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  Tijdelijke vervanging in de gemeenteraad	

Katrien Somers (N-VA/PLE) werd onlangs voor de tweede keer mama. Ze wordt in 
de raad tijdelijk vervangen door Jasper Van Landeghem (N-VA/PLE).	

Op 26 oktober werd Emma geboren. Om de nodige tijd aan haar dochtertje te kunnen 
besteden, laat Somers haar zitje in de gemeenteraad voor enkele maanden over aan 
Van Landeghem, die ook voor N-VA/PLE in de Essense OCMW-raad zetelt. Op die 
manier behoudt de negenkoppige N-VA/PLE-fractie in de gemeenteraad haar 
slagkracht.	
	

 

 

 

Pleinvrees ?	

  Heuvelplein wordt afgesloten	

De doorgang van het Heuvelplein naar de Watermolenstraat gaat dicht. Alleen 
fietsers en voetgangers zullen er nog doorheen kunnen.	

Net voorbij café Den Block komt een afsluiting. Infrastructuurschepen Brigitte Quick 
(CD&V) verdedigde de beslissing : het plein wordt veel veiliger voor fietsers. Op 4 
januari gaat de afsluiting in. Dirk Smout (N-VA/PLE) had een dubbel gevoel bij het 
besluit : het is een grote stap vooruit voor de fietsers, maar de flankerende 
maatregelen ontbreken. Hij vreesde voor te veel sluipverkeer langs onder meer de 
Nollekensstraat. Bovendien betreurde hij dat er voor fietsers geen duidelijke route 
zal worden uitgetekend, zodat ze tussen de geparkeerde wagens zullen moeten 
blijven laveren. Tenslotte vroeg hij ook om het plein volledig opnieuw aan te leggen, 
zodat het méér wordt dan een parking. Jan Suykerbuyk (CD&V) wees net zoals Smout 
op de sluiproute langs Steenpaal, en vroeg met Arno Aerden (sp.a) om duidelijke 
signalisatie. Kevin Ooye (N-VA/PLE) vroeg om de verkeerslichten aan te passen. Quick 
antwoordde dat over de signalisatie met de Vlaamse overheid wordt overlegd, en dat 
het inderdaad de bedoeling is om de lichten zo af te stellen dat het verkeer langs 
Spycker wordt geleid. Uiteindelijk onthield N-VA/PLE zich bij de stemming.	
	

 

 

 

Zeven magere jaren…	

  Geen fietspad door Statieboske	

In 2008 besliste de gemeenteraad dat er een fietspad doorheen het Statieboske 
moest komen. Het schepencollege maakte nooit werk van de uitvoering van de 
beslissing, en een voorstel van Dirk Smout (N-VA/PLE) en Kevin Ooye (N-VA/PLE) 
om het pad alsnog aan te leggen werd door CD&V en sp.a weggestemd.	



In 2008 werd op voorstel van Philip Peeters (Groen) beslist om een fietspad tussen 
Molenakkerstraat en Sint-Antoniusstraat aan te leggen. Zo zouden fietsers de 
Stationsstraat kunnen vermijden. Zeven jaar lang gebeurde er zo goed als niets. 
Enkele betrokken eigenaren werden zelfs nooit aangesproken. Onlangs kondigde 
schepen Brigitte Quick (CD&V) in de raadscommissie infrastructuur aan dat de 
plannen definitief worden opgeborgen. In de commissie kreeg ze daarvoor tegenwind 
van N-VA/PLE en sp.a.  

Smout pleitte daarom in de raad opnieuw voor het fietspad. Quick vond het voorstel 
dat ze zeven jaar voordien mee goedkeurde niet meer goed : voor het fietspad zouden 
30 bomen moeten sneuvelen, en een verlichting in een bos aanbrengen kan niet. Er 
zijn voldoende andere fietsroutes. Het voorstel werd dus weggestemd. Smout stelde 
vervolgens voor dat Quick het besluit van 2008 formeel zou laten intrekken, maar dat 
hoefde volgens haar niet. Zodat het schepencollege formeel nog steeds verplicht is 
om het uit te voeren. Zo kan sp.a volhouden dat op papier het fietspad er nog steeds 
komt, terwijl CD&V in de praktijk het tegendeel beslist heeft. Ook een manier om 
samen te werken, natuurlijk.	
	

 

 

 

Roodgloeiend	

  Verkeerslicht Hoek krijgt camera	

Het "slimme" verkeerslicht dat de snelheid in Hoek moet remmen wordt door veel 
automobilisten gewoon genegeerd. Dat haalt het draagvlak volledig onderuit, en 
Anne Somers (N-VA/PLE) en Agnes Broos (N-VA/PLE) stelden daarom voor om een 
camera bij het licht te plaatsen.	

Broos legde uit dat de boodschap dat er in Essen "een rood licht staat waarvoor je 
niet moet stoppen" erg slecht is voor het imago van onze gemeente. Ze wees er ook 
op dat de politie niet voortdurend kan controleren. Volgens haar is een camera nodig 
die alle roodrijders identificeert en bovendien ook registreert wie aan een te hoge 
snelheid nog nét door groen glipt. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) gaf aan de 
bekommernis te delen. Er zijn al politiecontroles geweest en boetes uitgedeeld, maar 
dat lijkt onvoldoende. Een vaste camera plaatsen is duur (ongeveer 150.000 EUR), 
een mobiele die ook elders kan worden ingezet kan wellicht wel een oplossing bieden. 
Van Tichelt vroeg daarom aan de raad de toestemming om binnen een termijn van 
twee maanden te kiezen voor die aanpak, of voor een technisch alternatief. Daarmee 
ging iedereen akkoord. Ludo Somers (CD&V) sprak nog zijn steun uit voor het voorstel, 
en vroeg ook om de borden die waarschuwen voor het rode licht bij hoge snelheid op 
een betere plaats te zetten.	
	

 

 

 

Behouden vaart	

  Doorgang Vaartstraat wordt verbreed	

Ter hoogte van de school is de Vaartstraat te smal, met name voor de 
hulpdiensten. Daaraan wordt nu een mouw gepast.	

Enkele maanden geleden werd voor dat gedeelte een volledig parkeerverbod 
voorgesteld, maar op vraag van onder meer Kevin Ooye (N-VA/PLE) werd dit opnieuw 
bekeken. Zo kwam een andere oplossing uit de bus : aan de kant van de Vaart wordt 
de beukenhaag vervangen door grasdals, met parkeerverbod, zodat er extra ruimte 



wordt gecreëerd. Als blijkt dat dit niet volstaat, wordt er later misschien 
eenrichtingsverkeer ingevoerd. Ooye toonde zich tevreden met de oplossing.	
	

 

 

 

Buitenspel !	

  Parkeerproblemen aan Excelsior Essen	

Het is moeilijk parkeren aan het terrein van Excelsior Essen in de Oude Baan. 
Enkele foutparkeerders liepen onlangs dan ook tegen een boete aan. Agnes Broos 
(N-VA/PLE) vroeg naar een structurele oplossing.	

Als er een voetbalwedstrijd doorgaat op het terrein, dan staan heel wat auto's in de 
berm. Vaak komen ze echter op het fietspad, wat uiteraard niet mag. Enkele weken 
geleden werden er boetes uitgedeeld. Broos gaf aan dat die wellicht terecht waren, 
maar vroeg het schepencollege om een structurele aanpak. Burgemeester Van Tichelt 
(CD&V) erkende het probleem, maar gaf aan dat iedereen correct moet parkeren. Hij 
zag niet meteen een structurele oplossing. Frans Schrauwen (CD&V) zag die wel : de 
voetbalclub zou best een terrein opofferen om er parkeerplaats van te maken.	
	

 

 

 

  Uitleendienst past reglement aan	

In Essen vinden heel wat evenementen plaats, en daarbij wordt erg vaak gebruik 
gemaakt van de materialen van de gemeentelijke uitleendienst. Voor 
samenvallende evenementen komt er nu een andere regeling.	

Eén jaar voor het evenement mag er een aanvraag worden ingediend. Als er voor 
dezelfde datum meer dan één aanvraag wordt ingediend, dan wordt zes maanden 
voordien gekeken naar de verschillende aanvraagformulieren. Is er onvoldoende 
materiaal beschikbaar, dan wordt het proportioneel verdeeld. Nadien kan alleen wat 
nog overschiet nog worden aangevraagd. Schepen Jokke Hennekam (sp.a) kondigde 
nog aan dat er in februari een vergadering komt om de verenigingen uitleg te geven 
over de nieuwe regeling.	
	

 

 

Geen onbewaakt moment 

  Veiligheid ook in Essen prioriteit	

In Essen geldt op dit ogenblik veiligheidsniveau drie, zoals in de rest van het land. Jan Suykerbuyk (CD&V) 
vroeg naar de concrete gevolgen daarvan.	

	

Burgemeester Van Tichelt (CD&V) lichtte toe dat dit in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de 
politie. Vooral voor de organisatie van de veldrit zullen er extra maatregelen worden genomen.	
	

 

 



  Hoe denkt u erover ? 

Vorige maand vroegen we u hoe u denkt over de komst van de grijze containers voor het huishoudelijk 
afval. 40% van de antwoorden vreest vooral extra administratieve rompslomp.	

29,1% denkt dat de kosten flink zullen stijgen. 18,2% vindt het eerlijker dat wie veel afval buitenzet meer 
betaalt, terwijl 12,7% een container vooral handiger vindt dan een zak.	
	

 

Deze maand willen we graag weten hoe u over het rode licht in Hoek denkt : een camera bijplaatsen en 
alle overtredingen bestraffen, laten zoals het is of het gewoon terug weghalen ? Laat het ons weten 
via www.nvaple.be. 

 Erfgoedschat 

 
Op 21/11 namen enkele tientallen N-VA/PLE'ers deel aan de wandeling langs het Loopgravenpad. Onder de 
deskundige leiding van twee gidsen trokken we langs de bunkers en de loopgravenlinie in het Mastenbos. 
Na afloop werd verbroederd in taverne 't Centrum. 

 De Vennen behoort tot de geschiedenis 

 
Het einde van een Essens tijdperk : exit zwembad De Vennen. Alternatieve mogelijkheden om een nieuw 
bad te bouwen werden door het gemeentebestuur niet eens ernstig onderzocht. 

 6e quiz N-VA/PLE 

 
Op vrijdag 19 februari 2016 gaat in het Parochiecentrum van Essen-Statie onze 6e Algemene Quiz door, 
voor gelegenheidsploegen en doorgewinterde quizzers. We voorzien een extra scherm achteraan in de 
zaal zodat iedereen onze multimedia-ondersteuning kan volgen. De tombola is ten voordele van vzw 



Bricole de Nicole (creatief project voor mensen met psychische moeilijkheden). Ploegen van max. 8 
personen kunnen inschrijven via quiz@nvaple.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, Nieuwmoersesteenweg 66 A, 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, Over d'Aa 250, 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 : Kerstens Suzanne (suzanne.kerstens@nvaple.be), Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@nvaple.be)  
Jeugdraad : Speltincx Kevin (kevin.speltincx@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), de Waal Veerle (veerle.dewaal@nvaple.be), Have 
Majanka (majanka.have@nvaple.be), Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@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 
 


