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

DE MELKKOE GAAT NAAR EEN ANDERE STAL  

De eigen elektriciteitsregie was gedurende jaren een belangrijke bron van inkomsten voor het 
Essense gemeentebestuur.  De Essenaar betaalde dezelfde vastgelegde prijs als alle anderen, maar 
een betere exploitatie zorgde voor een flinke financiële appel voor de dorst.  De liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt dwong het gemeentebestuur om de regie op te splitsen en voor elk van de 
afzonderlijke delen (netbeheer, stroomlevering, stroomproductie) een oplossing te zoeken.  Vooral de 
keuze omtrent het netbeheer bleek cruciaal.  Er waren drie mogelijkheden : een autonoom 
gemeentelijk bedrijf (naar het voorbeeld van… de Antwerpse haven), de overdracht naar een “ zuivere 
intercommunale”  (een samenwerking van verschillende gemeenten) of een samenwerking met 
Electrabel.  De unanieme Essense gemeenteraad besliste te kiezen voor een inbreng in de zuivere 
intercommunale IVEG.  Zowel op het vlak van de service aan de inwoners als voor het personeel en 
de gemeentekas bleek dit immers de beste oplossing.  Dat dit dossier zonder politieke strijd kon 
worden afgerond (in tegenstelling tot het aardgasbesluit van ongeveer 10 jaar geleden) pleit zowel 
voor de meerderheid als voor de oppositiepartijen in onze gemeente.  Nu komt het erop aan ook voor 
de gas IGAO voor IVEG te verwisselen. 

VOORSTEL AFGEBLAFT 

Naast de regie is de Essenaar zelf natuurlijk ook een belangrijke “ melkkoe”  voor het 
gemeentebestuur.  Belastingen zijn nodig, maar ze verhogen zonder duidelijk te maken waarom gaat 
natuurlijk een stap te ver.  Toen in 2001 uw rekening fors de hoogte inging, werd dat verdedigd door te 
zeggen dat er “ misschien”  wel allerlei kosten aankwamen, bijvoorbeeld wegens de 
politiehervorming.  Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat die kosten voor het gemeentebestuur 
wel zullen bedragen, maar ondertussen betaalden de inwoners wel al twee jaar de rekening.  Nu de 
opmaak van de begroting voor 2003 werd opgestart, stelde de PLE-fractie voor om daarbij uit te gaan 
van de belastingtarieven van voor de verhoging.  Daarnaast werd er door PLE nogmaals op gewezen 
dat het vast bedrag voor de afvalbelasting onrechtvaardig is. PLE-fractieleider Dirk Smout kreeg van 
burgemeester Schrauwen (CD&V) niet eens de kans om zijn voorstel fatsoenlijk toe te lichten in de 
gemeenteraad. Hij werd voortdurend onderbroken en afgeblaft zodat het debat werd afgebroken 
alvorens het echt begonnen was. Op het einde van de gemeenteraad liet de VLD (coalitiepartner van 
CD&V) horen dat zij dit ook niet echt een beleefde manier van werken vindt. 

WINDSURFING ? BLINDSURFING ! 

Er wordt hard gewerkt om van www.essen.be terug een degelijke gemeentelijke website te maken. 
PLE-raadslid Fons Tobback zorgde voor een voorstel om de website nog in de huidige opmaakfase 
aan te passen voor visueel gehandicapten, en zo het "BlindSurferlabel" behalen. De gemeenteraad 
besloot om de idee door te geven aan de ontwerpers van de site. 

PAPIERBERG 

Het Vlaamse jeugdwerk schreef onlangs een open brief aan de Vlaamse en federale overheid i.v.m. 
de papierberg die jeugdverenigingen te verwerken krijgen.  De Interpolitiezone Grens (Essen, 
Kalmthout, Wuustwezel) besloot om daar nog een stapje bovenop te doen.  Voor elke +14-jarige die 
op kamp komt, moet een individuele fiche worden ingevuld en binnen de 24u worden doorgefaxt.  Wij 
vermoeden dat al die fiches in dikke kaften gaan verdwijnen (er zijn namelijk nogal wat kampen in 
Essen) zonder er ooit nog uit te komen.  

ROEFELFOTO'S 

Op zaterdag 29 juni werd er in Essen opnieuw geroefeld.  Wie het allemaal nog eens wil beleven, kan 
de foto’ s op het internet bekijken. 

http://www.kies.nu/ple
mailto:ple@pandora.be
http://www.iveg.be/
http://www.essen.be/
http://users.skynet.be/am255267/websitevisueel.htm
http://www.ksj.org/nationaal/nieuws/overreglementering.html
http://www.jeugdwerknet.be/roefelessen


VLAANDEREN BOVEN 

Vlaanderen viert feest, en Essen nog het meest.  De Quarantainestallen worden op 6 juli het toneel 
van een grensoverschrijdend feestprogramma onder het motto “ Over de grenzen” .  Natuurlijk hoort 
op 11 juli, 700 jaar na de Guldensporenslag, de Leeuwenvlag te worden uitgehangen.  Als u er nog 
geen hebt, kan u nog snel met Fons Tobback (tel. 03/667 44 35) contact opnemen.  Naar jaarlijkse 
gewoonte bedenkt PLE de vlaggers met een bloemetje.  Wie luidkeels het volledige feestlied van 
Raymond van het Groenewoud zingt als we langskomen, mag op dezelfde attentie rekenen. 

http://www.vlaanderenfeest.be/

