
PLE-Nieuwsflits 

Elektronische nieuwsbrief van het Project Leefbaar Essen 
Jaargang 1, nr. 4 - Zie ook kies.nu/ple 

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

ZOMERSTILTE  

De zomerse politieke komkommertijd is voorbij, zodat u terug maandelijks deze PLE-Nieuwsflits in 
uw elektronische brievenbus vindt. 

EEN KRUIS OVER "CULTUREEL CENTRUM WILDERT" ?  

Fons Tobback (PLE) en Johan Van Oers (Agalev) dienden op de gemeenteraad van september een 
voorstel in om de werking van de Culturele Centra in Essen -de Oude Pastorij en CC Wildert- te 
optimaliseren, ondermeer door na te gaan of het nodige materiaal wel aanwezig is en of de zeer 
complexe administratieve procedure die moet worden gevolgd niet kan worden vereenvoudigd.  De 
tijd die hierdoor wordt vrijgemaakt, kan dan in een eigen culturele programmatie worden 
geïnvesteerd.  Burgemeester Schrauwen (CD&V) legde omstandig uit waarom het voorstel 
overbodig is, om het vervolgens toch te aanvaarden. 

De discussie over het "zaaltje" dat ook "Cultureel Centrum Wildert" heet, verliep nogal surrealistisch.  
Zo werd het vraagstuk van de kip en het ei bovengehaald : wordt er weinig van de zaal gebruik van 
gemaakt omdat het onbekend is en niet behoorlijk is uitgerust, of is het net andersom ? PLE en 
Agalev vinden alvast dat de benaming "Cultureel Centrum" een aantal verwachtingen wekt.  Gaston 
Van Tichelt (Jong CD&V) verplaatste het debat daarop naar het midden van de vorige eeuw.  
Volgens hem volstaat het Gildenhuis van Wildert voor alle verenigingen en is er geen nood aan een 
bijkomende zaal "tenzij voor de enkelingen die niet tevreden zijn met zaal waar een kruisbeeld 
hangt".  Daar ging de discussie uiteraard niet over, maar niets houdt Van Tichelt tegen om alsnog 
een aflaat af te smeken voor de goddelozen die erop rekenen dat gemeentelijke infrastructuur die 
als cultureel centrum ter beschikking wordt gesteld aan de verenigingen ook aan minimale vereisten 
voldoet. 

DE HOEKSTEEN  

Ook Hoek krijgt een Cultureel Centrum, met name het "schooltje", zowaar met medewerking van de 
plaatselijke parochie.  Maar hoewel Isabel Gommeren (CD&V) in de "Echo" al aankondigde dat alles 
in kannen en kruiken is, bleek op vraag van Dirk Smout (PLE) dat nog heel wat afspraken niet 
geregeld zijn en dat er nog niets op papier staat.  Vooral KLJ Hoek kijkt best nog even uit, want 
anders dreigt een hoog prijskaartje. 

CRIMINEEL ESSEN  

Het weekblad "Knack" beschrijft deze week de provincie Antwerpen en maakt allerlei lijstjes.  Ook 
met de meest onveilige gemeenten in onze provincie.  Daarin staat Mechelen op één en haalt Essen 
zowaar de zilveren medaille.  Na ons "Chicago van het Noorden" volgen rustiger oorden zoals de 
stad Antwerpen (vijfde plaats).  In kleine letters zien we dat de cijfers gebaseerd zijn op het aantal 
geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners.  Omdat de politie in Essen nogal wat cannabisklanten 
die uit Roosendaal komen tegenhoudt, wordt het beeld natuurlijk stevig vertekend. Helmut Jaspers 
(SP.a) stelde aan de gemeenteraad voor om de bevolking gerust te stellen.  Misschien kan ook 
iemand Knack inlichten ? 

GESCHENKPAKKET  

Ook al samen met Johan Van Oers stelde Fons Tobback in augustus voor om bij elk huwelijk (of 
samenlevings-contract) een mandje "Essen en de Wereld" als cadeau te geven, met daarin enkele 
Wereldwinkel- en streekproducten (van een "De Pomp"-biertje tot Hoekse hoeveboter). De 
meerderheid reageerde positief en kondigde aan dat ze opnieuw over het voorstel zouden nadenken 
zodra de voorraad pennensetten, die nu het klassieke cadeau zijn, uitgeput zal zijn.  Ondertussen 
kregen de indieners alvast positieve reacties en suggesties om het mandje nog verder te vullen. 

FC ACW 
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http://users.skynet.be/am255267/culturelecentra.htm
http://www.knack.be/
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Nu de federale verkiezingen naderen, trekt CD&V de banden met het ACW en andere 
zuilorganisaties opnieuw stevig aan - angst voor de kiezer is nochtans een slechte raadgever.  Het 
Essense ACW grijpt dit aan om in hun tijdschrift "Band" het gemeentebestuur onder druk te zetten.  
ACW-voorzitter Marc Hense spreekt vooral klare taal over de nood aan sociale huisvesting.  Hij heeft 
natuurlijk overschot van gelijk, bijvoorbeeld als hij het over het te realiseren project voor sociale 
woning in de Heikanstraat heeft.  Maar was het niet dezelfde Marc Hense die als gemeenteraadslid 
enkele jaren geleden nog voorstelde om daar geen huizen, maar een nieuw voetbalveld voor 
Olympic Essen te realiseren ? 

CD&V VERLIEST RAADSLID 

Ludo Boden, voormalig schepen en gemeenteraadslid voor CD&V (ook al van ACW-strekking), 
besloot onlangs om die partij te verlaten.  Vooal de aanpak van een aantal Wildertse dossiers door 
het schepencollege, lag hem zwaar op de maag.  Zo pleitte hij voor het behoud van de WIGO-
schoolbus.  Al zijn we het niet altijd met hem eens geweest, de houding van Boden is wel 
consequent.  Dat waarderen we, en we heten hem van harte welkom op de oppositiebanken, waar 
hij ondertussen ook fysiek mocht plaatsnemen.  De verhouding in de meerderheid tussen CD&V en 
VLD verandert hier uiteraard door (10-6  wordt 9-6) We zijn alvast benieuwd op bij de geplande 
herschikking in het schepencollege de VLD de extra schepen zal krijgen waar ze recht op 

hebben.     

OCMW MET DE O VAN OPENBAAR 

Vanaf september zijn de vergaderingen van de OCMW-Raad openbaar, uiteraard met uitzondering 
van de individuele dossiers over bijvoorbeeld het bestaansminimum. Daardoor moet het 
huishoudelijk reglement worden aangepast.  PLE gaat ervan uit dat ook het OCMW een "open huis" 
moet worden en Tom Bevers diende dus een voorstel in om de agenda van de raad op verschillende 
manieren te verspreiden en om iedereen de kans te geven een abonnement te nemen op de agenda 
en de verslagen.  Daarnaast wordt voorzien dat ook het OCMW adviezen kan vragen aan de jeugd- 
en seniorenraad. 

Tijdens de zomer kregen verder de "asiel-omzendbrieven" van minister Vande Lanotte ook in Essen 
aandacht, zij het minder dan in Brasschaat... Tom Bevers (PLE) kreeg alvast voor elkaar dat de 
asielzoekers die niet in Essen (willen of kunnen) wonen ook regelmatig aan een sociaal onderzoek 
zullen worden onderworpen. Zodat wij weten hoe hun huisvesting eruitziet (en huisjesmelk-
toestanden kunnen proberen te vermijden) en tegelijk voor een vorm van "sociale controle" zorgen 
die vermijdt dat bijvoorbeeld mensen die samenwonen toch proberen voor "alleenstaande" door te 
gaan. 

DE BLAUWE GESCHELPTE 

Wie al eens een krant leest (of de bakker, de kapper... bezoekt) zal het wel niet ontgaan zijn : VLD-
schepen Willy Heymans kwam recent in opspraak i.v.m. mogelijke fraude in de duivensport. Omdat 
PLE van mening was dat de gemeenteraad niet op basis van geruchten moet oordelen, stelden we 
aan SP.a, CD&V en Agalev voor om samen een brief te schrijven en Heymans uit te nodigen om 
klaarheid te verschaffen aan de fractieleiders. Nog voor de brief verstuurd was, kreeg Dirk Smout 
(PLE) een uitnodiging om naar een info-vergadering te komen. Daarop heeft Heymans zijn versie 
van de feiten aan de fractieleiders uiteengezet. Op die basis kan PLE niet anders dan oordelen dat 
zijn politiek functionneren hiermee niet in gevaar komt. Tenzij later zou blijken dat zijn versie niet met 
de waarheid strookt, is hiermee de kous dus af. 

EINDELIJK TERUG 

In internet-termen heeft het een eeuwigheid geduurd, maar het Essense gemeentebestuur is terug 
op het WereldWijde Web verschenen.  De site ziet er zeer mooi uit, en kan uitgroeien tot een 
belangrijk communicatiemiddel tussen het gemeentebestuur en de inwoners.  In een latere fase zal 
ook het voorstel van PLE-gemeenteraadslid Fons Tobback om de site ook voor blinden en 
slechtzienden toegankelijk te maken worden uitgevoerd.  De jongeren van CD&V recycleren bij deze 
gelegenheid ook enkele oudere PLE-voorstellen, zoals het e-mailadres voor elke Essenaar. 

GRENSARBEID 

Op vrijdag 15 oktober organiseert het gemeentebestuur een informatieavond over grensarbeid, om 
19u45 in het Parochiecentrum.  Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website.  PLE vindt dit 

http://www.acw.be/
http://www.essen.be/
http://www.essen.be/


een goed initiatief van het gemeentebestuur, maar het CD&V-gehalte van de sprekerslijst ligt wel 
zeer hoog.  Het drijgt een propaganda-avond op gemeentekosten te worden - we vragen ons af wat 
de VLD daarvan denkt. 


