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BELASTEND MATERIAAL  

De Essense gemeenteraad boog zich op 4 en 5 december over de begroting voor 2003.  Die valt 
vooral op omdat er een aantal belastingen flink de hoogte ingaan : 

 De opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan van 1.250 naar 1.350.  Dat kost de 
Essense bevolking jaarlijks meer dan 245.000 EUR extra.  In 2001 ging dezelfde belasting 
ook al omhoog (1.000 naar 1.250), met toen een prijskaartje van 610.000 EUR.   

 Ook de aanvullende personenbelasting gaat de hoogte in (van 6,5% naar 7,5%), wat aan de 
inwoners bijna 337.000 EUR per jaar zal kosten.   

 Het containerpark zal vanaf 2003 meer moeten opbrengen.  De 10 gratis beurten worden 
afgeschaft.  Ook voor de ophaling van grof huisvuil zal betaald moeten worden.  Het totale 
prijskaartje verhoogt met 45.000 EUR. 

PLE was de eerste partij om hiertegen te reageren in een persbericht.  De belastingverhoging wordt 
immers met exact dezelfde argumenten verdedigd als de vorige verhoging in 2001, zodat u twee keer 
voor hetzelfde betaalt.  Opnieuw is de zondebok de hogere overheid, die extra kosten oplegt via de 
politiehervorming en aan de inkomsten knabbelt langs de federale belastinghervorming en de 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt.  Nochtans heeft dezelfde hogere overheid ook het 
Gemeentefonds verhoogd, en bovendien bleek uit de discussie dat over heel wat factoren nog grote 
onzekeheid is, die zowel positief als negatief kan uitvallen.  Denken we maar aan het 
Dubbelbelastingverdrag dat veel Nederlandse Essenaren ook gemeentebelastingen zal doen betalen 
of de verdere vrijmaking van de gasmarkt.  De belastingen worden preventief verhoogd, een wel heel 
bijzondere manier van financieel beheren.  Bovendien worden ze veel sterker verhoogd dan de 
stijgende kosten verantwoorden, zoals de PLE-fractie in zijn uiteenzetting op de gemeenteraad 
duidelijk maakte.  PLE gaf ook aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om te besparen, 
bijvoorbeeld in het patrimoniumbeleid of in het onderwijs.  Het begrotingsdebat was al bij al vrij saai, 
vooral omdat de meerderheid weigerde ten gronde in te gaan op de argumentatie van de oppositie.  
Alleen Ludwig Caluwé (CD&V) probeerde het door uit te leggen dat 7,5% minder is dan 6,5%. En de 
beide milieuschepenen Van Loon en Konings (CD&V) probeerden aan Johan Van Oers (Agalev) uit te 
leggen dat het niet is omdat alle plannen voor afvalpreventie vooral het werkwoord "kunnen" 
vervoegen, dat ze niet concreet zijn.  

De begroting kreeg uiteindelijk enkel de steun van de meerderheidspartijen CD&V en VLD.  Agalev, 
sp.a en PLE stemden tegen, terwijl het Blok en oud-CD&V-schepen van financiën Ludo Boden zich 
onthielden. 

MEER JAREN ZONDER PLAN  

Bij een begroting hoort ook een financieel meerjarenplan.  Daarin krijgen de investeringen een 
belangrijke plaats, en vorig jaar zat in het plan dan ook een overzicht van de belangrijkste 
investeringen van de komende jaren.  Dit jaar stond er alleen nog een bedrag in, zonder concrete 
projecten.  Op vraag van Dirk Smout (PLE) bevestigde de burgemeester ook dat een dergelijk plan 
niet bestaat.  Omdat er op die manier zonder visie bestuurd wordt, keurde PLE het meerjarenplan af. 

HET KIND VAN DE REKENING  

De rekening is dus gemaakt, en wie mag betalen is ook al duidelijk.  Daar mag u, Essenaar, voor 
opdraaien.  Een gewaarschuwd persoon is er gelukkig twee waard, zodat we u een handje helpen : op 
onze website kan u zelf uitrekenen wat de belastingverhoging u gaat kosten.   

NIET MET BELASTINGGELD SPELEN  

Ondertussen kondigt de VLD aan dat ze op maandag 9/12 een plan voor de NMBS-site gaat 
voorstellen.  Op die manier komt de Essenaar (en coalitiepartner CD&V) wellicht ook te weten waar 
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het belastinggeld naartoe zal gaan. De burgemeester kondigde alvast aan dat er voor 2005 zeker niet 
aan een nieuwe sporthal moet worden gedacht.  Hoe dikwijls gaat PLE-raadslid Tobback nog moeten 
blijven herhalen dat een kleinschaliger plan in samenwerking met de Sint-Jozefsschool veel sneller tot 
resulaten en dus tot nieuwe sportruimte zou hebben geleid ? Uit een reactie van CD&V op onze vorige 
Nieuwsflits leren we ook dat zij naar eigen zeggen de eersten waren om het initiatief te nemen voor de 
bescherming van de Spoorwegloods, en dus Agalev voor waren.  Wat ze aan groene kant overigens 
ontkennen.   

BUDGETBEHEER  

Ook het OCMW legde de financiële planning voor 2003 vast, al heet de begroting daar tegenwoordig 
"budget".  Tom Bevers (PLE) wees er in de OCMW-raad vooral op dat het (wettelijke verplichte) 
meerjarenplan ontbreekt.  Op die manier wordt er heel kortzichtig bestuurd en blijft verborgen dat er al 
vanaf 2004 op een tekort van 100.000 EUR wordt afgestevend, tenzij het gemeentebestuur meer wil 
bijpassen dan voorzien.  Maar het gemeentebestuur deed dit jaar de toelage nog dalen, zodat het 
OCMW niet meeprofiteert van de stijging van het Gemeentefonds.  PLE hoopt alvast dat de 
herinvoering van de mantelzorgtoelage als aanvulling op de zorgverzekering volgend jaar niet 
opnieuw moet worden teruggedraaid.  Ook het OCMW-budget kreeg enkel de goedkeuring van de 
meerderheidspartijen, met tegenstemmen van de voltallige oppositie. 

Samen met het budget werd ook een beleidsnota door de voorzitter voorgelegd.  Deze kreeg een wat 
beter rapport mee, omdat een aantal van de PLE-bekommernissen erin terug te vinden zijn, zoals de 
nood aan sociale huurwoningen en een verbetering van de informatie naar (potentiële) ontvangers 
van het leefloon.  Tom Bevers (PLE) onthield zich bij de stemming en verklaarde zich bereid om 
positief mee te werken aan de realisatie van de nota, maar zal zeer nauwgezet toezien op de 
uitvoering van alle onderdelen van de plannen. 

MOEIAL  

De "Moeial" is een prijs die door PLE tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een Essenaar die gebruik 
maakt van zijn recht op inspraak, die zich dus met het gemeentebeleid "bemoeit".  In 2000 werd René 
Peeters de eerste laureaat, voor zijn inzet voor het Essense milieubeleid via de Werkgroep 
Leefmilieu.  Op zaterdag 16 november werd de tweede Moeial uitgereikt aan Rik De Backer, die zich 
met het Essense ACV de voorbije jaren heeft laten gelden op het vlak van het mobiliteitsbeleid.  
Spoorlijn 12, de ondertunneling van de Kalmthoutsesteenweg, een ringweg rond Essen, een 
nachtbus, ... het stond allemaal op zijn programma.  We waren het er misschien niet altijd mee eens, 
maar de inzet hebben we zeker gewaardeerd.  Zodat Rik de Moeial uit de handen van René Peeters 
mocht ontvangen.  Voordien lichtte Lode Jordaens de mobiliteit in Essen vroeger en nu toe, en Tom 
Suykerbuyk zorgde voor de muzikale omkadering.  Voor de foto's van de uitreiking kan u op onze site 
terecht. 

ZWEMMEN IN HET GELD  

Onlangs vierde het Essense zwembad "De Vennen" zijn 35-jarig bestaan.  De feestelijkheden krijgen 
een wat wrange nasmaak nu beslist werd om de tarieven volgend jaar flink te verhogen.  Een gewone 
zwembeurt gaat van 1,24 EUR naar 1,70 EUR, en ook de prijs van het vakantiezwemmen voor de 
jeugd verhoogt fors.  "Sport voor allen" lijkt niet meer de grootste bekommernis van het 
gemeentebestuur, zoals PLE-gemeenteraadslid Fons Tobback vaststelde. 

HEBBEN EN KRIJGEN  

Gelijk hebben is één, zeker in de politiek is gelijk krijgen nog iets anders.  Zo werden de vragen die 
Fons Tobback (PLE) enkele maanden geleden stelde over de juridische kanten van het beheer van de 
culturele centra door de burgemeester weggewuifd.  Na een gedetailleerde brief moest hij op zijn 
stappen terugkomen en bevestigen dat er wel degelijk een aantal contracten moeten worden 
aangepast.  Enige bescheidenheid past soms ook een burgervader... 

ONS VIR JOU  

...zelfs al speelt die mee in de wereldpolitiek.  Eind november ontving Essen een bezoek van een 
delegatie uit het Zuid-Afrikaanse Witzenberg.  Ze maakten uitgebreid kennis met de werking en het 
wel en wee van onze gemeente.  Essen was altijd al een grensgemeente, maar bouwt ondertussen 
een heel netwerk van buitenlandse relaties op, eerst in maar nu ook buiten Europa. 
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