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Essen steunt Eandisplannen	

Zoals de meeste Vlaamse gemeenten is Essen aandeelhouder van Eandis. Daarom moest ook de Essense 
gemeenteraad meebeslissen over de reorganisatie van de beheerder van het energienetwerk, en de instap 
van het Chinese staatsbedrijf State Grid.	

Het gaat om een erg ingewikkeld dossier, waarbij de fusie van een aantal intercommunales (verenigingen van 
gemeenten) wordt gekoppeld aan de instap van het Chinese "State Grid Europe Limited". Essen is betrokken 
partij via de intercommunale IVEKA, waar de gasdistributie in onze gemeente is ondergebracht. Burgemeester 
Van Tichelt legde uit dat het dossier de voorbije weken voor heel wat commotie zorgde, onder meer omdat 
ondertussen ook de Staatsveiligheid bedenkingen uitte bij de plannen. Hij stelde echter dat Eandis een 
transparante en correcte procedure had gevoerd, en dat de instap van een externe financier de beste garanties 
biedt op de toekomst van de netwerkbeheerder. Hij gaf aan dat hij niet alle onzekerheid kon wegnemen, maar 
stelde voor om de plannen goed te keuren. 

Frans Schrauwen (CD&V), die al jaren meedraait in de intercommunales rond energie en de sector kent, vulde 
aan dat het geen gemakkelijke beslissing is, en dat de deal achter gesloten deuren door vier mensen (één voor 
elke grote partij) werd onderhandeld. Arno Aerden (sp.a) wees erop dat de kritiek vrij laat komt, en vulde aan 
dat Eandis voor meer dan 80% in gemeentelijke handen blijft. Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) en Thomas 
Dekkers (N-VA/PLE) wezen erop dat het erg moeilijk is om het dossier te doorgronden en alle consequenties 
ervan in te schatten. Ze pleitten voor meer tijd en voorzichtigheid. De voorgestelde deal werd goedgekeurd 
door 10 raadsleden : 9 CD&V'ers en Arno Aerden (sp.a). Brigitte Van Aert (CD&V), de overige sp.a-raadsleden, 
N-VA/PLE, Open Vld en VB onthielden zich.	
	

 

 

 

Over de balk	

  Turnhalplannen krijgen vorm	

Het gemeentebestuur gaat in samenwerking met de Essense fusieturnkring en de 
Mariabergschool een turnhal bouwen. Daartoe moet echter eerst een vzw worden 
opgericht.	

In die vzw zal het gemeentebestuur elk jaar 50.000 EUR inbrengen, en de turnkringen 
25.000 EUR, en dat 20 jaar lang. De school brengt de grond in. Thomas Dekkers (N-
VA/PLE) verklaarde zich 100% voorstander van de bouw van een turnhal, maar vroeg 
zich af of het gemeentebestuur geen groot risico neemt, en of de turnkringen zichzelf 
geen erg zware last opleggen. Guy Van den Broek (N-VA/PLE) had dan weer vragen 
bij het onderhoud van de hal : wie gaat dat op zich nemen ? Burgemeester Van Tichelt 
(CD&V) antwoordde dat bij toekomstige problemen de vzw een oplossing zal moeten 
zoeken, maar dat de hal altijd aan de gemeente kan worden overgedragen. En 
schepen Brigitte Quick (CD&V) gaf aan dat het budget van de vzw moet volstaan om 
het onderhoud uit te besteden. In de vzw krijgt het gemeentebestuur 8 
vertegenwoordigers (3 CD&V, 3 N-VA/PLE, 2 sp.a), de turnkringen en de school 
krijgen er samen ook 8. Eens de vzw-werking gestart is, kunnen ook de bouwplannen 
concreet worden gemaakt.	
	

 



 

 

Essen legt baby's niet in de watten...	

  Geen luierpremie	

Wegwerpluiers moeten bij het restafval. Maar nu dat volgens gewicht wordt 
aangerekend, wegen ze ook figuurlijk zwaar door op het budget. Dus stelden 
Katrien Somers (N-VA/PLE) en Thomas Dekkers (N-VA/PLE) voor om 
een compenserende subsidie te voorzien.	

Somers legde uit dat er wel een subsidie bestaat voor wie herbruikbare luiers 
gebruikt, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Daarom stelde ze voor om een 
subsidie van 25 EUR per kind per jaar in te voeren (ook voor incontinente 
volwassenen). Die kon volgens haar best meteen verrekend worden via de IGEAN-
factuur. Schepen Helmut Jaspers (sp.a) bleek een grote tegenstander : hij vond dat 
alle IGEAN-gemeenten hetzelfde beleid moeten voeren, en voor wie een subsidie wil 
zijn er de herbruikbare luiers. Bovendien kent Essen een geboortepremie toe. IGEAN 
zoekt wel naar betere recyclagemogelijkheden voor luiers. CD&V en sp.a stemden 
het N-VA/PLE-voorstel weg, Open Vld en VB onthielden zich.	
	

 

 

 

Blijf je blauw ergeren	

  Geen blauwe zone in Hoek	

Sinds de heraanleg van de dorpskom in Hoek zijn de parkeerproblemen nog 
toegenomen. Wie even naar de winkel wil of in de kerk een viering wil bijwonen, 
vindt zelden een plaatsje. Anne Somers (N-VA/PLE) en Dirk Smout (N-
VA/PLE) stelden daarom voor om van het plein aan de frituur een "blauwe zone" 
te maken, met parkeerschijf.	

Somers legde uit dat op termijn best wordt uitgekeken naar een extra parking, maar 
dat de invoering van een blauwe zone ondertussen wel soelaas zou brengen. Brigitte 
Quick (CD&V) was het daarmee niet eens. Ze vreest voor extra parkeerdruk op de 
Moerkantsebaan en vond dat blauwe zones alleen bij winkels kunnen worden 
gebruikt. Bovendien kondigde ze aan dat er plannen zijn om een nieuw KLJ-lokaal te 
bouwen in de Verbindingsstraat, waarbij er ook extra parking zou worden gecreëerd. 
Bij de mededeling dat iedereen die plannen toch kende, vielen nogal wat raadsleden 
uit de lucht. Tot bleek dat de bewuste plannen officieel waren voorgesteld... op de 
Waaifeesten in Hoek. Een originele manier om de gemeenteraad te informeren, dat 
dan weer wel.	
	

 

 

 

  Werken Over d'Aa gaan binnenkort van 
start	

Over d'Aa krijgt nieuwe riolen en wordt ook volledig heraangelegd. De werken 
starten nog dit najaar.	

Dat geldt in elk geval voor de aanleg van de nutsvoorzieningen. Pidpa coördineert 
daarbij alle betrokkenen, zodat de straat niet onnodig moet worden opengebroken. 



Wat de heraanleg zelf betreft, loopt de aanvraag voor de bouwvergunning nog. 
Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de wetgeving rond archeologie : 
het zou immers best kunnen dat het Essense verleden hier zijn sporen heeft nagelaten 
!	
	

 

 

 

De kat de bel aangebonden...	

  Essen werkt aan zwerfkattenbeleid	

Het is een oud zeer : terwijl de omliggende gemeenten al een aantal jaren 
proberen het zwerfkattenprobleem aan te pakken, laat Essen de beestjes 
grotendeels ongemoeid. Daar zou nu toch verandering in komen.	

Thomas Dekkers (N-VA/PLE) bracht het onderwerp opnieuw aan : de katten zorgen 
voor overlast, en Essen komt niet tussen in de sterilisatiekosten. Helmut Jaspers 
(sp.a) beloofde om daar verandering in te brengen, en kondigde een plan aan, 
waaraan in het budget voor 2017 ook de nodige middelen zullen worden gekoppeld.	
	

 

 

 

Opgelet voor aanslagen...	

  Activeringsheffing betalen ? Goed 
nakijken !	

De aanslagen voor de activeringsheffing, de belasting op ongebruikte 
bouwgronden, werden onlangs verstuurd. Vooral de vrijstelling voor aanpalende 
gronden blijkt daarbij te streng te zijn toegepast.	

Eerder dit jaar probeerden Tom Bevers (N-VA/PLE) en Guy Van den Broek (N-VA/PLE) 
al om de activeringsheffing opnieuw te laten intrekken. De belasting zal immers niet 
helpen om bouwgronden op de markt te brengen, en de toepassing zorgt voor erg 
veel problemen. CD&V en sp.a wilden van geen afschaffing horen. Beide raadsleden 
schreven vervolgens de gouverneur aan, die het gemeentebestuur in zijn antwoord 
op een aantal problemen bij de toepassing wees. Zo zijn sommige vrijstellingsregels 
erg onduidelijk. Dat heeft vooral gevolgen voor wie een vrijstelling aanvroeg voor een 
aanpalende grond en te horen kreeg "dat deze geen ruimtelijk geheel vormt". Wie in 
dat geval is, mailt best naar financien@essen.be om te vragen om alsnog vrijgesteld 
te worden. Nadien kan eventueel nog een formeel bezwaar worden ingediend. Vragen 
of opmerkingen hierbij ? Mail naaractiveringsheffing@nvaple.be !	
	

 

 

  Hoe denkt u erover ? 

Vorige maand vroegen we u hoe u tegen de komst van een grote kippenkwekerij in Vissenheuvel aankijkt. 
Een meerderheid van de antwoorden (52,2%) is niet alleen de kippenkwekerij, maar de hele 
vleesindustrie liever kwijt dan rijk.	

29,3% zou de kwekerij liever elders zien komen, terwijl 18,5% vindt dat in een landbouwgemeente nu eenmaal 
kippenkwekers thuishoren.	
	

 



Deze maand willen we weten hoe het gemeentebestuur met wegwerpluiers moet omgaan : de volle pot 
aanrekenen, een tegemoetkoming voorzien of afzonderlijk ophalen aan een lager tarief ? Laat het ons 
weten via www.nvaple.be !	
	

 

 

 

 Leuke rommelmarkt 

 
De rommelmarkt in de Kammenstraat was weer een geweldig succes. Een straatgoochelaar zorgde voor 
randanimatie. 

 Geslaagde wandeling 

 
Op 2 oktober organiseerde N-VA/PLE een wandeling door de Buisse Heide in Zundert, geleid door de 
Essense dorpsgids Maria Gommeren. Ondanks het minder goede weer meer dan de moeite waard ! 



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 
		

 	

 
	

 

 


