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Met een dubbele gemeenteraad werd het door CD&V en sp.a opgestelde meerjarenplan voor 2014-2019 

bezegeld. Daarin vallen de belastingverhoging en de sluiting van het zwembad het meest op. Met een 

reeks amendementen probeerde N-VA/PLE het plan alsnog bij te sturen. 
 

 

 

Op uw kosten 

  Elk jaar een miljoen extra belastingen 

CD&V en sp.a beslisten om zowat alle belastingen en retributies op te trekken, in de 

eerste plaats de personenbelasting en de belasting op het kadastraal inkomen. Daarmee 

wordt samen een miljoen euro per jaar extra opgehaald. Bespaard wordt er heel wat 

minder, al blijft het onduidelijk hoeveel juist. 

Vanaf dit jaar vallen alle Vlaamse gemeenten onder de "Beleids- en Beheerscyclus" (BBC). Een 

nieuwe manier van werken, waarin het "Strategisch Meerjarenplan" een centrale rol krijgt : 

daarin moeten de beleidsdoelstellingen voor de hele legislatuur worden vastgelegd, en het 

bijhorende financiële plaatje moet worden ingevuld. Ook de boekhoudregels veranderen, en 

het financieel evenwicht wordt anders berekend. Zo gaat het niet meer op om tegelijk 

onbestemde reserves aan te houden en schulden op te bouwen. Bovendien wordt de verplichte 

rapportering aan de gemeenteraad beperkt tot de hoofdlijnen. Daardoor is het moeilijk om 

heden en verleden te vergelijken. Maar in de voorbije jaren boog het gemeentebestuur een 

structureel overschot om in een tekort. Vooral de oplopende personeelskost en de werking van 

het Autonoom Gemeentebedrijf drukten zwaar op de begroting. Daarnaast werden net vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2012 nog heel wat investeringen gepland. 

Hoe groot het tekort structureel echt is, bleek voer voor discussie. Schepen Dirk Konings 

(CD&V) voorziet een gat van 2,3 miljoen EUR in 2013, Tom Bevers (N-VA/PLE) vermoedt dat er 

op jaarbasis iets meer dan 1 miljoen EUR tekort is. Bevers stelde voor om dit vooral met 

besparingen dicht te rijden, en om in 2015 na te gaan hoe ver men daarmee geraakt. Maar 

burgemeester Van Tichelt (CD&V) koos voor een andere oplossing : "de belastingvermindering 

van 2009 wordt teruggeschroefd". Volgens Dirk Smout (N-VA/PLE) een zeer mooi voorbeeld van 

een politiek eufemisme : elke Essenaar, van baby tot grijsaard, betaalt de komende zes jaar 

jaarlijks gemiddeld 40 EUR extra aan APB en OOV. De APB (Aanvullende Personenbelasting) 

gaat van 7 naar 7,5% en de OOV (Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing, de belasting op 

het kadastraal inkomen) van 1.150 naar 1.250. Alleen CD&V en sp.a keurden de 

belastingverhoging goed. N-VA/PLE, Open Vld en VB stemden tegen. 
 

 

 

 

Ontvenning 

  De Vennen dicht, geen nieuw zwembad 

De meest zichtbare besparing is de sluiting van zwembad De Vennen, dat in juni 2015 

dicht gaat en vervolgens wordt afgebroken. Of het zwemaanbod in de scholen op peil zal 

kunnen blijven, is erg onduidelijk. 

Om het zwembad open te houden zouden forse nieuwe investeringen nodig zijn. Een nieuw 

zwembad bouwen is te duur. CD&V en sp.a kozen dus voor de gemakkelijkste uitweg en 

besloten om het bad af te breken. Aan de scholen worden tien zwembeurten in de 
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buurgemeenten en busvervoer aangeboden, individuele zwemmers krijgen 20% korting als ze 

elders het bad induiken. Guy Van den Broek (N-VA/PLE) vroeg zich af hoe de tijden zo konden 

veranderen : toen Essen 40 jaar geleden nog geen 10.000 inwoners had, kreeg het al een eigen 

zwembad. Nu de bouwwoede ons richting 20.000 inwoners duwt gaat het dicht. Geert 

Vandekeybus (N-VA/PLE) maakte zich vooral veel zorgen over het schoolzwemmen : zeker in 

Kalmthout zijn er nog maar weinig uren vrij, en zwemmen in Nederland is duur. Bovendien 

kost busvervoer veel tijd. Hij vreest dat de scholen, zoals in Wuustwezel, de zwemuren tot 

een minimum zullen beperken. En daardoor zullen vooral de kansarme kinderen niet meer 

leren zwemmen. Vandekeybus wees er ook op dat N-VA/PLE in 2009 had voorgesteld om 

zwembad en sporthal onder één dak te brengen. Dat had het geheel ook rendabel kunnen 

maken, zodat er gemakkelijker een uitbater zou zijn gevonden. Anne Somers (N-VA/PLE) vroeg 

tenslotte of het wel nodig was om de zwemtarieven in 2014 nog op te trekken : zo worden de 

zwemmers toch helemaal weggepest ? 
 

 

 

 

Meester zonder bad 

  Besparing zwembad niet duidelijk 

Hoeveel besparingen de sluiting van het zwembad oplevert, blijkt niet erg helder. Zo 

verandert er niets aan het personeelskader en worden dus ook de badmeesters behouden. 

Sportschepen Brigitte Quick (CD&V) probeerde de kritiek van N-VA/PLE te weerleggen. Een 

nieuw zwembad bouwen zou 5 miljoen EUR kosten, en de buurgemeenten hebben niet meteen 

interesse in samenwerking. Bovendien gaf ze aan dat er tot juni 2015 tijd is om met de 

zwembaden in de buurt de nodige afspraken te maken. Op de vraag hoeveel kosten er juist 

bespaard worden, kwam geen duidelijk antwoord. Het gaat in eerste instantie vooral om de 

energie- en onderhoudskosten. Maar ook de inkomsten vallen weg, en de steun aan de scholen 

om elders te gaan zwemmen kost ook geld. Pas op langere termijn kan het personeel in andere 

diensten ingeschakeld worden, zodat er eventueel bespaard kan worden. 

Maar in het meerjarenplan werd geen enkele besparing op de personeelskost voorzien, zoals 

Tom Bevers (N-VA/PLE) opmerkte. Ook over de andere besparingen blijkt trouwens grote 

onduidelijkheid. In 2015 zou ongeveer 500.000 EUR bespaard worden volgens financieschepen 

Konings (CD&V), waartegenover een even groot bedrag aan nieuwe initiatieven staat. In latere 

jaren zou het effect van de besparingsmaatregelen sterker voelbaar moeten worden. 

Uiteindelijk werd alvast de knoop over het zwembad doorgehakt : zelfs een compromispoging 

van N-VA/PLE om niet te sluiten zonder de garantie dat er voor de scholen een goede 

oplossing is, haalde het niet. De 14 raadsleden van CD&V en sp.a draaiden de deur van "De 

Vennen" op slot, de 9 N-VA/PLE'ers en de eenzame Open Vld'er en VB'er bleven op het droge 

achter. 
 

 

 

 

Boeken dicht 

  Wijkbibliotheken sluiten de deuren 

Ook de wijkbibliotheken van Wildert, Horendonk en Heikant gaan definitief dicht. En ook 

hier is het niet duidelijk hoeveel besparingen dat echt oplevert. 

Opnieuw nam Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) het voortouw : enkele jaren geleden beloofden 

CD&V en sp.a nog dat de wijkafdelingen open zouden blijven om ze uit te bouwen tot lokale 

ontmoetingsplekken. Op de voorziene verkoop van het gebouw in Heikant na levert de sluiting 

ook maar een heel beperkte besparing op. Waarom dan nu het roer plots omgooien ? 

Cultuurschepen Jokke Hennekam (sp.a) antwoordde dat alles was geprobeerd om de wijkbibs 
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aantrekkelijker te maken, maar dat dit geen resultaat had opgeleverd. Het personeel zal in de 

hoofdbib worden ingezet, en de scholen kunnen gebruik maken van een wisselcollectie. Het 

gebouw in Wildert zal voor de buitenschoolse opvang worden gebruikt. Hennekam ging ook 

niet in op het voorstel van Vandekeybus om de zware deur in de hoofdbib te vervangen door 

een schuifdeur. Maar de technische dienst zoekt wel een oplossing om de deur gemakkelijker 

open te krijgen. Zodat er ook in de toekomst toch één bibliotheek open blijft in Essen… 
 

 

 

 

Mexico, Mexíííco 

  Kosten personeel en organisatie niet aangepakt 

Een opvallend verschil met de aanpak in andere gemeenten is dat Essen niet bespaart op 

de personeelskost en de interne organisatie. Bovendien wordt ook de verloning 

opgetrokken. 

Zo gingen CD&V en sp.a niet in op de suggestie die N-VA/PLE al in het begin van de legislatuur 

deed om met één schepen minder te besturen. Ook het voorstel van Robin Jacobs (N-VA/PLE) 

om de piramidale structuur -volgens hem een "Mexicaans Leger"- te vereenvoudigen door de 

afdelingshoofden ook een eigen dienst te laten leiden, werd afgewezen. Burgemeester Van 

Tichelt (CD&V) verbond er zich wel toe om in de loop van de komende jaren een nieuw 

organigram uit te werken. Hij gaf ook aan dat het de bedoeling is om niet iedereen die met 

pensioen vertrekt te vervangen, maar op de vraag van Tom Bevers (N-VA/PLE) of de financiële 

gevolgen daarvan al werden verrekend moest hij negatief antwoorden. 

Via een systeem van cheques krijgt elk voltijds personeelslid in de komende jaren bovendien 

meer dan 400 EUR extra, al wordt in ruil daarvoor de "sociale dienst" van het 

gemeentepersoneel afgebouwd. De vraag van Jacobs om de ontstane discriminatie in het 

verrekenen van privé-ervaring weg te werken, werd door CD&V en sp.a afgewezen. 
 

 

 

 

Bewust Besloten Clubje 

  Plan zonder inspraak en draagvlak 

Op de manier waarop het meerjarenplan werd opgesteld kwam veel kritiek. Oppositie én 

meerderheid vonden dat de raadsleden en adviesraden beter betrokken hadden kunnen 

worden. 

In het BBC-systeem vervangt het ene meerjarenplan ook de afzonderlijke "sectorplannen", 

zoals het jeugdbeleidsplan en het cultuurbeleidsplan. Die plannen werden voordien echter 

stap voor stap samen met de adviesraden opgesteld, terwijl die raden nu op basis van een 

korte toelichting een advies voor zes jaar beleid moesten geven. Vooral Guy Van den Broek (N-

VA/PLE) vond dit onaanvaardbaar : hij daagde het college uit om één voorbeeld te geven van 

een aanpassing die de adviesraden nog voor elkaar hadden gekregen - maar kreeg daarop geen 

antwoord. Ook Arno Aerden (sp.a) vond dat de samenwerking met de adviesraden beter kan… 

binnen zes jaar.  

Ook op het niet-betrekken van de gemeenteraad had Van den Broek kritiek : hoewel het 

college naar eigen zeggen een heel jaar aan het plan werkte moest de raad alles op veertien 

dagen verwerken. Er werd over het hele meerjarenplan één commissievergadering 

georganiseerd, wat ook Jan Suykerbuyk (CD&V) onvoldoende vond. Dirk Smout (N-VA/PLE) 

sloot zich daarbij aan : het politiek kapitaal van de raadsleden van meerderheid en oppositie 

was niet gebruikt, en zo werd de kans gemist om een draagvlak te creëren. Tom Bevers (N-

VA/PLE) verweet het schepencollege tenslotte dat er bewust informatie werd achtergehouden 

: op 19 november vroeg hij naar alle beschikbare studies die het meerjarenplan onderbouwen, 



pas op de dag van de raad zelf kreeg hij iets te zien : de studie over het zwembad die al in 

september naar het college was gestuurd. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) ontkende de 

beschuldiging, maar gaf toe dat uit het proces geleerd moet worden. Op de vraag van Robin 

Jacobs (N-VA/PLE), die vond dat het personeel te weinig betrokken werd, antwoordde Van 

Tichelt dat het managementteam voor voldoende inbreng had gezorgd. 
 

 

 

 

Brug met ongelijke leggers ? 

  Turn- en voetbalverenigingen krijgen meer 

Het meerjarenplan bevat ook goed nieuws. Zo komt er een nieuwe turnhal en mogen de 

vier voetbalploegen 400.000 EUR steun verdelen. 

De turnhal wordt wellicht op grond van de Mariabergschool gebouwd, en zou dan door de 

verschillende scholen kunnen worden gebruikt. Buiten de schooluren kunnen de twee 

turnkringen van Essen-Centrum, Vlug en Blij en Volharding, er dan terecht. De hal zou via een 

leasingoperatie worden opgericht, waarbij de turnkringen jaarlijks 25.000 EUR zouden 

bijdragen en de gemeente 50.000 EUR. Agnes Broos (N-VA/PLE) en Brigitte Van Aert (CD&V) 

verwelkomden de komst van de nieuwe hal, en uiteraard toonde ook sportschepen Quick 

(CD&V) zich erg gelukkig. 

Ook de voetbalverenigingen krijgen extra steun, om zo bij te dragen in hun 

infrastructuurkosten. Daarvoor wordt 400.000 EUR uitgetrokken, die zal verdeeld worden op 

basis van het aantal jeugdspelers. De G-sporters van Olympic Essen zullen daarbij dubbel 

worden geteld. Voor SV Wildert komt de steun in de vorm van de aankoop van de parking aan 

hun terrein. Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) had vragen bij die laatste oplossing : met de 

parking alleen is de club natuurlijk niets als ze het terrein niet kunnen kopen of huren. 

Brigitte Quick moest toegeven dat daar geen garanties voor zijn, en dat de oplossing ook niet 

met de club zelf besproken is. 
 

 

 

 

Loodswezen 

  Geen polyvalente zaal, geen podiumzaal 

De douaneloods aan Hemelrijk zal worden gerestaureerd, en de vzw Kempens 

Landschap moet er een bestemming voor zoeken. Op het N-VA/PLE-voorstel om er een 

polyvalente zaal en fuifzaal van te maken, en Rex als toneelzaal/podiumzaal in te richten 

wordt niet ingegaan. 

De loods die door het gemeentebestuur werd aangekocht staat te verkommeren, zoals tv-

kijkend Vlaanderen tijdens de veldrit zal kunnen vaststellen. In het meerjarenplan wordt 

vooropgesteld dat ze zal worden gerestaureerd, waarvoor op een stevige subsidie wordt 

gerekend (800.000 EUR tegenover 200.000 EUR eigen inbreng). Vervolgens moet de vzw 

Kempens Landschap naar een privépartner zoeken die er iets mee wil doen. Robin Jacobs (N-

VA/PLE) wees nog eens op een andere mogelijkheid : na de restauratie kan de loods als 

polyvalente zaal en fuifzaal worden ingericht, en ook de voorziene repetitieruimte kan erin 

worden ondergebracht. Zaal Rex kan met vaste zitjes worden ingericht, voor toneel en andere 

podiumkunsten. Het politiegebouw kan tijdelijk als repetitieruimte worden gebruikt, wanneer 

de politie naar het station verhuist. Zodra de loods in orde is kan het dan worden verkocht. 

Burgemeester Van Tichelt (CD&V) zag dit niet zitten : Rex is goed zoals het is, en het 

gemeentebestuur wil na de restauratie zelf niet verder in de loods investeren. De bestemming 

daarvoor moet verder spontaan groeien - in het kader van de "slow growth" aanpak die door 

Arno Aerden (sp.a) nog eens uitdrukkelijk werd verwelkomd. Het voorstel van Jacobs werd 
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weggestemd door CD&V en sp.a. 

Overigens worden ook de Kobiecheques afgeschaft. Een deel van het geld wordt wel gebruikt 

om nieuwe evenementen in de stijl van Vlaanderen Muziekland en de Enecotour naar Essen te 

halen. 
 

 

 

 

Ja en Amen ? 

  Gemeenteraad houdt de kerk in het midden 

Ook het Centraal Kerkbestuur, dat de kerkfabrieken van de zes parochies overkoepelt, 

legde een meerjarenplan neer. Dat gaat ervan uit dat ook op lange termijn de bestemming 

van de zes kerkgebouwen ongewijzigd blijft. 

Die aanpak zorgde voor heel wat vragen. Tom Bevers (N-VA/PLE) bracht begrip op voor de 

parochies, maar vond dat het schepencollege samen met hen toch wat creatiever had kunnen 

nadenken. Essen is toch geen eiland dat helemaal aan de discussie ontsnapt die elders wordt 

gevoerd ? Voor de kerkfabrieken wordt 1 miljoen EUR uitgetrokken over zes jaar, daar mag 

toch wel een beetje over worden nagedacht volgens Bevers. Ook Arno Aerden (sp.a) vroeg zich 

af of het uitgangspunt van het plan dat het aantal kerkbezoekers niet verder zal dalen wel zo 

realistisch is. Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) ging nog een stap verder en pleitte er meteen 

voor om verschillende parochies te fusioneren. 

Burgemeester Van Tichelt (CD&V) toonde zich niet helemaal ongevoelig voor de kritiek. Hij 

toonde zich bereid om het gesprek aan te gaan, maar wees er wel op dat de tijd nog niet rijp 

lijkt om echt knopen door te hakken. Daarvoor is het ook wachten op signalen van het Bisdom 

Antwerpen. Bovendien worden de voorziene middelen vooral besteed aan het afbetalen van 

leningen die de voorbije jaren voor onderhoud en renovatie werden aangegaan. Uiteindelijk 

kreeg het meerjarenplan van het Kerkbestuur de steun van 13 raadsleden van CD&V en sp.a. 

De 9 N-VA/PLE-raadsleden onthielden zich samen met Hoppenbrouwers (Open Vld), Heylen 

(VB) en Aerden (sp.a). 
 

 

 

 

Kamp voorbij 

  Paviljoen gaat dicht 

Aan het jeugdbeleid verandert weinig, al zal het Paviljoen vanaf 2015 niet langer als 

jeugdverblijfscentrum gebruikt worden. De speelpleinwerking verhuist naar 

de Erasmusschool en voor KLJ Hoek blijft alles bij het oude. 

Dirk Smout (N-VA/PLE) krijgt na jaren eindelijk gelijk : het is geen gemeentelijke taak om geld 

te steken in de uitbating van een jeugdverblijfscentrum. Al pleitte hij er wel voor om het 

gebouw meteen te verkopen, waar jeugdschepen Jaspers (sp.a) voorlopig niet van wil weten : 

eerst moet bekeken worden hoe een nieuwe bestemming in de omgeving kan passen. Anne 

Somers (N-VA/PLE) had vragen bij de verhuis van de speelpleinwerking van het College aan 

Rouwmoer naar Erasmus in de Hofstraat : waarom afscheid nemen van de bossen en 

speelweiden daar ? Jaspers antwoordde dat een bevraging had uitgewezen dat de 

bereikbaarheid van het College een probleem is, en dat Erasmus ook een erg groene omgeving 

biedt. Tenslotte vroeg Somers nog af welke oplossing er voor het lokalenprobleem van KLJ 

Hoek uit de bus was gekomen. Daarop antwoordde Jaspers dat KLJ in het huidige lokaal in het 

Jongensschooltje (Gemeenschapscentrum Hoek) blijft en op regelmatige basis een ander 

lokaal daar zal bijhuren. Met de technische dienst wordt bekeken welke werken aan het 

Schooltje noodzakelijk zijn. 
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  Over d'Aa en Watermolenstraat heraangelegd 

Het meerjarenplan bevat ook een lijstje wegenwerken. Zo worden Over d'Aa en de 

Watermolenstraat heraangelegd, net als het laatste stuk van de Steenovenstraat. De 

Huybergsebaan krijgt dan weer een fietspad. 

Kevin Ooye (N-VA/PLE) krijgt de heraanleg van Over d'Aa waar hij al jaren voor pleit, en kon 

dus zijn tevredenheid uitdrukken. Al bleek in de commissievergadering wel dat het nog niet 

zeker is of het Vlaams Gewest meteen ook een nieuwe riolering zal aanleggen. Bovendien 

vroeg Ooye om te leren uit de heraanleg van de Moerkantsebaan om problemen te voorkomen. 

Brigitte Quick (CD&V) stelde hem gerust, en gaf bovendien aan dat het hele mobiliteitsplan zal 

herzien worden, zoals Ooye ook had gevraagd. Quick kon ook Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) 

geruststellen, die had gevraagd om de werken aan de Steenovenstraat zo snel mogelijk te 

starten. Ze stemde daarmee ook Dirk Smout (N-VA/PLE) gunstig, die meteen enkele 

amendementen introk. 

Ook voor de fietsers bevat het meerjarenplan goed nieuws : het fietspad langs de 

Huybergsebaan komt er, en voor een fietspad langs de Hollandse Dreef zal met Roosendaal 

worden samengewerkt. Bovendien wordt er met de NMBS opnieuw gewerkt aan beveiligde 

fietsenstallingen aan de stations. 
 

 

 

 

Niet onder de markt 

  Lokale economie geen prioriteit 

Een hoofdstuk "lokale economie" bleek een opvallende afwezige in het nieuwe 

meerjarenplan. Vooral over de herinrichting van de centrumstraten blijft daardoor veel 

onduidelijkheid bestaan. 

Katrien Somers (N-VA/PLE) bond als eerste de kat de bel aan : in de komende jaren zou er 

best een beleidsplan voor de Essense economie worden opgesteld. Guy Van den Broek (N-

VA/PLE) bouwde hierop verder door te vragen dat het beleidsdomein minstens de status van 

"prioritair beleid" zou krijgen, die nu alleen voor het milieu-, verkeers- en patrimoniumbeleid 

blijkt weggelegd. Hij pleitte er ook voor om ruimte voor startende bedrijven te voorzien. Willy 

Hoppenbrouwers (Open Vld) focuste vooral op de aangekondigde maatregelen om de 

centrumstraten aantrekkelijker te maken voor het winkelpubliek. De voornemens daarover 

vond hij wel erg vaag.  

Economieschepen Schrauwen (CD&V) gaf aan dat er wordt samengewerkt met de 

bedrijvenverenigingen om starters te ondersteunen. Hij betreurde nogmaals dat veel 

Essenaren liever elders dan in de eigen gemeente winkelen, en voorzag dat er samen met de 

Vlaamse overheid aan een commercieel-strategisch plan voor Stationsstraat en Nieuwstraat zal 

worden gewerkt. Welke richting dat zal uitgaan, kon hij nog niet vertellen. Somers vroeg nog 

of het wel zo logisch was om de tarieven voor de wekelijkse markt en de jaarmarkt op te 

trekken, maar Schrauwen zag geen enkele reden waarom marktkramers daarvoor weg zouden 

blijven. 
 

 

 

 

Vast goed beleid ? 

  Patrimoniumbeleid blijft zorgenkind 

Hoewel het meerjarenplan een aanzet bevat voor een nieuw patrimoniumbeleid, bleven 



de oppositiepartijen op hun honger zitten. 

Met het plan wil burgemeester Van Tichelt (CD&V) meer lijn brengen in het 

patrimoniumbeleid. Het beheer moet planmatiger, en er moet nagekeken worden hoe er 

energiezuiniger kan worden gewerkt. De wijkbib van Heikant wordt verkocht. Voor het 

Bosmuseum en het Paviljoen wordt een andere bestemming gezocht. Dirk Smout (N-VA/PLE) 

toonde zich tevreden dat er met de jarenlange vraag naar een geïntegreerde aanpak iets 

gebeurt, maar bleef toch grotendeels op zijn honger zitten : de concrete plannen met de 

douaneloods, het politiegebouw, het Paviljoen, het Bosmuseum, de wijkbib van Horendonk… 

blijven erg vaag. Ook Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) had er geen goed oog in. 
 

 

 

 

  OCMW-meerjarenplan krijgt brede steun 

Ook het OCMW stelde een meerjarenplan op. Daarbij wordt de gemeentelijke toelage op 

het niveau van 2011 bevroren, zonder dat drastisch in de dienstverlening wordt 

geschrapt. 

OCMW-voorzitster Imelda Schrauwen (CD&V) betrok het hele OCMW-personeel en de 

raadsleden van alle partijen bij het opstellen van het plan. Dat bleek bovendien beter 

onderbouwd dan wat het schepencollege voorlegde. Het leverde haar in de OCMW-raad lof op 

van Jasper Van Landeghem (N-VA/PLE), die in de gemeenteraad door Dirk Smout (N-VA/PLE) 

nog eens werd herhaald. OCMW-raadslid Thomas Dekkers (N-VA/PLE) bekwam bovendien een 

aanpassing door ook de bijstand bij het aanpakken van financiële problemen als prioritaire 

doelstelling naar voren te laten schuiven. Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) stelde in de 

gemeenteraad wel vragen : in vergelijking met andere gemeenten vond hij de toelage aan het 

OCMW te hoog. Hij vreesde bovendien dat de sterke daling van het aantal aan Essen 

toegewezen asielzoekers niet zou blijven duren. Hij voorzag een nieuwe toestroom en bleek 

zo niet erg gerust in het beleid van staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld).  

Schrauwen antwoordde dat de toelage al bij al vergelijkbaar is met de buurgemeenten, maar 

dat bespaard wordt op de poetsdienst door die op het kernpubliek van het OCMW te 

concentreren. Ook de prijs van de serviceflats gaat omhoog, om een nieuwe federale belasting 

te kunnen doorrekenen. Anderzijds wordt wel een nieuw dienstencentrum gebouwd. In de 

gemeenteraad keurden CD&V, N-VA/PLE en sp.a de OCMW-plannen goed. Open Vld en VB 

onthielden zich. 
 

 

 

  Hoe denkt u erover ? 

Vorige maand vroegen we u welke besparingsmaatregel het gemeentebestuur zeker niet zou mogen nemen. 

53,5% van de antwoorden kantte zich tegen de sluiting van het zwembad. 

27,9% vond dat de wijkbibs zeker niet dicht mogen. Tegen een verkleining van het schepencollege (9,3%), een 

vereenvoudiging van de administratie (4,7%) of het afschaffen van de Kobiecheques (4,7%) bleken er heel wat 

minder bezwaren te bestaan. 
 

 

Deze maand willen we graag van u weten welke kerkgebouwen zeker geen andere bestemming mogen krijgen 

in onze gemeente. Of mag er geen enkele op een andere manier worden gebruikt ? Laat het ons weten 

via www.nvaple.be ! 
 

 

 

http://www.nvaple.be/


 

  Tot slot… 

Met deze Nieuwsflits sluiten we onze 12e jaargang af. Waarbij we u alvast prettige 

eindejaarsfeesten en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2014 toewensen ! 

De eerste gemeenteraad van 2014 is gepland op 28 januari. Tot dan… 
 

 

 

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)  

- van den Buys Cathy, Scham 108, tel. 03/667.35.57 (cathy.vandenbuys@nvaple.be)  

- Van Landeghem Jasper, Velodreef 184, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)  

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

(anne.somers@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@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 : Goris Jef (jef.goris@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-juliviering : Kennes Geert (geert.kennes@nvaple.be), Ooye Kevin (kevin.ooye@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), Have Majanka (majanka.have@nvaple.be), Van 

Landeghem Jasper (jasper.vanlandeghem@nvaple.be), Vergouwen Joris (joris.vergouwen@nvaple.be)  

Gemeenschapscentrum : de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Eeckhaut Leo (leo.eeckhaut@nvaple.be), 

Somers Anne (anne.somers@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be) 

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