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Als u deze Nieuwsflits niet langer wenst te ontvangen, kan u een mail sturen naar ple@pandora.be   

NIEUW 

Deze PLE-Nieuwsflits is de nieuwste telg aan de PLE-boom.  Hiermee willen we u op de hoogte 
houden van onze werking en van het politieke leven in onze gemeente.  De PLE-Nieuwsflits verschijnt 
in principe kort na elke gemeenteraad, tenzij er echt geen nieuws te vertellen is.  Daarnaast kan er af 
en toe nog een extra nummer verschijnen.  De Nieuwsflits vervangt ook de voormalige elektronische 
VU&ID-nieuwsbrief.  Tegelijk is ook onze website grondig vernieuwd, zoals u op kies.nu/ple kan 
vaststellen. 

SPEELPLEINTJES 

Het gemeentebestuur organiseerde onlangs een enquête bij de buurtbewoners van de speelpleintjes, 
naar aanleiding van de nieuwe regels over de veiligheid van de speeltuigen.  De PLE-fractie diende 
een voorstel in om deze enquête uit te breiden tot een heus speelruimteplan, waarbij op zoek wordt 
gegaan naar de beste invulling van de speelpleintjes en naar blinde vlekken - plaatsen in onze 
gemeente waar er geen speelsplein te vinden is.  Daarnaast vraagt het voorstel ook om in de wijk 
Hoek voor een speelpleintje te zorgen.  De gemeenteraad van 25 april keurde het voorstel op een 
nogal ongebruikelijke manier goed : het kreeg alleen de steun van PLE, sp.a, Agalev en het Blok maar 
werd toch aanvaard omdat de meerderheidspartijen CD&V en VLD zich onthielden bij de stemming ! 

BARSTEN 

Veel inbreng werd de oppositie in de Essense gemeenteraad tot nu toe niet gegund.  Maar de 
betonnen CD&V/VLD-meerderheid vertoont gelukkig de eerste barsten.  Naast het speelpleinvoorstel 
werden op 25/4 ook enkele amendementen die PLE en sp.a hadden ingediend op het voorstel van 
bestuursakkoord tussen het gemeentebestuur en het OCMW goedgekeurd.   

INFRASTRUCTUURWANBELEID 

Het infrastructuurbeleid van het CD&V/VLD- gemeentebestuur ligt al een tijd op onze maag.  Eerst 
vroegen we uitleg in de gemeenteraad, maar daar kwam niet veel antwoord op.  Daaom schreef 
raadslid Fons Tobback een brief.   Met de antwoorden daarop stelden we een dossier samen. 

>> Volledig dossier (Word-document) 

ER KOMT GEEN KERKENEIND AAN 

Het Schepencollege blijft ondertussen met dat infrastructuurbeleid in dezelfde boosheid volharden.  
Het Dienstencentrum aan het Kerkeneind moet worden uitgebreid : het OCMW heeft meer plaats 
nodig, ondermeer omdat er nog een aantal andere diensten in het gebouw gevestigd zijn.  De 
uitbreiding wordt opnieuw als een kip zonder kop aangepakt : het is nog niet duidelijk wat er juist moet 
gebeuren en waarvoor de gebouwen juist moeten dienen.  Recent stelde Vlaams minister Mieke 
Vogels trouwens nog dat er werk moet worden gemaakt van een "sociaal huis" waar ook de 
gemeentelijke sociale diensten worden ondergebracht, maar daar werd in Essen nog niet over 
nagedacht.  En zelfs met de belangrijkste gebruiker, het OCMW, werd nauwelijks overlegd.  Toch 
werd alvast besloten om een architect aan te stellen...    

PLE OP ATV 

Op donderdag 14 maart zond ATV een interview uit met PLE-fractievoorzitter Dirk Smout.  Als u het 
hebt gemist, kan u hier terecht om het nog eens te bekijken.  

>> Het fragment als MPEG in een goede (4,7 Mb) of in een betere (15,8Mb) versie.  

DE KIP OF HET EI 

Om de hoeveelheid GFT-afval te reduceren gaat het Essense gemeentebestuur kippen verkopen aan 
de prijs van 5€  per stuk.  Elk gezin krijgt maximaal 3 kippen.  
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