rex 
tot een toneelzaal mee in de praktijk zal mogen omzetten. Bovendien wil ze er als één 
van de dagelijkse bestuurders van de gemeentelijk cultuur-vzw Kobie voor zorgen dat er 
regelmatig iets te doen zal zijn. Ook het sociale beleid is haar terrein, en wie weet dat ze 
in een huis met gierzwaluwkasten woont zal niet echt verbaasd zijn dat ze het Essense 
leefmilieu een warm hart toedraagt. Een sterke dame die we dus maar wat graag op onze 
lijst verwelkomen ! 
 

 

 

 

  6. Cathy van den Buys 
Scham 108 - 1970 - cathy.vandenbuys@nvaple.be 
 
Lerares wiskunde Cathy van den Buys heeft het netjes uitgerekend : Essen heeft te weinig 
fietspaden ! De middelen om daarin te investeren zijn er nochtans wel. Als creatief talent 
wil ze er verder mee voor zorgen dat Essen een degelijke ruimte krijgt voor beeldende 
kunst, vorming, optredens... zodat onze plannen voor de culturele infrastructuur haar op 
het lijf geschreven zijn. Natuurlijk vinden ook Muzarto en de andere Essense scholen in 
haar een goede verdediger. Cathy woont in een heel mooi stukje Essen en wil dan ook 
graag het groene en landelijke karakter van onze gemeente bewaard zien. En ze vindt dat 
er eindelijk zekerheid moet komen voor de bewoners van de weekendzone van Horendonk. 
 

 

 

 

  7. Robin Jacobs 
Achterstraat 33 - 1983 - robin.jacobs@nvaple.be 
 
Robin Jacobs ruilde het voorbije jaar een baan bij de gemeentelijke jeugddienst in voor 
een job bij een mediabedrijf. Niet verrassend dus dat het jeugd- en cultuurbeleid in onze 
gemeente voor hem geen onbekend terrein zijn. Als het aan hem ligt, dan wordt de 
ombouw van de douaneloods tot polyvalente zaal en fuifruimte snel realiteit. 
Ongetwijfeld hoopt hij er ook als eerste een quiz te presenteren… Vanuit zijn ervaring met 
de gemeentelijke dienstverlening en het personeelsbeleid weet hij daarover een mondje 
mee te praten, en als lokaal voorzitter van Kom op tegen Kanker gaat 
het gezondheidsbeleid hem uiteraard ook na aan het hart. Robin is niet alleen een geducht 
wielerkenner, hij steekt ook zelf de handen mee uit de mouwen als veiligheidscoördinator 
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bij de veldrit in Bosduin. En tenslotte… ook bekend van tv ! 
 

 

 

 

  8. Kevin Ooye 
Over d'Aa 255 - 1981 - kevin.ooye@nvaple.be 
 
Na de verkiezingen van 2006 werd Kevin Ooye het jongste gemeenteraadslid in Essen, 
maar zwijgen en braaf stilzitten bleek in elk geval niet aan hem besteed. De openbare 
infrastructuur is zijn terrein : wegen of fietspaden die er slecht bijliggen ontgaan hem 
niet, en de broodnodige heraanleg van Over d'Aa –liefst met minder vrachtverkeer– is dan 
ook zijn stokpaardje. Als voorzitter van carnaval Den Uil weet hij ook als geen ander wat 
het verenigingsleven van het gemeentebestuur verwacht – en hoewel hij ook voorzitter is 
van het Sinterklaascomité is hij niet van plan om het gemeentegeld door deuren en ramen 
buiten te gooien ! Kevin is ook lid van de Politieraad van de zone Grens, zodat ook 
het veiligheidsbeleid voor hem geen onbekende is. Na één bestuursperiode al een vaste 
waarde, en dus zijn we erg blij dat Kevin terug op onze lijst staat. 
 

 

 

 

  9. Anne Somers 
Verbindingsstraat 11 - 1992 - anne.somers@nvaple.be 
 
De jongste kandidate van onze lijst laat zich niet zomaar in een hoekje drummen. Als 
rasechte Hoekse ligt dat natuurlijk ook voor de hand. Anne studeerde net af als 
apotheekassistente, maar ze legt de boeken nog niet weg. Laborant worden is haar 
volgende doel. En Hoek terug op de kaart zetten in het gemeentehuis, natuurlijk. 
Dat fietspad langs de Moerkantsebaan had er al lang moeten liggen, dat langs de 
Huybergsebaan moet er zo snel mogelijk komen. Ook met het openbaar vervoer zou Hoek 
beter bereikbaar moeten worden. Anne hoopt dat ze de komende jaren nog een 
betaalbare woning zal kunnen vinden in Essen. Liefst in Hoek, dat spreekt voor zich. En ze 
rekent erop dat het gemeentebestuur mee zorg draagt voor het dorpsleven en het mooie 
landschap in de kleinste wijk van onze gemeente. Anne heeft zich vele jaren kunnen 
uitleven bij KSJ Essen en later bij KLJ Hoek, zodat ze goed beseft hoe belangrijk 
het jeugdwerk en het verenigingsleven voor Essen zijn. 
 

 

 

 

  10. Majanka Have 
Kalmthoutsesteenweg 52 - 1970 - majanka.have@nvaple.be 
 
Majanka Have komt uit Nederland maar vond een vaste stek in Wildert. Majanka is op en 
top vrijwilligster. Ze is gemachtigd opzichter bij het College, zodat het niet zal verbazen 
dat een verkeersveiliger Essen hoog op haar prioriteitenlijst staat. Majanka is verder zeer 
betrokken bij zowel KWB als KAV. Ze is ook groenouder in de school van haar zoon. Daar 
onderhoudt ze samen met de kinderen van het derde leerjaar de moestuin. Ook in de 
eigen tuin is ze regelmatig terug te vinden. Een open, groen en landelijk Essen is daarom 
erg belangrijk voor haar. Majanka komt uit de ondernemingswereld, en ze staat haar man 
ook bij in zijn horecabedrijf. Dat ze mee aan de kar trekt voor een 
beter winkelbeleid voor Essen is dus alles behalve toevallig ! 
 

 

 

 

  11. Jasper Van Landeghem 
Velodreef 184 - 1989 - jasper.vanlandeghem@nvaple.be 
 
De jongste man op onze lijst is Jasper Van Landeghem. Jasper is voorzitter van Jong N-
VA/PLE, actief in de Jeugdraad en de stuurgroepen van Roefelen de Ronde van Essen. Hij 
is ook bondsleider van KSJ Heidebloempje Essen, en het mag dan ook nauwelijks verbazen 
dat een beter jeugdbeleid voor hem heel belangrijk is. Jasper wil dat er in het Essen van 
morgen nog bossen en velden zijn om in te spelen. Onze gemeente mag dus niet worden 
volgebouwd, en de beschikbare woonruimte wordt best voor sociale 
verkavelingen gebruikt. Als apothekersassistent kan verder ook het gezondheidsbeleid op 
zijn belangstelling rekenen. 
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  12. Christina Backx 
Kleiputtenlaan 2 - 1948 - christina.backx@nvaple.be 
 
Tot ze met pensioen ging was Christina Backx één van de gezichten van onze 
gemeentelijke bibliotheek. Nu wil ze meewerken aan de uitbouw van de bib, zeker ook 
van de drie wijkvestigingen. Bovendien draaide ze lang mee in turnkring Sport en Spel. 
Een nieuwe gymnastiekhal staat daarom ook hoog op haar verlanglijstje, en haar 
kleinkinderen rekenen erop dat oma zich ook voor degelijke voetbalvelden inzet. De goals 
zullen ze dan zelf wel maken ! Dat de dochter van wijlen Flor Backx ook 
het erfgoedbeleid mee gestalte wil geven, spreekt voor zich. Bovendien wil ze er mee 
voor zorgen dat de verschillende Essense dorpen leefbaar blijven. En Christina weet dat 
een degelijk personeelsbeleid bij de gemeente voor een goede dienstverlening zorgt. 
Werk aan de winkel, dus. Al blijft er gelukkig tijd over om te tuinieren, te wandelen, te 
lezen… 
 

 

 

 

  13. Jurgen Meeusen 
Hemelrijk 27 - 1976 - jurgen.meeusen@nvaple.be 
 
Christina leerde de Essenaren lezen, Jurgen Meeusen leert hen tennissen ! Als tennisleraar 
en oud-voetballer weet hij dat een goed sportbeleid draait op degelijke infrastructuur en 
enthousiaste en bekwame mensen. En als mede-uitbater van Tennisfun kent hij 
het ondernemerswereldje : hard werken, maar met een gemeentebestuur dat er mee 
achter staat komt het wel goed. De papa van twee wil daarnaast meewerken aan een 
degelijk jeugdbeleid, en draagt betaalbaar wonen hoog in het vaandel. Logisch dat hij een 
duidelijke keuze maakte : game, set and match : N-VA/PLE ! 
 

 

 

 

  14. Carina Otten 
Heikantstraat 97 - 1961 - carina.otten@nvaple.be 
 
Carina Otten zet zich in voor mensen met een handicap. 
Toegankelijke gebouwen, stations en parkeerplaatsen vindt ze daarom erg belangrijk. 
Bovendien heeft onze gemeente meer aangepaste woningen nodig. Deze accordeoniste 
bij Hoger Streven en bij de Sint-Sebastiaansgilde vindt bovendien dat musicerend Essen 
een eigen stek verdient. Carina wil zich inzetten voor een gemeentebestuur dat meer naar 
uw mening luistert. En er dan vervolgens ook iets mee doet ! 
 

 

 

 

  15. Joris Vergouwen 
Cardijnstraat 6 - 1978 - joris.vergouwen@nvaple.be 
 
Van de accordeon naar de klarinet, een kleine stap op de N-VA/PLE-lijst. Joris Vergouwen 
is één van de drijvende krachten achter de Verenigde Statievrienden, die hij maar wat 
graag in podiumzaal Rex zou willen zien optreden - net zoals de andere 
muziekverenigingen en toneelgroepen. Als sportieveling wil hij ook mee werk maken van 
degelijke velden en twee volwaardige sporthallen. De postbode en papa van twee weet 
natuurlijk als geen ander hoe belangrijk veilige wegen zijn. In Essen moet iedereen zich 
thuis en gerust kunnen voelen. Zoals Joris ! 
 

 

 

 

  16. Ilse Wagemakers 
Middenstraat 64 - 1982 - ilse.wagemakers@nvaple.be 
 
Alles begint bij degelijk onderwijs. Een lijst met vier leerkrachten (en eentje in opleiding) 
staat daar natuurlijk borg voor ! Ilse Wagemakers geeft les in het College, en wil er 
daarom mee voor zorgen dat iedereen veilig van en naar school kan rijden. Bovendien 
denkt ze ook aan de kinderen die nog niet naar school kunnen : degelijke kinderopvang is 
daarom essentieel. Ilse wil dat de Essense dorpen zichzelf kunnen blijven - te beginnen 
met Wildert, natuurlijk. Het verenigingsleven kan daarom op haar steun rekenen ! 
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  17. Bob Konings 
Guido Gezellelaan 23 - 1968 - bob.konings@nvaple.be 
 
Volleyballer Bob Konings supportert niet alleen voor zijn dochters die nu aan het net 
staan, hij voetbalt zelf bij FC Pedro en als bestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf 
brengt hij ook de broodnodige praktijkkennis in het beheer van de Essense 
sportinfrastructuur in. Het verenigingslevenligt de oud-scout en ervaren carnavalist na aan 
het hart, maar ook betaalbaar en aangepast wonen is zijn terrein. En als telg uit een gezin 
van landbouwers en ondernemers weet hij ook daarover mee te praten. Bob woont graag 
in onze landelijke gemeente, en hij rekent erop dat het veiligheidsbeleid ervoor zorgt dat 
het hier aangenaam vertoeven blijft. Daar wil hij mee aan werken… voor Essen ! 
 

 

 

 

  18. Annemie Van Loon 
Kloosterstraat 39 - 1982 - annemie.vanloon@nvaple.be 
 
In juni zette Annemie haar vierde zoontje op de wereld. Geen wonder dat ze haar 
mannetje weet te staan ! En dat ze een kindvriendelijk Essen hoog in het vaandel draagt 
: goede scholen, veilige wegen, groene bossen en leuke speeltuintjes. En een 
degelijk jeugdbeleid, natuurlijk. Als oud-Chiroleidster zette ze jarenlang haar schouders 
mee onder de Ronde van Essen : een typisch evenement zoals Essen er gelukkig heel wat 
heeft. Daar moet het gemeentebestuur goed voor zorgen, ook na 14 oktober ! En met een 
brandweerman in huis, weet ze natuurlijk ook dat goede veiligheidsvoorzieningen niet 
zomaar uit de lucht komen gevallen. 
 

 

 

 

  19. Jochen Maes 
Vossenboslaan 38 - 1987 - jochen.maes@nvaple.be 
 
Handig met de bal, sterk in het cijferwerk : Jochen Maes weet het vlekkeloos te 
combineren. Jochen is een teamspeler die bij Excelsior Essen en FC Horendonk op het 
terrein stond, nu is de grasmat van Deportivo La Pelluña en Taxandria zijn terrein. 
Een degelijk sportbeleid is dus ook helemaal zijn ding. Daarnaast wil hij er mee voor 
zorgen dat Essen de groene gemeente blijft die het vandaag gelukkig nog is. Jochen werkt 
bij Financiën en weet dat de overheid zuinig moet zijn met uw belastinggeld. Maar 
verstandige investeringen, in veilige fietspaden bijvoorbeeld, kunnen wel op goedkeuring 
van deze jonge economist rekenen. 
 

 

 

 

  20. Josée Van Doren 
Den Uil 9 - 1958 - josee.vandoren@nvaple.be 
 
Josée Van Doren werkt in Lokaal Dienstencentrum 't Gasthuis. Ze ondersteunt ook de 
Seniorenraad en is secretaris van de vzw Handicar. Niet moeilijk dat een 
degelijk seniorenbeleid helemaal haar ding is ! Stilzitten is aan haar niet besteed : ze 
volleybalt al 30 jaar bij Den Block en trekt er regelmatig met de fiets op uit. Ze trok ook 
vele jaren lang mee aan de kar bij de Kernraad van Jeugdheem Deken Verbist. Ook haar 
roots in Chiro OLV verbergt ze niet, en zelf was ze Essens eerste jeugdambtenaar. Al is ze 
het jeugdwerk wat ontgroeid, ze kan er daarom nog altijd een stevig woordje over 
meepraten. Josée houdt van cabaret en durft ook zelf al eens iets te berde brengen – een 
degelijk cultuurbeleid met een goede podiumzaal is daarom ook voor haar erg belangrijk. 
En uit eigen ervaring weet ze dat er aan het personeelsbeleid van het gemeentebestuur 
nog wel gesleuteld mag worden. Genoeg werk aan de winkel dus, maar dat heeft haar nog 
nooit afgeschrikt ! 
 

 

 

 

  21. Piet(er) Nelen 
Hofstraat 12 - 1932 - piet.nelen@nvaple.be 
 
Piet(er) Nelen wil terug naar het Heuvelplein, waar hij gedurende jaren op de dienst 
bevolking heeft gewerkt. Als ouderdomsdeken van onze lijst wil hij zijn stem in de 
gemeenteraad laten horen. De gepensioneerde ambtenaar die altijd voor iedereen klaar 
stond komt op voor een klantvriendelijke gemeente, met deskundig en 
gemotiveerd personeel. Het gemeentebestuur moet volgens hem ook de Essenaren beter 

mailto:bob.konings@nvaple.be
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk3sport.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk3sport.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk3verenigingen.php
http://www.scoutsessencentrum.be/
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk2woonbeleid.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk5landbouw.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk4bedrijven.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk6veiligheid.php
mailto:annemie.vanloon@nvaple.be
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk6jongenoud.php
http://www.doskovolkshuis.be/
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk5natuur.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk3jeugd.php
http://www.rondevanessen.be/
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk6veiligheid.php
mailto:jochen.maes@nvaple.be
http://www.exc-essen.be/
http://www.kfchorendonk.be/
http://depel.be/home.html
http://www.taxandriaonweb.be/
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk3sport.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk5index.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk0financien.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk1fiets.php
mailto:josee.vandoren@nvaple.be
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk6index.php
http://bivakhuisdekenverstraelen.be/index.php?page=jeugdheem
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk3jeugd.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk3cultuur.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk0personeel.php
mailto:piet.nelen@nvaple.be
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk0dienstverlening.php
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/programma2012werk6gezondheid.php


informeren over het beleid, en ze er ook beter bij betrekken. Piet(er) volgt de lokale en 
nationale politiek al heel lang. Dat brengt hem nu bij N-VA/PLE, waar hij bondgenoten 
vindt om mee op te komen voor een groene, open en landelijke gemeente. Natuurlijk 
vinden ook de Essense senioren in hem een sterke verdediger : zo wil hij werk maken van 
degelijke voorzieningen en van hulpdiensten die paraat staan voor wie hen nodig heeft. 
 

 

 

 

  22. Suzanne Kerstens 
Grensstraat 54 - 1953 - suzanne.kerstens@nvaple.be 
 
Suzanne Kerstens is sinds 2007 lid van het Vast Bureau van de OCMW-raad, en werkt zo 
vanuit de oppositie constructief mee aan het sociaal beleid van de gemeente. Vanuit haar 
beroepservaring kent ze de wereld van de bouwpromotoren en –projecten, en die wendde 
ze aan bij de realisatie van de serviceflats en de ombouw van de Bijstergebouwen tot 
Lokaal Dienstencentrum. Al is die laatste klus nog lang niet af. Als creatieve dame weet ze 
ook dat het cultuurbeleid van de gemeente Essen nog sterker kan. En als actieve oma zijn 
een degelijk onderwijsbeleid en een verkeersveiliger Essen zaken waar Suzanne mee haar 
schouders onder wil zetten. 
 

 

 

 

  23. Thomas Dekkers 
Molenakkerstraat 40 - 1982 - thomas.dekkers@nvaple.be 
 
OCMW-raadslid Thomas Dekkers weet als geen ander hoe belangrijk het is kansen te 
creëren en wil daarom een beleid dat voor jobs zorgt, dat de Essenaren de weg daar 
naartoe wijst en dat ondernemers de ruimte geeft om te ondernemen. Daarbij hoort het 
motto "geen rechten zonder plichten" : uw gemeenschapsgeld is bij deze jonge manager in 
goede handen. Thomas schreef de voorbije jaren enkele stevige stukken in De Spycker en 
is ook actief in het Davidsfonds. Dat hij opkomt voor het Essense erfgoed en voor 
het eigen karakter van Essen mag dan ook niet verbazen. De jonge papa hoopt namelijk 
dat ook zijn dochter zich nog thuis zal kunnen voelen in onze gemeente ! 
 

 

 

 

  24. Katrien Somers 
Heikantstraat 68 - 1977 - katrien.somers@nvaple.be 
 
Een no-nonsense dame in de gemeenteraad, dat botst wel eens. Gelukkig maar, want dat 
kunnen ze aan het Heuvelplein wel gebruiken. Katrien maakte de switch van het Essense 
bedrijfsleven naar het onderwijs, en dus kan ze zowel over de lokale economie als over 
onze scholen een woordje meepraten. Als jonge mama vindt ze bovendien meer aandacht 
voor kinderopvang erg belangrijk. Zo zijn degelijke fietspaden en oversteekplaatsenvoor 
haar een must, want ze wil dat iedereen zich veilig kan verplaatsen ! Een nieuw 
mobiliteitsplan en een doortastende heraanleg van sommige wegen vindt ze een prioriteit. 
Voor Katrien mag het allemaal wat meer vooruitgaan. Ze wil niet meer palaveren over de 
douaneloods, het zwembad, … maar komt op voor een duidelijk masterplan om daarmee 
doortastend en planmatig te "werken aan Essen". 
 

 

 

 

  25. Guy Van den Broek 
Kraaienberg 29 - 1950 - guy.vandenbroek@nvaple.be 
 
Guy Van den Broek maakt de lijst rond. Tot voor kort was Guy journalist bij De Tijd, waar 
hij onder meer het landbouw-, milieu- en energiebeleidmee opvolgde. De kennis die hij 
daarmee opdeed wil hij nu graag in de Essense praktijk omzetten – als oud-
gemeenteraadslid kent hij bovendien het klappen van de zweep. En wie "De Tijd" zegt, 
weet meteen dat ook het economisch beleid van onze gemeente met hem in goede 
handen is. In zijn vrije tijd is Guy een actief fietser en tennisser, en ook op en rond de 
Essense volleybalvelden is hij terug te vinden. En uiteraard ligt ook de pen goed in zijn 
hand : als hoofdredacteur van De Spycker zorgt hij ervoor dat het Essense verleden jaar na 
jaar in beeld blijft komen. Logisch dat ook het erfgoedbeleid zijn belangstelling 
wegdraagt. Als grootvader weet hij bovendien dat we zuinig moeten omspringen met de 
Essense open ruimte, en dus het sociaal woonbeleid op goedkope verkavelingen moeten 
concentreren. Voor een lijst die ervaring, bekwaamheid en enthousiasme combineert, is 
Guy het perfecte sluitstuk ! 
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  Heikant ziet tunnel niet zitten 
De bewoners van Heikant zien de geplande tunnel die de overweg in de Heikantstraat 
moet vervangen niet zitten. Dat blijkt uit de enquête die N-VA/PLE in juni 
organiseerde. 
 
De enquête kon op papier of via het internet worden ingevuld en leverde meer dan 200 
reacties op. Daaruit bleek dat de tunnel die {CD&V-sp.a} in hun mobiliteitsplan 
vooropstellen en die het verkeer van Essen-Centrum naar Hoek door de Heikantstraat en 
de Beukendreef zou sturen geen steun krijgt bij de Essense bevolking. De bewoners van 
Heikant willen daarentegen het doorgaand verkeer zoveel mogelijk ontmoedigen. De 
schoolomgevingen in de Leemstraat en de Maststraat zouden veiliger moeten worden 
gemaakt, en het sluipverkeer in Donkweg moet worden aangepakt. 
 
Heikant is ook erg bekommerd over de Moerkantsebaan. Het fietspad had er natuurlijk al 
moeten liggen, maar ook de fietsoversteek aan het viaduct is een groot probleem. 
Bovendien moeten de kruispunten met Nolsebaan en Maststraat veiliger gemaakt worden. 
 

 

 

Info 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen : 

Gemeenteraad : 

- Dirk Smout, Den Uil 24, tel. 03/677 12 22 (dirk.smout@nvaple.be) 

- Tom Bevers, Molenstraat 39, tel. 03/667 16 67 (tom.bevers@nvaple.be) 

- Katrien Somers, Heikantstraat 68, tel. 0473/83 15 12 (katrien.somers@nvaple.be) 

- Geert Vandekeybus, Struisven 16, tel. 03/677 13 69 (geert.vandekeybus@nvaple.be) 

- Kevin Ooye, Over d'Aa 255, tel. 0477/85 52 25 (kevin.ooye@nvaple.be) 

OCMW : 

- Thomas Dekkers, Molenakkerstraat 40, tel. 0486/95 57 02 (thomas.dekkers@nvaple.be) 

- Suzanne Kerstens, Grensstraat 54, tel. 03/667 42 85 (suzanne.kerstens@nvaple.be) 

AGB : Dirk Smout (dirk.smout@nvaple.be), Bob Konings (bob.konings@nvaple.be) 

Politieraad : Kevin Ooye (kevin.ooye@nvaple.be) 

Gecoro : Suzanne Kerstens (suzanne.kerstens@nvaple.be), Peter Dejonge (peter.dejonge@nvaple.be 

Jeugdraad : Jasper Van Landeghem (jasper.vanlandeghem@nvaple.be), Robin Jacobs (robin.jacobs@nvaple.be) 

VZW Jeugdwerking : Tom Bevers (tom.bevers@nvaple.be) 

PWA : Carina Otten (carina.otten@nvaple.be) 

Minaraad : Geert Vandekeybus (geert.vandekeybus@nvaple.be) 

Handicar : Carina Otten (carina.otten@nvaple.be), Tom Bevers (tom.bevers@nvaple.be), Kevin Ooye 

(kevin.ooye@nvaple.be) 

11-juliviering : Bart Van Esbroeck (bart.vanesbroeck@nvaple.be, Carina Otten (carina.otten@nvaple.be) 

Karrenmuseum : René Gabriëls (rene.gabriels@nvaple.be), Carina Otten (carina.otten@nvaple.be) 

Bibliotheek :  Marcel Van Hemelrijck (marcel.vanhemelrijck@nvaple.be) 

Gemeenschapscentrum:  Leo Eeckhaut (leo.eeckhaut@nvaple.be) 

vzw Kobie : Veerle de Waal (veerle.dewaal@nvaple.be), Robin Jacobs (robin.jacobs@nvaple.be) 

 

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be 
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