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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].  
 

 

  Geen raad, wel nieuws 

Geen gemeenteraad in februari. Het schepencollege bereidde onvoldoende dossiers 

voor om een raad samen te roepen. Toch valt er binnen en buiten de raadszaal nog 

heel wat nieuws te rapen. Om u op de hoogte te houden van dat nieuws gebruikt  

N-VA/PLE vanaf nu ook Twitter. 

Naast de N-VA/PLE-website en de Facebookpagina is er nu dus ook ons getweet om u te 

informeren. Of de folders en LaWIJtjes die u regelmatig in uw brievenbus vindt. 
 

 

 

 

Al te zout 

  Protest tegen sluiting zwembad groeit 

Er komt steeds meer protest tegen de beslissing van de CD&V/sp.a-meerderheid om 

zwembad De Vennen te sluiten zonder alternatief. Zo startten enkele verontruste 

Essenaren met een petitie. 

Daarnaast kan u op Facebook aangeven dat u de sluiting van het zwembad niet zo "leuk" 

vindt. Op vraag van enkele geïnteresseerden maakten we ook een vergelijking van de 

verkiezingsprogramma's in 2012, en wat dat dan bij de beslissende stemming over het lot 

van het zwembad in 2013 opleverde. Daaruit blijkt dat vooral het CD&V-programma met 

een korreltje (?) zout moest worden genomen. Nuttig om te onthouden als er in de 

komende maanden nog eens verkiezingen zouden zijn. 

Ondertussen blijkt de oplossing die voor de scholen in het vooruitzicht werd gesteld van 

langsom minder voor de hand te liggen. Zo werd geargumenteerd dat voor WIGO het 

zwembad van Kalmthout even ver ligt als dat van Essen. Dat klopt natuurlijk, alleen zijn 

er in Kalmthout enkel nog uren vrij in het plonsbad, waar hoogstens de kleuters wat aan 

hebben… 
 

 

 

 

Kunstje nog niet geflikt 

  Politiefusie op de lange baan 

De fusie tussen de politiezones Grens en Voorkempen gaat voorlopig niet door. Het 

water blijkt met name tussen de agenten zelf voorlopig te diep. 

Op 26 februari stond zowel in de zone Grens (Essen, Kalmthout, Wuustwezel) als in de 

zone Voorkempen (Brecht, Schilde, Zoersel, Malle) een politieraad op het programma. Die 

gelijktijdige vergadering was bedoeld om de fusie te bezegelen, maar de twee voorzitters 

-burgemeester Aerts (CD&V) van Brecht en burgemeester Van Tichelt (CD&V) van Essen- 

moesten meedelen dat de tijd nog niet rijp is. Tijdens de voorbije maanden werd druk 

onderhandeld over de financiën, de werking, het personeelskader… maar er werd niet 

over alles een akkoord bereikt. Volgens Van Tichelt in de Essense 

gemeenteraadscommissie ging het meningsverschil vooral over het toekomstige 
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organigram. Zeg maar : hoeveel commissarissen heeft de nieuwe politie nodig… 

De zone Voorkempen gaat op zoek naar andere potentiële partners. In de politieraad van 

Grens drongen vooral Dirk Smout (N-VA/PLE) en Koen Van Putte (N-VA Wuustwezel) aan 

om ook gesprekken met de zone Noord (Stabroek en Kapellen) te starten. Ze vonden 

gehoor bij Van Tichelt, die ook Brasschaat wilde betrekken, maar minder bij de 

Kalmthoutse burgemeester Jacobs (CD&V) die vooral lijkt te hopen dat er alsnog een 

akkoord met Voorkempen uit de bus komt. Smout en Jacobs vonden elkaar wel in de 

vaststelling dat het aan de politiek is om de beslissingen te nemen, niet aan de politie zelf 

! Wordt vervolgd… 
 

 

 

 

Under construction 

  Nieuwe website heeft kinderziektes 

De gemeente Essen heeft een nieuwe website. Die ziet er een stuk eigentijdser uit en 

komt met name op mobiele toestellen veel beter tot zijn recht. Toch werd in de 

raadscommissie opgemerkt dat er nog heel wat marge voor verbetering is. 

Hoewel er heel wat maanden langer op moest worden gewacht dan voorzien, reageerden 

de commissieleden erg positief op de site die door de communicatiedienst werd 

voorgesteld. Toch bleek er nog ruimte voor verbetering. Zo blijft de logica erg sterk 

uitgaan van de werking van de diensten, eerder dan de vragen van de Essenaar. Tom 

Bevers (N-VA/PLE) stelde bijvoorbeeld vast dat de zoekfunctie geen soelaas biedt voor wie 

een "dataprojector" of een "podium" wil lenen. Robin Jacobs (N-VA/PLE) reageerde 

verbaasd toen bleek dat de meeste formulieren niet via de site kunnen worden ingevuld, 

maar enkel als Worddocument beschikbaar zijn. Of als PDF, maar die is dan niet invulbaar 

gemaakt… Dirk Smout (N-VA/PLE) vroeg dan weer naar het centrale boekingsregister voor 

de sportzalen, maar ook daar is nog wat tijd voor nodig. En ook op een oplossing voor de 

problemen met het e-loket burgerzaken moet nog gewacht worden. 
 

 

 

 

  Betere informatie over begraafplaatsen nodig 

De voorziene ontruiming van de Essense begraafplaatsen blijft bij heel wat betrokken 

nabestaanden vragen oproepen. Guy Van den Broek (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-

VA/PLE) stellen daarom voor om een informatieavond te organiseren waarop iedereen 

alle inlichtingen kan krijgen. 

Wat gaat er juist met de begraafplaatsen gebeuren ? Waarom moeten daar zo veel graven 

voor verdwijnen ? Wat kost het om een geliefde te laten herbegraven ? Zoveel vragen 

waarop de antwoorden nu bijeengesprokkeld moeten worden. In de eerste plaats door de 

nabestaanden van de overledenen van wie het graf in Essen-Centrum en Wildert zal 

worden geruimd. Maar in de loop van de komende jaren komen ook alle andere Essense 

wijken aan bod. Van den Broek en Smout stellen daarom voor om telkens een 

informatieavond te organiseren. Daarop kunnen dan ook de begrafenisondernemers 

worden uitgenodigd, zodat er meteen ook een idee kan worden gegeven over de kostprijs 

van een herbegraving. Op die manier kan er aan een ruimer draagvlak worden gewerkt en 

kan ook worden nagegaan of de herinrichting van de begraafplaatsen op een aantal punten 

ook niet kan door minder graven te verwijderen. 
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Over-weg ? 

  Afsluiting tussen loods en sporen 

noodzakelijk 

Tussen het gemeentelijk terrein rond de vervallen douaneloods en de spoorweg is er 

een beperkte en versleten afsluiting. Gevaarlijk, vindt N-VA/PLE, en daarom wordt er 

zowel in de gemeenteraad als in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 

een voorstel geagendeerd. 

Tom Bevers (N-VA/PLE) en Robin Jacobs (N-VA/PLE) dienen het voorstel bij de 

gemeenteraad in, Anne Somers (N-VA/PLE) en Joris Vergouwen (N-VA/PLE) plaatsen het op 

de AGB-agenda. Het AGB is immers formeel eigenaar van het terrein. Het voorstel verwijst 

naar de succesvolle veldrit in december : daarbij werd een tijdelijke afsluiting geplaatst. 

Die is uiteraard terug weg, en ze bij elk evenement opnieuw plaatsen is een dure 

oplossing. Wat de toekomstige bestemming van het terrein aan de loods ook wordt, het zal 

altijd noodzakelijk zijn om een afsluiting aan de sporen te voorzien. De 

gemeenteraadsleden en AGB-bestuurders vinden daarom dat er met 

spoorbeheerder Infrabel moet bekeken worden hoe er best een permanente afsluiting 

wordt gerealiseerd. 
 

 

 

 

Fietslicht 

  Fietsparking aan sporthal Hemelrijk voldoet 

niet 

Hoewel sporthal Hemelrijk ondertussen bijna twee jaar open is, blijft de afwerking 

uit. In het Autonoom Gemeentebedrijf stellen Bob Konings (N-VA/PLE) en Joris 

Vergouwen (N-VA/PLE) voor om alvast de fietsenstalling eindelijk in orde te maken. 

De nieuwe uitbater van sporthal Hemelrijk stootte tijdens de voorbije weken naar verluidt 

regelmatig op onvolkomenheden, die vanuit gemeente en AGB niet worden aangepakt. Zo 

werd de beloofde keuken niet geplaatst. Ook de gebruikers moeten zich behelpen. Zo 

staan de fietsenstallingen klaarblijkelijk nog steeds op de plaats waar ze uit de 

vrachtwagen werden geladen. Daardoor zijn er van de 24 beschikbare beugels eigenlijk 

maar 6 echt bruikbaar. Bovendien is de stalling niet verlicht. Dat is niet praktisch en zorgt 

bovendien voor een gevoel van onveiligheid. Konings en Vergouwen vinden dat er vaste 

beugels voor minstens 30 fietsen moeten worden geplaatst, en dat er voor een aangepaste 

verlichting moet worden gezorgd. 
 

 

 

 

Kieskoorts 

  Essen doet mee aan verkiezingen 

Bij de verkiezingen van 25 mei zullen ook verschillende Essense kandidaten naar uw 

stem dingen. Zo staat Dirk Smout op de Vlaamse lijst van N-VA. 

Sinds 2012 is Essen in geen enkel parlement nog vertegenwoordigd, maar enkele 

kandidaten willen daar verandering in brengen. N-VA/PLE-fractievoorzitter Dirk Smout 

staat op plaats 26 op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Gemeenteraadsvoorzitter 

Nathalie Claessens zal op de CD&V-lijst staan. Of ook de andere partijen Essenaren naar 
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voor schuiven is nog niet duidelijk. 
 

 

 

  Hoe denkt u erover ? 

Vorige maand vroegen we u wat uw ervaringen zijn met het gemeentebestuur : komt er antwoord op uw 

vragen of niet ? Volgens 36,8% van de antwoorden zit het wel goed : er komt op tijd een degelijk 

antwoord. 

31,6% vindt dat het meestal goed gaat, maar krijgt soms geen antwoord, of één dat naast de kwestie is. 21,1% 

hoort vaak niets. 5,3% krijgt nooit een antwoord. 
 

 

Deze maand willen we graag weten of u de sluiting van het zwembad als kiezersbedrog zou omschrijven. 

Konden CD&V en sp.a vóór de verkiezingen niet alles weten wat ze nu weten, is het normaal dat partijen 

na de stembusslag hun programma veranderen of is dit niet aanvaardbaar ? Vertel het ons via 

www.nvaple.be ! 
 

 

 

 Flyeren in Nieuwmoer 

 

Op 15/2 sloegen N-VA/PLE en N-VA Kalmthout de handen in elkaar om samen reclame te maken voor de 

gespreksavond met N-VA-Kamerlid Peter Dedecker. 

  



 Niet Jean-Marie maar Peter 

 

Op 17/2 was zaal De Schuur te klein voor de gespreksavond met Peter Dedecker. Op de vraag "Wie zette 

de ARCO-spaarder in de kou" gaf Peter voor zo'n 250 aanwezigen een even verhelderend als verpletterend 

antwoord. Er is maar één organisatie die alle 800.000 gedupeerden volledig schadeloos moet stellen : 

de ACW-top zelf ! 

 Het kot te klein 

 

Op 21/2 traden zowaar 26 ploegen aan op de 4de multimediale quiz van N-VA/PLE. Zo'n 180 kwissers 

braken hun hersenen over de originele vragen van quizmasters Robin en Tom. Gemeenteraadslid Anne 

Somers mocht de prijzen uitreiken, o.m. aan winnaar ESAK. 

 Gulle gevers 

 

Op de quiz van N-VA/PLE krijgt ook telkens een vereniging de kans om een tombola te houden voor een 

goed doel. Dit jaar kon Dré Van Loon namens de vrijwilligers van Ziekenzorg Zonnegroet hun werking 

toelichten. De tombola liep zo goed dat ter plaatse lootjes werden bijgemaakt ! Met dank aan iedereen die 

mee steunde. 
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 Lopen in 't veld 

 

Op 23/2 waren Geert Vandekeybus en Tom Bevers er getuige van hoe 508 veldlopers afzakten naar het 

College. In het prachtige decor met eindelijk eens goed weer werd de Essense atletiekclub ESAK echt 

beloond voor de mooie organisatie. 

 Arm(w)oede 

 

Op vrijdag 28/2 organiseerden Welzijnszorg en Welzijnsschakels een Arm(w)oedequiz in 't Gildenhuys. 

Geen test van algemene kennis : wie het best wist hoe het is om in armoede te leven kon de meeste 

vragen oplossen. N-VA/PLE kaapte zowaar de eerste plaats weg. Maar de felicitaties zijn vooral voor Leo 

van Gink en de vrijwilligersploeg van de organisatie. 

 50 jaar Carnaval 

 

Met de onthulling van een heus Ossenkoppenbeeld en de traditionele receptie werd op zaterdag 1/3 het 

50e carnavalsjaar in Essen ingezet. Terwijl de carnavalisten zoals het hoort de burgemeester in zijn hemd 

zetten zag onder meer Kevin Ooye het feestweekend al helemaal zitten. Alaaf, alaaf, alaaf… 

  

http://www.esak.be/


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)  

- de Waal Veerle, Moerkantsebaan 31, tel. 0497/39 51 14 (veerle.dewaal@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)  

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)  

Voorzitter N-VA : Van Esbroeck Bart (bart.vanesbroeck@nvaple.be)  

Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be) 

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