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

STATIONSSTRAAT : TE SMAL EN TE DUUR  

De gemeenteraad keurde het plan om de Stationsstraat opnieuw aan te leggen, goed.  Omdat er in 
het kader van het mobiliteitsplan besloten werd om het doorgaand verkeer ook in de toekomst door de 
Stationsstraat te leiden, en omdat de straat niet zo breed is dat er bijvoorbeeld voor afzonderlijke 
fiestpaden kan worden gezorgd, gaat het al bij al om een beperkte heraanleg.  Binnen het 
mobiliteitsplan werd er wellicht uitgehaald wat erin zat, maar... de factuur komt in verkeerde handen.  
De Stationsstraat en de Kapelstraat/Nieuwstraat waren tot voor kort eigendom van het Vlaams 
Gewest.  Dat vond de heraanleg van deze straten op dit ogenblik geen prioriteit.  CD&V en VLD 
besloten daarop veel te snel om de straat over te nemen en zelf voor de kosten op te draaien.  Die 
lopen voor de Stationsstraat al snel op tot een miljoen euro.  Dirk Smout (PLE) rekende voor dat de 
opbrengst van de belastingverhogingen (3,75 miljoen euro van 2001 tot 2006) helemaal op dreigt te te 
gaan aan wegenwerken.  Het gaat daarbij dan nog om een vrij beperkte ingreep in twee straten die 
niet eens eigendom van de gemeente hadden moeten zijn.  PLE stemde dan ook tegen de heraanleg; 
dat deed ook sp.a, maar dan omdat zij zich niet kunnen terugvinden in het mobiliteitsplan. 

BUSJE KOMT ZO... EVEN DE LIJN BELLEN ! 

Essen krijgt een belbus ! In alle Essense wijken waar de gewone lijnbus niet langskomt, kan je er 
binnenkort met een eenvoudig telefoontje toch voor zorgen dat je met het openbaar vervoer kan 
rijzen.  Wel moet je twee uur vooraf bellen (en voor een bus in het weekend, zelfs al op vrijdag).  De 
route van de lijnbus wordt ook verlegd, zodat er om het uur een bus komt die van Nieuwmoer over de 
"Rijkmaker" en de Postbaan via Over d'Aa naar het station zal rijden.  Horendonk zal het dus zonder 
belbus moeten stellen.  De Lijn zorgt binnenkort voor een uitgebreide informatiecampagne. 

SPOORLOOS 

Terwijl de regering koortsachtig een nieuwe NMBS-baas zoekt, sloot het Essense gemeentebestuur 
een lang verwacht akkoord over een nieuwe bestemming voor de spoorwegterreinen aan Hemelrijk, 
met de ondertussen berucht geworden "spoorweghal".  Het akkoord is een eerste stap en regelt vooral 
de procedure en de financiering, al kan niemand zeggen hoeveel het gaat kosten en wie wat gaat 
betalen.  Het is ook nog lang niet duidelijk waar het gemeentebestuur met de terreinen naartoe wil.  Of 
de hal blijft staan of gesloopt zal worden, staat dus nog lang niet vast.  Wel moet er daar een nieuwe 
sporthal komen (geschat op meer dan 1,5 miljoen euro).  Schepen Van Loon (CD&V) wist nog te 
melden dat hij erop rekende dat de werken einde 2003 zullen kunnen beginnen.  Wanneer er dan kan 
gesport worden, is koffiedik kijken.  Als de nieuwe meerderheid de plannen van schepen Tobback 
(PLE) niet in de vuilnisbak had gesmeten, zou de eerste volleybalwedstrijd in de sportzaal in Sportpark 
wellicht al hebben plaatsgevonden. 

FEESTBROCHURE 

De Vlamingen zijn een volk van feestvierders, en de Essenaren maken daarop geen uitzondering.  
Vooral de wijk- en straatfeesten rijzen als paddestoelen uit de grond.  Sommige gemeenten voorzien 
daarvoor een subsidie, maar omdat Essen erg veel feestmateriaal gratis uitleent, vonden we dat niet 
nodig.  Omdat het wel belangrijk is dat iedereen weet hoe je aan dat materiaal kan geraken en met 
welke reglementen je rekening moet houden als je bijvoorbeeld een wijkbarbecue op poten wil zetten, 
stelden Fons Tobback (PLE) en Johan Van Oers (Agalev) voor om die informatie samen met allerlei 
praktische tips in een brochure te gieten.  Het voorstel werd unaniem door de gemeenteraad 
aanvaard, al zal de brochure wellicht wel pas tegen de zomer van 2003 volledig af zijn.   

ZONDER ARGUMENTEN 

Soms probeert de meerderheid van CD&V en VLD argumenten te zoeken om hun beslissingen te 
rechtvaardigen.  In het OCMW is dat nu niet meer nodig.  Onlangs werd er een agendapunt omtrent 
een gsm-vergoeding voor de raadsleden van het "Vast Bureau" meerderheid tegen oppositie 
verdaagd omdat een VLD-raadslid "geen zin meer had" in de verdere bespreking ! Ondertussen 
besliste het parlement om ook de OCMW-raadszittingen openbaar te maken (niet voor 
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persoonsgebonden dossiers), zodat dit soort toestanden voortaan ofwel voorbij zullen zijn, ofwel in de 
krant zullen staan.  Het kan de kwaliteit van het sociaal beleid alleen maar ten goede komen.     

BIZI 

Het Sjoc, het gemeentelijke jeugdhuis, doet het al enige tijd niet meer goed.  Daar zijn allerlei redenen 
voor, maar een nieuwe start drong zich op.  De vzw Jeugdwerking besliste om de werking anders te 
oriënteren en een "cultureel jongerencentrum" op poten te zetten, waarbij vooral gemikt wordt op een 
aanbod dat aanvullend werkt ten opzichte van het al bestaande en rijke Essense jeugdwerk.  De PLE-
vertegenwoordiger in de vzw, Tom Bevers, pleitte ervoor om aan de nieuwe werking ook een nieuwe 
naam te geven.  Er werd naar nieuwe namen gezocht, en "Bizi" bleek de beste keuze.  Toen Fons 
Tobback (PLE) dat terloops op de gemeenteraad aanhaalde, viel de halve meerderheid uit de lucht.  
Zodat zijn voorstel om snel een vergadering van de commissie "Jeugd" te organiseren, ook over de 
discussienota omtrent het Paviljoen, aanvaard werd. 

VIRTUEEL SPEELPLEIN 

De vzw Jeugdwerking staat niet alleen in voor Bizi en het Paviljoen, maar heeft ook de 
Speelpleinwerking onder haar hoede.  Daarover kan je sinds kort ook op het internet de nodige 
informatie vinden (www.jeugdwerknet.be/speelpleinessen). 

TENSLOTTE 

Voor meer informatie over de PLE-werking kan je eenvoudig een antwoord op deze e-mail sturen.  Lid 
worden kan ook, door 10 euro te storten op rekeningnummer 979-3523039-04. 
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