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De gemeenteraad van juni was de laatste voor gemeentesecretaris Ronny Frederickx, die op 30 juni 
met pensioen vertrekt. Hij werd door de raad prompt tot eresecretaris benoemd.	
	

 

 

 

Wemme gin plots !	

  Bouwplaatsen voor carnavalswagens 
nodig	

De carnavalsverenigingen vinden geen geschikte plaatsen meer om hun wagens 
te bouwen. Kevin Ooye (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-VA/PLE) stelden daarom 
voor dat het gemeentebestuur mee naar een oplossing zoekt.	

Ooye legde uit dat carnaval bij het Essense erfgoed hoort. Maar geen carnaval 
zonder stoet, geen stoet zonder wagens en geen wagens zonder een plek om ze te 
bouwen. Omdat ze die plek niet meer vinden dreigen verschillende 
carnavalsverenigingen te zullen afhaken. Hij vroeg aan het schepencollege om 
samen met de verenigingen naar een oplossing te zoeken. 

Burgemeester Van Tichelt (CD&V) bleek erg onwillig. Hij erkende de problemen, 
maar vond het wat te gemakkelijk om te stellen dat de gemeente maar een 
oplossing moet zoeken. Jokke Hennekam (sp.a) voegde daar nog een opsomming 
aan toe van allerlei verenigingen die naar plaats zoeken om toneelrekwisieten of 
muziekinstrumenten op te bergen. De burgemeester wees er vervolgens op dat het 
gemeentebestuur voor sommige wijken al meewerkt aan een oplossing. Hij wilde 
wel een oproep doen in het infoblad, maar dat vond Dirk Smout veel te weinig. 
Smout maakte de vergelijking met de veldrit en riep op om ook eens te kijken hoe 
andere gemeenten met een stoet dit aanpakken. Uiteindelijk gaf Van Tichelt toe : 
kijken naar andere gemeenten, overleggen met de carnavalsverenigingen en dan 
binnen de wettelijke normen naar een oplossing zoeken.	
	

 

 

 

Aan de (Hei)kant !	

  Veilig fietsen in de Heikantstraat	

De Heikantstraat is een drukke fietsstraat, maar de fietsers moeten er tussen 
de auto’s door slalommen. Katrien Somers (N-VA/PLE) en Agnes Broos (N-
VA/PLE) stelden daarom voor om een fietspad te voorzien achter de 
geparkeerde auto's door.	

Op die manier zouden ook de kleuters die naar de kleuterschool fietsen daar veilig 
kunnen geraken, zo legde Somers uit. Brigitte Quick (CD&V) antwoordde dat die 
oplossing al enkele maanden geleden werd onderzocht. Het probleem zou echter 
zijn dat de fietsers de kleuters die te voet komen moeten kruisen, wat opnieuw 



gevaarlijk wordt. De school stelde daarom voor om enkele parkeerplaatsen te 
verschuiven. Dit wordt nu onderzocht door de dienst openbare werken en de 
politie, om het nadien te bespreken in de commissie openbare infrastructuur.	
	

 

 

 

De organisator betaalt...	

  Afvalcontainers voor verenigingen 
duurder	

Verenigingen die een evenement organiseren kunnen gebruik maken van 
speciale afvalcontainers. De betaling op basis van gewicht, volgens het 
Diftarprincipe, wordt echter terug vervangen door een vast bedrag.	

Tot nu toe moest er een vast bedrag van 27,50 EUR plus 0,22 EUR per kg afval 
worden betaald. Nu zou er één vaste prijs van 52 EUR worden aangerekend, 
waardoor men niet meer hoeft te wegen. De IGEAN-wagen die het afval kan wegen 
is immers maar één keer per veertien dagen beschikbaar, waardoor het afval soms 
lang in de gemeentelijke loodsen moet worden opgeslagen. Daar is ook maar plaats 
voor acht containers.  

Zowel Kevin Ooye (N-VA/PLE) als Tom Bevers (N-VA/PLE) uitten bedenkingen. De 
kostprijs voor de verenigingen dreigt hoger te worden, want in de container wordt 
vaak afval met een lager gewicht dan het gemiddelde gestort (plastic bekers e.d.). 
En je laat toch niet het Diftar-principe waarbij de vervuiler betaalt vallen omwille 
van een organisatie-probleem bij de gemeente ?	
	

 

 

 

Essen studeert	

  Studie naar intergemeentelijk zwembad	

De gemeenteraad keurde het jaarverslag van de Sportregio Antwerpse Kempen 
goed. Die voert twee haalbaarheidsstudies voor een intergemeentelijk 
zwembad uit. Thomas Dekkers (N-VA/PLE) vroeg om dat ook voor Essen te 
onderzoeken.	

De Sportregio organiseert sportactiviteiten en organiseert ook gezamenlijk vervoer. 
Daarnaast wordt er ook beleidsondersteunend gewerkt. Zo wordt er aan een 
haalbaarheidsstudie voor twee intergemeentelijke zwembaden in het zuiden van 
de provincie Antwerpen gewerkt. Dekkers vroeg of dit ook voor Essen en omgeving 
kon gebeuren en kreeg een positieve reactie van schepen Brigitte Quick (CD&V). 
Zowaar een lichtpuntje voor de Essense zwemmers, die nu alweer een jaar „droog 
staan”.	
	

 

 



 

Bar Tropical	

  Fietsersleed wordt aangepakt	

In de zomermaanden wordt er in Essen heel wat afgefietst. Goede en veilige 
fietspaden zijn daarom erg belangrijk.	

Agnes Broos (N-VA/PLE) vroeg om het fietspad langs de Oude Baan te herstellen. 
Vooral ter hoogte van het voetbalveld van Excelsior Essen ligt dat er erg slecht bij. 
Guy Van den Broek (N-VA/PLE) wees op de slechte toestand van het fietspad De 
Vondert in Wildert. Brigitte Van Aert (CD&V) stelde voor om hier en daar in Essen 
een „velobaar” te installeren. Dat is geen bierfiets, maar een beugel waaraan 
fietsers zich kunnen vasthouden terwijl ze aan een kruispunt wachten. Arno Aerden 
(sp.a) wees erop dat heel wat lichtjes van de borden „zone-30” defect zijn. En Dirk 
Smout (N-VA/PLE) wilde weten op welke termijn de kruispunten op de Ringweg 
„conflictvrij” worden gemaakt, zodat fietsers geen afslaande auto’s meer 
tegenkomen.  

Brigitte Quick (CD&V) had voor iedereen goed nieuws : die fietspaden zouden 
binnenkort hersteld moeten worden, de „velobaar” wordt onderzocht en de 
lichtjes worden vervangen. Aan het kruispunt van Ring en Over d’Aa zijn de nodige 
tellingen gebeurd, en het gemeentebestuur hoopt dat het Vlaams Gewest de 
verkeerslichten op het kruispunt tegen het nieuwe schooljaar conflictvrij zal 
afstellen. Aan het kruispunt met Spijker kan pas een telling gebeuren na de werken 
in Nieuwmoer.	
	

 

 

 

Klik nog niet gemaakt	

  Regularisatie Woonbos gaat traag	

Na de omvorming van de weekendzone in Wildert tot een woongebied heeft al 
wie er permanent wil wonen een stedenbouwkundige vergunning nodig. Nog 
niet zo veel bewoners hebben er één aangevraagd.	

Wie een vergunning aanvraagt moet zich immers in regel stellen met de strenge 
vereisten op het vlak van beplanting, en moet vaak ook kleine of grotere 
bouwovertredingen wegwerken, zoals carports of tuinhuisjes. Bovendien moeten 
er bij het verkrijgen van de vergunning planbaten worden betaald. Tom Bevers (N-
VA/PLE) wees erop dat er nu enkel wordt opgetreden bij klachten van de buren of 
bij al dan niet anonieme verklikking, en dat vinden de betrokkenen erg 
onrechtvaardig. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) antwoordde dat er gewerkt 
wordt aan een plan om alle bewoners aan te zetten om zich in orde te maken. 
Bevers vroeg nog of daarbij een fasering zal worden gehanteerd, maar daar kon de 
burgemeester vooralsnog niet op antwoorden. Brigitte Quick (CD&V) suggereerde 
om te bekijken of de fasering niet kan samengaan met het verbeteren van de wegen 
in de zone.	
	

 

 

	

	



Uit de put ? 

  Wateroverlast Leemputten wordt aangepakt	

Sinds Pidpa minder water oppompt staat de straat in Leemputten bij hevige regenval regelmatig blank. 
Dat wordt nu aangepakt.	

Met een pompinstallatie zou het leed binnenkort geleden moeten zijn. Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) gaf 
aan dat ook het wegdek best wordt vernieuwd. Jan Suykerbuyk (CD&V) wees in dat verband op de slechte 
staat van Bremakker, terwijl Agnes Broos (N-VA/PLE) informeerde naar de heraanleg van de Kammenstraat. 
Die laat op zich wachten, omdat de onteigeningsprocedure erg traag verloopt.	
	

 

 

 

At your service !	

  N-VA-minister lost prijsverhoging 
serviceflats op	

In de OCMW-raad beslisten CD&V en sp.a onlangs om de gevolgen van een 
belastingverhoging voor de investeerders in serviceflats door te rekenen aan de 
bewoners. Minister Van Overtveldt (N-VA) besloot om het probleem op te lossen 
door de belastingverhoging terug te draaien.	

De belastingverhoging voor investeerders in vastgoed trof ook de aandeelhouders 
van Care Property Invest, de eigenaar van de Essense flats. Het OCMW had zich 
ertoe verbonden om hun belastingverhogingen te betalen (!) en besloot om de 
factuur door te rekenen aan de bewoners (!!). Het probleem stelde zich niet alleen 
in Essen, en de minister besloot daarom om de investeerders in zorginfrastructuur 
vrij te stellen van de belastingverhoging. N-VA/PLE zal dus uiteraard voorstellen 
om ook de prijsverhoging voor de Essense serviceflats opnieuw ongedaan te maken.	
	

 

 

  Hoe denkt u erover ? 

Vorige maand vroegen we u naar de beste plaats om een groot avontuurlijk speelplein te realiseren in 
Essen. 53,1% van de antwoorden ziet dat het liefst in Sportpark Hemelrijk gebeuren.	

21,9% vindt net zoals schepen Helmut Jaspers (sp.a) de Oude Pastorij een betere locatie. 3,1% wil het graag 
nog ergens anders, terwijl 21,9% vindt dat er al genoeg speelpleinen zijn in Essen.	
	

 

Deze maand willen we graag weten wie er volgens u voor voldoende bouwplaatsen voor de 
carnavalsverenigingen moet zorgen. Moet de gemeente daarvoor instaan, moet de gemeente er niet 
zelf voor instaan maar wel een handje helpen, moeten de carnavalsverenigingen zelf hun boontjes 
maar doppen, of vindt u eigenlijk dat die hele carnavalsstoet niet meer hoeft ? Laat het ons weten 
via www.nvaple.be ! 

 

 



 

 Een welverdiende pluim 

 
Op 17 juni organiseerde de Vriendenkring van het gemeentebestuur een badmintontoernooi. Samen 
met communicatieambtenaar Tom Van Caelenberghe versloeg N-VA/PLE-raadslid Robin Jacobs in de 
finale Leen Kerstens en Jef Pleysier in twee sets (21-19 en 21-14). 
 
 We slaan de bal niet mis 

 
Op 2 juli ging op de terreinen van het College de 14de editie door van het Peter’s Park Volleytornooi. 
De maandag nadien verscheen in GvA een mooi artikel dat helemaal recht deed aan de edele drijfveren 
van organisator Monida. Een mooie stimulans om door te gaan ! 
	

	
	

 

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)  
- Dekkers Thomas, Nieuwmoersesteenweg 66 A, tel. 0486/95.57.02 (thomas.dekkers@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 :  
- De Corte Paul (paul.decorte@nvaple.be)  
- Denissen Liesbeth (liesbeth.denissen@nvaple.be)  
- Van Landeghem Jasper, Over d'Aa 250, tel. 03/677.03.15 (jasper.vanlandeghem@nvaple.be)  
- Van Loon Annemie, Kloosterstraat 39, tel. 0485/14 05 03 (annemie.vanloon@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)  



PWA : Ooye Kevin (kevin.ooye@nvaple.be), van den Buys Cathy (cathy.vandenbuys@nvaple.be)  
Minaraad : Van den Broek Guy (guy.vandenbroek@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)  
vzw Kobie : Have Majanka (majanka.have@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 : Smout Dirk (dirk.smout@nvaple.be)  
Voorzitter PLE : Vandekeybus Geert (geert.vandekeybus@nvaple.be)	

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

 	

 
	

 

 


