
 
Elektronische nieuwsbrief van N-VA/PLE 

Jaargang 13, 2014, nr. 4 - Zie ook www.nvaple.be 
Als u deze Nieuwsflits in een ander formaat wil, op een ander adres, of niet meer wenst te ontvangen, druk dan [hier].  
 

 

Chinese vrijwilliger gezocht ? 

  Uitbating Oude Pastorij roept veel vragen op 

De uitbating van de Oude Pastorij wordt overgedragen naar de vzw Kobie. Die gaat een 
conciërge aanstellen, die vervolgens als vrijwilliger ook voor de drankvoorziening moet 
instaan. 

In het verleden probeerde het gemeentebestuur al verschillende werkwijzes uit. Niet altijd 
met even veel succes. Zo werd de vorige conciërgeovereenkomst door de rechtbank als 
arbeidsovereenkomst geherkwalificeerd, met een hoge factuur voor de gemeente als 
gevolg. Nu mag de vzw Kobie de kastanjes uit het vuur halen. Dat verandert niet veel voor 
de gemeente, want die betaalt uiteindelijk de rekeningen van de vzw. Kobie vroeg een 
juridisch advies. Dat stelde voor om twee overeenkomsten aan te gaan : één met een 
conciërge die het gebouw moet bewonen en de deur opent en sluit, en één met een 
vrijwilliger die de verenigingen helpt bij de organisatie van activiteiten, en bijvoorbeeld 
voor de drank zorgt. De vzw wil die twee overeenkomsten aan elkaar koppelen : de 
conciërge krijgt een aantal verplichte taken en moet ook de vrijwilligersovereenkomst 
ondertekenen. De taken die daarin staan worden dan uitgevoerd zonder verplichting en 
tegen een onkostenvergoeding. 

Een absurde constructie, volgens Dirk Smout (N-VA/PLE) en Willy Hoppenbrouwers (Open 
Vld), maar burgemeester Van Tichelt (CD&V) vond het geen probleem : het is perfect in 
orde om iemand te verplichten om vrijwilliger te worden. CD&V en sp.a volgden hem. 
 

 

 

 

Kind van de rekening 

  Speelpleinwerking verhuist, monitoren leveren 
in 

De gemeentelijke speelpleinwerking verlaat deze zomer de terreinen rond het College, 
en trekt naar de Erasmusschool. De deelnameprijs blijft laag, maar de monitoren 
leveren in. 

Er verandert één en ander bij de speelpleinwerking. Die trekt naar de Erasmusschool in de 
Hofstraat. De verhuis komt er omdat het College niet voor iedereen even goed bereikbaar 
bleek. Naast het normale tarief van 5 EUR per dag komt er voor bepaalde ouders ook een 
sociaal tarief van 3 EUR. Maar de monitoren betalen de rekening : zij leveren in, wat bij 
Anne Somers (N-VA/PLE) nogal wat bedenkingen opriep. Schepen Helmut Jaspers (sp.a) 
antwoordde dat dit met de monitoren werd besproken, en wees erop dat de vergoedingen 
zich op hetzelfde niveau situeren als in andere gemeenten. 
 

 

 

http://www.nvaple.be/
http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/nieuwsflitsbeheer.php?id=%5bMail_ID%5d&v=%5bMail_Format%5d
http://speelpleinenessen.be/


 

Koude kermis ? 

  Veilig verkeer tijdens kermis Wildert 

In navolging van de herhaaldelijke vragen van Robin Jacobs (N-VA/PLE) agendeerde de 
sp.a een voorstel om de verkeerssituatie tijdens de kermis van Wildert te verbeteren. 

Arno Aerden (sp.a) lichtte het voorstel toe : de kermiswagens zorgen er elk jaar voor dat de 
doorgang door de Sint-Jansstraat smal en gevaarlijk wordt. Hij pleitte ervoor om voor de 
duur van de kermis eenrichtingsverkeer in te voeren in een deel van de Sint-Jansstraat, de 
Cardijnstraat en de Elf Novemberstraat. Dirk Smout (N-VA/PLE) steunde het voorstel : Robin 
Jacobs had dezelfde vraag immers al twee keer gesteld... Burgemeester Van Tichelt (CD&V) 
toonde zich nu wel meer bereidwillig : de politie zal om een advies worden gevraagd. 
 

 

 

 

Zorgeloos ? 

  Discussie zorgboerderijen nog niet afgerond 

Vorige maand besliste de meerderheid in de gemeenteraad om de subsidie voor 
zorgboerderijen en begeleide werkposten aan te passen. Dat zorgde voor heel wat 
onbegrip. 

Met name de zorgboerderijen gingen er flink op achteruit. De vermindering van de subsidie 
met terugwerkende kracht kon in de gemeenteraad van maart op weinig begrip rekenen bij 
onder meer Guy Van den Broek (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-VA/PLE). PLE-voorzitter Geert 
Vandekeybus reageerde via Facebook even teleurgesteld, en kreeg meteen steun vanuit het 
werkveld. Van den Broek en Smout dienden daarom een voorstel in, met de vraag om de 
beslissing alvast met één jaar uit te stellen, om zo bedenktijd te creëren. Ze wezen er 
vooral op dat het niet aanvaardbaar is om organisaties in het midden van een werkingsjaar 
voor voldongen feiten te stellen. Jokke Hennekam (sp.a) antwoordde dat het reglement in 
elk geval nog niet juist zit. Ze kondigde aan dat het schepencollege zich nog eens over de 
hele zaak wil beraden. Wordt vervolgd… 
 

 

 

 

Op de loop 

  Tennis en atletiek voor iedereen 

Dirk Smout (N-VA/PLE) vroeg zich af of sporters buiten clubverband gebruik kunnen 
maken van de tennisbanen en de atletiekpiste in Hemelrijk. Dat blijkt gelukkig mogelijk. 

Sportschepen Brigitte Quick verwees de tennissers door naar de uitbater van de sporthal. 
Die kan een tennisbaan reserveren zonder dat men lid moet worden van de Essense 
Tennisclub. Voor de atletiekpiste komt er een andere regeling : die zal twee avonden per 
week verlicht en gratis opengesteld worden voor wie rondjes wil lopen. Maar dat kan pas 
als de automatische lichtschakelaar in orde is. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden 
met de trainingsuren van de atletiekclub ESAK. 
 

 

 

http://www.2910essen.net/nvaple/nieuw/voorstel.php?nummer=333
http://www.etc-essen.com/
http://www.etc-essen.com/
http://www.esak.be/


 

  Moerkantsebaan : meer voetpad ? 

Brigitte Van Aert (CD&V) vroeg of het voetpad in de Moerkantsebaan aan de Maststraat 
niet kan doorgetrokken worden. Anne Somers (N-VA/PLE) dacht dan weer aan de 
omleiding en vroeg om de Hollandse Dreef zoals beloofd regelmatiger te onderhouden. 

Infrastructuurschepen Quick (CD&V) had slecht nieuws over het voetpad, dat nu ophoudt 
aan de Maststraat. Er is wel ruimte, maar die is wellicht in privébezit. Ze ging het nakijken. 
Voor Somers had ze beter nieuws : ze kondigde meteen voor de volgende dag een 
onderhoudsbeurt aan ! Ook Ludo Somers (CD&V) haalde enkele problemen met de 
Moerkantsebaan aan, en vroeg naar overleg. Dat blijkt gepland op 19 mei, waarbij de 
zelfstandigen en middenstanders zullen betrokken worden. 
 

 

 

 

't Zijn varkens ! 

  Essen vreest overlast van Nispense varkens 

Jan Suykerbuyk (CD&V) stelde vragen bij de uitbreiding van een varkenshouderij in 
Hollands Diep, net over de grens. 

De geurhinder van de varkens houdt immers niet op aan de gemeentegrenzen. Hij vroeg of 
er maatregelen zijn genomen en of er contact met de buren is geweest. Helmut Jaspers 
(sp.a) kondigde aan dat Essen beroep aantekent tegen de milieuvergunning. Er is ook verder 
overleg geweest met Roosendaal. 
 

 

 

  Hoe denkt u erover ? 

Vorige maand vroegen we u hoe u Over d'Aa opnieuw zou aanleggen. 38,1% kiest ervoor om in elke richting 
een fietspad aan te leggen. 

31,0% wil opnieuw een tweerichtingsfietspad aan de zuidkant, zoals dat nu het geval is. 19,0% kiest voor een 
fietspad aan de noordkant. 9,5% kiest voor fietssuggestiestroken. 
 

 

Deze maand willen we graag van u weten wat u denkt over de uitbreiding van de varkenskwekerij in 
Hollands Diep (Nispen). Een zaak voor Nederland, of een kwestie die grensoverschrijdend moet worden 
aangepakt ? 

 
 

 

 

  



 

 Scouts onder dak 

 
Sinds 29/03 hebben de scouts van Heikant een nieuw lokaal. Het gebouw, dat de originele vorm heeft van een 
shelter, werd verwezenlijkt door een team van vrijwilligers. Bij de officiële opening waren fractievoorzitter 
Dirk Smout en OCMW-raadslid Thomas Dekkers present. 

 Verbroederen met muziek 

 
Op 27/04 namen 4 Essense muziekverenigingen - De Verenigde Statievrienden, De Essener 
Muzikanten, Essentia en Hoger Streven - plaats op de authentieke kiosk in het Karrenmuseum. Zij brachten 
muziek uit de tijd van WO I. 

 Met Artuur op de Paasmarkt I 

 
Wie op Paasmaandag over de markt liep, kon aan de gele N-VA-tent met leeuw Artuur op de foto. Het 
leverde tientallen prachtige foto's op met allemaal blije gezichten ! 
  

http://www.scoutsengidsenheikant.be/
http://www.deverenigdestatievrienden.be/
http://www.essenermuzikanten.be/
http://www.essenermuzikanten.be/
http://www.harmonie-essentia.be/
http://www.hoger-streven.be/
http://www.fotoartuur.be/


 Met Artuur op de Paasmarkt II 

 
Ook onze kandidaat voor het Vlaams Parlement, Dirk Smout, was aanwezig aan de N-VA-tent, net als andere N-
VA-kandidaten uit de regio zoals uittredend Kamerlid Jan Van Esbroeck. Zij zagen dat het goed was ! 

 Last Post in Essen 

 
Op 3/05 werd "Wandelen in Niemandsland", een interessante wandelroute langs 8 grote fotodoeken, 
ingewandeld. Op verschillende locaties werd door Essentia, De Verenigde Statievrienden en de brandweer de 
Last Post geblazen als groet aan de gesneuvelden van WO I. 

 Kwistetwel 

 

Op 3/05 had Joris Vergouwen namens Harmonie VSV een pittige quiz in petto, waar 19 ploegen aan deelnamen. 
Het team van N-VA/PLE wist een mooie 7de plaats te behalen. 

 Dat is volharding ! 

 
Op 3/05 bracht turnkring Volharding een wervelende show op de vloer van de Heuvelhal naar aanleiding van 
haar 90-jarig bestaan. Voor zoveel "volharding" doen wij ons petje af! 

  

http://www.dirk-smout.be/
http://www.jan-vanesbroeck.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 : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@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 : Bevers Tom (tom.bevers@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 mail sturen naar info@nvaple.be  
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