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Lokale(n)politiek 

  Een nieuw lokaal voor KLJ Hoek ? 

De activiteiten van KLJ Hoek gaan door in het voormalige Jongensschooltje 

(Gemeenschapscentrum Hoek). Dat biedt echter te weinig ruimte voor de 

jeugdbeweging, en een voorstel van Anne Somers (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-

VA/PLE) wil daaraan verhelpen. 

Somers legde aan de gemeenteraad uit dat het lokaal te klein is om een degelijk 

activiteitenaanbod te kunnen uitbouwen. Er is ook te weinig bergruimte, en aan het lokaal 

is ook geen speelweide. Daarom gaf de gemeenteraad in 2008 op voorstel van N-VA/PLE en 

Open Vld al de opdracht aan het schepencollege om hier iets aan te doen, maar 

vervolgens gebeurde er niets. Uit de enquête van Dorp InZicht bleek nochtans dat ook de 

bevolking van Hoek achter de vraag van KLJ staat. Somers vroeg daarom dat het 

gemeentebestuur een terrein zou zoeken of kopen waarop KLJ kan bouwen.  

Jeugdschepen Jaspers (sp.a) was het met Somers eens dat KLJ een nieuw lokaal nodig 

heeft. Hij kijkt echter in de eerste plaats naar de kerkfabriek, die nog over een terrein 

beschikt. De gemeente zou zich dan kunnen beperken tot subsidies en een lening, op 

voorwaarde dat KLJ eerst een vzw opricht. Hij kondigde aan te zullen bemiddelen. Ook 

Luc Van Wezel (CD&V) sloot zich bij Jaspers aan, maar vond wel dat er na jaren praten 

iets concreet moest gebeuren. Dirk Smout bleek tevreden met het vernieuwde 

engagement van het schepencollege, maar gaf wel aan dat KLJ onmogelijk zelf de grond 

kan kopen, zodat het gemeentebestuur daar wellicht voor zal moeten instaan. Dat vond 

Van Wezel dan weer geen goed idee : dan kan elke vereniging bij de gemeente komen 

aankloppen. Uiteindelijk werd besloten om principieel te erkennen dat KLJ een nieuw 

lokaal nodig heeft, en schepen Jaspers tot het najaar tijd te geven om met een oplossing 

naar de raad te komen. 
 

 

 

 

Rood kussen ? 

  Huybergsebaan heeft meer dan 

verkeerskussens nodig 

De sp.a zette een voorstel op de agenda om de Huybergsebaan veiliger te maken met 

verkeerskussens. Op vraag van Dirk Smout (N-VA/PLE) werd beslist dat er een volledige 

herinrichting moet komen, met vrijliggend fietspad. 

Arno Aerden (sp.a) legde uit dat verkeerskussens, zoals je die bijvoorbeeld tussen 

Horendonk en Schijf vindt, een goedkope manier zijn om snel verkeersremmende 

maatregelen te nemen, waar fietsers weinig last van hebben. Infrastructuurschepen Quick 

(CD&V) antwoordde dat er in de Huybergsebaan maatregelen nodig zijn, maar dat even 

moet worden nagekeken of verkeerskussens wel de beste oplossing zijn. Willy 

Hoppenbrouwers (Open Vld) twijfelde daar alvast aan : een beetje chauffeur gaat er 
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zonder afremmen overheen. Dirk Smout (N-VA/PLE) vond tenslotte dat er inderdaad 

verkeersremmende maatregelen nodig zijn, maar dat er in de eerste plaats een ruimer 

plan moet komen voor de Huybergsebaan, waarbij een vrijliggend fietspad over de hele 

lengte van de weg een prioriteit is. Hij vroeg om het sp.a-voorstel in die zin aan te vullen, 

en kreeg daarmee de hele raad achter zich. 

De raad besliste verder om de nodige signalisatie aan te brengen aan "Het Sluiske" aan de 

Huybergsebaan. Daarmee wordt in de eerste plaats gezorgd dat de ruiters en menners er 

weer ongestoord gebruik van kunnen maken. Al blijft er nog een hele weg te gaan om tot 

een echt netwerk van ruiter- en menpaden te komen, zoals in 2011 door N-VA/PLE en 

Groen was gevraagd. Tenslotte blijken ook de borden besteld te zijn om van de 

Huybergsebaan een voorrangsweg te maken. 
 

 

 

 

  Zuster Juliana wordt ereburger 

Zuster Juliana, die onlangs van Essen naar Heist-op-den-Berg verhuisde, krijgt van de 

unanieme gemeenteraad de titel van ereburger. 

De zuster, die in 2006 door de VVV tot Grootste Essenaar werd verkozen, verliet op vraag 

van haar orde de gemeente waar ze zich gedurende jaren voor de kleuterschool Mariaberg 

inzette. Ontelbare Essenaren begonnen bij haar hun schoolloopbaan. Op voorstel van de 

burgemeester keurde de unanieme gemeenteraad dan ook het ereburgerschap voor de 

door iedereen geliefde zuster goed. 

In de gemeenteraadscommissie bestuur werd door het schepencollege ook voorgesteld om 

de titel van ereschepen toe te kennen aan al wie tien jaar lang in het college zat, en de 

titel van ereraadslid aan wie achttien dienstjaren in de raad telt. Op vraag van Dirk Smout 

(N-VA/PLE) werd beslist om het voorstel af te voeren : de bestuurders van de gemeente 

moeten verdienstelijke personen in de bloemetjes zetten, niet zichzelf. En zeker niet 

alleen op basis van de eigen dienstjaren, want een eretitel kan natuurlijk niet bedoeld 

zijn voor wie enkel zijn spreekwoordelijke broek zit te verslijten… 
 

 

 

  Autonoom Gemeentebedrijf blijft in verleden leven 

Na de gemeenteraadsverkiezingen werden alle gemeentelijke bestuursorganen vernieuwd, zoals dat 

hoort. Alleen voor het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) wordt een uitzondering gemaakt. 

Tom Bevers (N-VA/PLE) en Guy Van den Broek (N-VA/PLE) vonden de tijd gekomen om de anomalie via 

een voorstel recht te zetten : bij de start van de vorige legislatuur in 2007 kreeg het AGB meteen een nieuw 

bestuur, nu komt er niets van. Bevers wees erop dat het oude directiecomité van het bedrijf belangrijke 

beslissingen neemt, onder meer over de kunststofpiste in het sportpark en de uitbating van de nieuwe hal, 

wat stilaan betwistbaar wordt : volgens het gemeentedecreet moeten de bestuursorganen immers direct na 

de verkiezingen vernieuwd worden. Ook de rekening voor 2012 werd niet op tijd opgemaakt, terwijl er 

ondertussen toch duizenden euro's naar het bedrijf gaan. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) vond een half jaar 

nog wel een redelijke termijn. De meerderheidspartijen CD&V en sp.a hebben ook de juiste personen nog niet 

gevonden. Bevers stelde nog vragen bij de geldigheid van de besluiten die nu nog worden genomen, maar het 

mocht niet baten : CD&V en sp.a stemden voor verder uitstel. 
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Busje komt zo-maar voor niets 

  Feestbus wordt gratis 

Samen met Kalmthout en Wuustwezel legt Essen regelmatig een feestbus in om 

jongeren veilig naar allerlei evenementen te vervoeren. Daar moest tot nog toe één 

euro voor worden betaald, maar vanaf nu wordt de bus gratis. 

Ook in de buurgemeenten moet er immers niet voor de bus worden betaald. Robin Jacobs 

(N-VA/PLE) vond dat een goede maatregel, maar vroeg zich af hoe men dan kan weten of 

er wel iemand met de bus zal meerijden. Jeugdschepen Jaspers (sp.a) antwoordde dat 

men nog steeds online moet reserveren. En bij de terugrit wordt er niet langer dan 10 

minuten gewacht op de feestvierders… 
 

 

 

 

  Uitrit fietspaden kan veiliger 

Afzonderlijke fietspaden aanleggen is één ding, maar ze veilig op de rijweg aansluiten 

is soms nog iets anders… 

Luc Van Wezel (CD&V) vroeg om de fietser af te remmen die van het Rose Grononpad naar 

de Sint-Jansstraat rijdt, en daar dreigt om abrupt in het overige verkeer te belanden. 

Kevin Ooye (N-VA/PLE) meldde een soortgelijk probleem voor wie in Kraaienberg uit het 

fietspad vanuit Over d'Aa komt. 

Ook Dirk Smout (N-VA/PLE) had oog voor de fietser : café Heuvelzicht krijgt een terras op 

het Heuvelplein, ongetwijfeld tot ieders vreugde. Maar voor de fietser is dat plein nu al 

erg ingewikkeld. Hij vroeg of er niet best een plan wordt uitgewerkt om de 

verkeerssituatie op en rond het plein te verduidelijken en te verbeteren. Burgemeester 

Van Tichelt (CD&V) gaf inderdaad toe dat de "leesbaarheid" van het plein voor de 

gebruikers veel beter kan. Wordt vervolgd… 
 

 

 

 

Wie mag nie mee nie, en… 

  Wie betaalt de reis naar Zuid-Afrika ? 

In het gemeentelijk infoblad verscheen een oproep om in te schrijven voor een 

inleefreis naar Witzenberg in Zuid-Afrika. Dirk Smout (N-VA/PLE) vroeg wie de 

kostprijs daarvoor gaat betalen. 

Volgens Essen Info betalen de deelnemers tussen 1.800 en 2.000 EUR. Smout vroeg of 

dezelfde prijs zal gelden voor de politieke mandatarissen en de ambtenaren die meegaan. 

Of wordt er geld van de federale, Vlaamse of gemeentelijke overheid gebruikt ? En wie zal 

beslissen wie er wel of niet mee kan ? De burgemeester beloofde een antwoord… tegen 

volgende maand. 
 

 

 

  Hoe denkt u erover ? 

Vorige maand vroegen we u welke symbolen er in het gemeentehuis moeten hangen : volgens iets meer 

dan 50% van de antwoorden moeten de portretten van het koningshuis en de kruisbeelden alvast weg. 

Voor 28% mogen ze allemaal blijven hangen. 13% vindt dat het koningspaar mag blijven en de kruisbeelden 

http://www.witzenberg.gov.za/


niet. De rest kijkt er net andersom tegenaan. 
 

 

Deze maand willen we graag uw mening kennen over de inleefreis naar Witzenberg : denkt u erover om 

mee te gaan, vindt u het wel goed maar gaat u niet mee, vindt u het alleen goed als iedereen zelf de 

eigen kosten draagt of vindt u de hele reis maar niets ? Laat het ons weten via www.nvaple.be 
 

 

 

 Chocolade met vertraging 

 

Op 8 september 2012 reikte N-VA/PLE de Moeial uit aan de ouders en directie van de Essense scholen die 

zich via het Octopusplan inzetten voor meer verkeersveiligheid. De bijhorende chocolade mocht toen 

wegens de sperperiode vóór de verkiezingen niet uitgedeeld worden en moest dus nog even in de koelkast 

blijven liggen. Dat maakten we nadien goed, door een bezoekje te brengen aan al de scholen. U ziet op de 

foto Bart Van Esbroeck, Majanka Have en Geert Vandekeybus. 

 Feest voor 50 jaar lagere school College 

 

Niets dan blije gezichten bij de N-VA/PLE-ploeg op de quizavond van 19 april ter gelegenheid van het 50-

jarig bestaan van de lagere school van het College. We haalden dan ook een knappe derde plaats op 25 

ploegen. Mede-organisator Geert Vandekeybus was erg tevreden met zijn sterk team, met Agnes Broos, 

Geert zelf, Robin Jacobs, Bart Van Esbroeck, Suzanne Kerstens, Mieke Goetschalckx, René Gabriëls en Guy 

Van den Broek. 

 Gemeenteraad luistert naar voetbalploegen 
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In april gingen de gemeenteraadsleden langs bij Excelsior Essen, FC Horendonk, SV Wildert en Olympic 

Essen om te zien hoe het gemeentebestuur hun werking nog beter kan ondersteunen. Vanuit N-VA/PLE 

legden de raadsleden Agnes Broos, Anne Somers, Tom Bevers, Geert Vandekeybus, Dirk Smout en Robin 

Jacobs en AGB-bestuurder Bob Konings bij één of meer clubs hun oor te luisteren. De discussie verhuist nu 

naar een commissievergadering. 

 Onthaalgebouw onthaald 

 

Op 27 april werd het onthaalgebouw van de vzw Karrenmuseum plechtig geopend. In die ruimte werken 

voortaan de 5 personeelsleden van het Karrenmuseum. Tevens dient het gebouw als onthaal voor de 

voortaan betalende bezoekers van het museum. Guy Van den Broek en Tom Bevers, raadsleden van N-

VA/PLE, luisterden aandachtig naar de historiek van het project. 

 

Info 

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

 

Gemeenteraad :  

- Bevers Tom, Molenstraat 39, tel. 03/667.16.67 (tom.bevers@nvaple.be)  

- Broos Agnes, Heikantvenstraat 58, tel. 0486/62.03.76 (agnes.broos@nvaple.be)  

- Jacobs Robin, Achterstraat 33, tel. 0478/61.09.96 (robin.jacobs@nvaple.be)  

- Ooye Kevin, Over d'Aa 255, tel. 0477/85.52.25 (kevin.ooye@nvaple.be)  

- Smout Dirk, Den Uil 24, tel. 03/677.12.22 (dirk.smout@nvaple.be)  

- Somers Anne, Verbindingsstraat 11, tel. 0472/01.03.66 (anne.somers@nvaple.be)  

- Somers Katrien, Heikantstraat 68, tel. 0473/83.15.12 (katrien.somers@nvaple.be)  

- Van den Broek Guy, Kraaienberg 29, tel. 0497/59.37.82 (guy.vandenbroek@nvaple.be)  

- Vandekeybus Geert, Struisven 16, tel. 03/677.13.69 (geert.vandekeybus@nvaple.be)  

OCMW :  

- Dekkers Thomas, Molenakkerstraat 40, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@nvaple.be)  

- Kerstens Suzanne, Grensstraat 54, tel. 03/667.42.85 (suzanne.kerstens@nvaple.be)  
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- van den Buys Cathy, Scham 108, tel. 03/667.35.57 (cathy.vandenbuys@nvaple.be)  

- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 223, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)  

AGB : Bevers Tom (tom.bevers@nvaple.be), Konings Bob (bob.konings@nvaple.be), Smout Dirk 

(dirk.smout@nvaple.be)  

Politieraad : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)  

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

(suzanne.kerstens@nvaple.be)  

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

(jasper.vanlandeghem@nvaple.be)  

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

PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)  

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

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

(carina.otten@nvaple.be)  

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

(bart.vanesbroeck@nvaple.be)  

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

Bibliotheek : Backx Christina (christina.backx@nvaple.be), Have Majanka 

(majanka.have@nvaple.be), Otten Carina (carina.otten@nvaple.be), Vandekeybus Geert 

(geert.vandekeybus@nvaple.be)  

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

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

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