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

STILTE VOOR DE STORM   

De Essense politiek laat zich duidelijk niet door het weer beïnvloeden.  Het is windstil : de laatste 
gemeenteraad kabbelde rustig voorbij - gelukkig kropen enkele partijen in de pen, zodat we het op zijn 
minst daarover kunnen hebben.  Maar er hangt wel storm in de lucht : de begroting 2003 belooft voor 
donder en bliksem te zullen zorgen.  De gewaarschuwde burger zoekt best al een schuilplaats... 

MOEIAL  

De "Moeial" is een tweejaarlijkse prijs die door PLE wordt uitgereikt, aan een Essenaar "die zich het 
voorbije jaar of de voorbije jaren op een opvallende, vernieuwende, doortastende en/of bekwame 
wijze met het Essense gemeentebeleid hebben bemoeid. Het moet uitdrukkelijk gaan om een poging 
om het gemeentebeleid te beïnvloeden."  Zo zegt ons reglement.  De Moeial 2002 gaat naar Rik De 
Backer, in naam van het Essense ACV, omwille van zijn inbreng in het Essense mobiliteitsdebat.  Hij 
ontvangt de Moeial op zaterdagavond 16 november vanaf 19u30 in het cafeetje van het Koetshuis in 
het Karrenmuseum aan de Kiekenhoeve.  De avond staat in het teken van de Essense mobiliteit 
vroeger en nu, waarbij Lode Jordaens voor de terugblik zorgt.  Iedereen is van harte welkom en mag 
vanzelfsprekend ook op een drankje rekenen. 

11.11.11  

De jaarlijkse 11.11.11-actie staat weer voor de deur.  Essen steunt dit jaar een project in Palestina.  In 
het weekend van 9, 10 en 11 november zullen vrijwilligers opnieuw huis aan huis de omslagen 
ophalen.  Er wordt trouwens nog volop naar vrijwilligers gezocht.  Wie zijn steentje wil bijdragen, kan 
contact opnemen met het gemeentebestuur (cultuur@essen.be).   

Daarnaast is er ook opnieuw een Derdewereldbeurs in de Heuvelhal, op zondag 10 november van 
13u30 tot 17u00 en op maandag 11 november van 11u00 tot 17u00.  Op zondagavond is er ook een 
kwis.  In de Oude Pastorij gaat de tentoonstelling "Van algebra tot pyjama" door, over de invloed van 
de Arabische cultuur op de Vlaamse.  Je kan er leren dat zelfs onze Vlaamse Leeuw Arabisch bloed in 
de aderen heeft stromen.   

HELMUT  

De Essense kampioen van de voorkeurstemmen, sp.a-fractievoorzitter Helmut Jaspers, heeft de 
gemeenteraad verlaten.  Al gaat het niet om een defnitief afscheid van de Essense politiek, voor de 
kwaliteit van de raadszittingen en de slagkracht van de oppositie is het alleszins jammer.  PLE 
bedankt Helmut alvast voor de goede samenwerking.  Helmut wordt opgevolgd door Cis Dictus. 

AAN DE WEG TIMMEREN   

Op vraag van Dirk (PLE) Smout kondigde het schepencollege op de voorbije gemeenteraad aan dat 
de werken aan Stationsstraat en Nieuwstraat wellicht in februari 2003 zullen starten.  Er zal worden 
gewerkt in drie stukken, respectievelijk van 40, 40 en 30 werkdagen. 

SINT-JANNEKE  

Op de gemeenteraad van september was er discussie over het "Cultureel Centrum Wildert". Toen al 
bleek dat CD&V de verwachtingen die deze naam oproept niet wil inlossen. Daarenboven vind de 
partij dat iedereen maar naar het Gildenhuis moet gaan en de christen-democraten stelden alvast 
preventief dat men niet over kruisbeelden moest beginnen. Nu hebben ze de oplossing gevonden : het 
zaaltje krijgt een andere naam. In "De Appel" schrijven ze er een prijsvraag voor uit, en zelf stellen ze 
alvast "Sint-Janszaal" voor. Dat kadert waarschijnlijk in hun poging om ook buiten de kerkse 
katholieken de CD&V-aanhang te vergroten; een studie die deze week verscheen heeft daar immers 
de noodzaak van aangetoond. 

Nu gaat het CD&V naar eigen zeggen in de politiek over zaken waar de mensen echt van wakker 
liggen, zodat wij alle partijen en stromingen oproepen om zich in dit belangwekkende debat te 
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mengen. Onze collega's kunnen zich sterk maken voor respectievelijk "Keesje Mohammedzaaltje", 
"Het Verloren Belastingparadijs", "Teletubbiecentrum" of "Eigen Volkshuis". Zelf hebben we ook uren 
vergaderd over deze belangrijke kwestie. Uiteraard kreeg "De Vlaamse Leeuw" onze voorkeur, maar 
die naam bleek al bezet. In het kader van het rapport-Nabholz en om de maatschappelijke relevantie 
van deze naamdiscussie te onderstrepen, dachten we vervolgens aan "Ceci n'est pas un Centre 
Culturel". Maar tenslotte leek het ons gepast de geestelijke vader van de zaal te eren en meteen ook 
de haat-liefdeverhouding van de meerderheid tegenover deze ruimte in de verf te zetten. Onze 
inzending voor de CD&V-prijsvraag is dus "Ludo Boden Centrum". 

HOEK  

Aan politiek doen is ook vooruitdenken. Op vraag van Dirk Smout (PLE) bevestigde het 
schepencollege dat de gebruiksregels voor het "schooltje" van Hoek, sinds enkele jaren gemeentelijk 
bezit en ondertussen volledig opgeknapt, binnenkort op de gemeenteraad zullen worden behandeld.  
Ook deze ruimte zal dus een nieuwe naam nodig hebben, en "Cultureel Centrum Hoek" zal 
waarschijnlijk uit den boze zijn. Naar analogie met Wildert stellen we alvast "Sint-Pieterszaal" voor, 
waarbij het aanpalende pleintje dan gemakshalve "Sint-Pietersplein" wordt. 

BESCHERMHEILIGE   

Wordt de spoorwegloods aan Hemelrijk een beschermd monument ? Agalev Essen pleit hiervoor al 
enige tijd en wordt nu blijkbaar gevolgd door de bevoegde minister, die de procedure in gang heeft 
gezet.  De CD&V/VLD-meerderheid is hiermee blijkbaar niet zo gelukkig en blijft de bouw van een 
sporthal op de betrokken site vooropstellen.  Wellicht loopt het hele project wel opnieuw vertraging 
op.  De extra sportruimte in onze gemeente wordt een een zaak voor mensen met heel veel geduld. 

MICROKLIMAAT   

Roger Van Ginderen (sp.a) komt op voor een geluidsinstallatie in de raadszaal, zodat de raadsleden 
elkaar en het publiek hen allen beter kan verstaan.  Een terechte vraag, maar Van Ginderen hoopt 
ook dat dit de kwaliteit van de discussie ten goede zal komen.  Wij vrezen alvast dat daarvoor geen 
technische hulpmiddelen bestaan.  

DE STEKKER ERUIT ?  

Onlangs bracht VLD Essen opnieuw een "Lokale Burgerkrant" uit.  Als het over de elektriciteitsregie 
gaat, kunnen we daarin lezen dat de PLE-argwaan werd weerlegd.  Toch even iets verduidelijken : in 
ons verkiezingsprogramma kwamen we op voor samenwerking met een zuivere intercommunale 
(zoals IVEG er één is, zonder inbreng van Electrabel) en tegen een verkoop met alleen een eenmalige 
opbrengst.  De VLD pleitte daarentegen voor een snelle verkoop (liefst aan Electrabel) met een grote 
opbrengst waarmee ze dan verder Sinterklaas zouden kunnen spelen.  Dus waren we inderdaad erg 
argwanend toen bleek dat in de nieuwe meerderheid een VLD'er verantwoordelijk zou worden voor de 
elektriciteitsregie.  Maar de VLD maakte een bocht van 180° en het dossier ging toch in de juiste 
richting.  PLE is blij met de ommezwaai van de VLD, en we hebben hen in dit dossier dus mee 
gesteund.  Of hun kiezers de gebroken belofte ook al vergeten zijn, is een andere vraag. 

CALUWEETJE...  

CD&V en VLD gaan dit jaar blijkbaar afwijken van de goede gewoonte om de Essense 
gemeentebegroting al in oktober of november te bespreken, zodat het nieuwe jaar onmiddellijk met 
een nieuwe begroting kan worden gestart.  Hoe die begroting er gaat uitzien is nog helemaal niet 
duidelijk, maar Ludwig Caluwé (CD&V) licht in "De Appel" en op zijn website alvast een tipje van de 
sluier op : de Essenaar zal hoogstwaarschijnlijk meer belastingen moeten betalen.  We citeren even 
uit zijn artikeltje : "De vraag is dus of de Essense burger van deze liberalisering echt wel beter wordt. 
Hij zal misschien 37 Euro minder moeten betalen voor zijn elektriciteit maar hij zal de gemeentelijke 
belastingen wel met ongeveer 62 Euro zien stijgen. De facto gaat hij er dus 25 Euro op achteruit."  Tip 
voor Ludwig : laat de VLD de kastanjes uit het vuur halen, zij hadden immers gouden bergen beloofd 
(zie hierboven) en kunnen het niet waarmaken ! 
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