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

TOT ZOVER DEZE LEZING   

De gemeenteraad van 30 december startte met de jaarlijkse toelichting van het OCMW-budget door 
OCMW-voorzitter André Moens (CD&V).  Hij deed dit zoals gebruikelijk met een uitgebreide tekst en 
lichtte naast het budget voor 2003 ook de budgetwijziging voor 2002 toe.  Of OCMW Essen met een 
budgetwijziging op 30 december een record breekt, weten we niet.  Maar de gemeente waar men 
beter wil doen, zal alvast op oudejaarsdag een gemeenteraadszitting moeten houden. 

Het debat was een verkorte versie van de bespreking die de OCMW-raad zelf al had gehouden.  Tot 
vorig jaar was de bespreking in de gemeentereaad de enige openbare discussie over het OCMW-
beleid, maar met het toegankelijk maken van de OCMW-raden voor het publiek wordt deze bespreking 
helemaal een verplicht nummer : de oppositie stelde een aantal vragen en de OCMW-voorzitter kreeg 
de nodige bedenktijd om een antwoord te zoeken.  Met die antwoorden was de kous daarna af.  Of zo 
dacht de voorzitter, want raadslid Dirk Smout (PLE) was op zijn honger blijven zitten.  Hij had namelijk 
gevraagd waar het wettelijk verplichte OCMW-meerjarenplan was.  De voorzitter blokte de discussie af 
door te stellen dat een dergelijk plan helemaal niet wettelijk verplicht is.  Na de raad bleek al snel dat 
hij het hier helemaal niet bij het rechte eind had.  Een uitschuiver die kan tellen ! 

GROF GESCHAT   

In 2003 zal u ook voor het ophalen van grof huisvuil moeten betalen.  Een ophaalbeurt komt op 20 
EUR, voor een maximale hoeveelheid afval van 3 m³.  De factuur krijgt u netjes thuisgestuurd.  Een 
logische toepassing van het principe "de vervuiler betaalt", maar volgens de oppositie is dit niet te 
rijmen met het vaste bedrag voor de huisvuilbelastingen.  Want waarvoor dient dat vast bedrag nog, 
als alle kosten afzonderlijk doorgerekend worden ? 

WEG WEG   

De gemeenteraad besliste ook om de procedure te starten voor het afschaffen van enkele (delen van) 
buurtwegen, kleine (wandel- en fiets-)wegen die al eens in onbruik raken.   Uit de bespreking bleek dat 
op één van deze wegen gewoon bedrijfsgebouwen staan.  Over oorzaken en schuld kan lang 
gediscussieerd worden, maar het is wel een manier van omgaan met "ruimtelijke ordening" die we in 
het Vlaanderen van 2003 hopelijk eindelijk echt naar het verleden kunnen verwijzen - of zouden we 
echt willen dat de UNESCO naast het "werelderfgoed" speciaal voor het Vlaamse platteland de titel 
van "slecht voorbeeld voor de hele wereld" zou moeten invoeren ? 

KLACHT OF KLUCHT   

Het jaarverslag 2001 over de "klachtenbehandeling in Essen" bleek een heel mager beestje, na de 
uitgebreide maar ook controversiële versie over 2000.  Dat had aanleiding gegeven tot de vraag aan 
het schepencollege om na te denken over een aanpassing van het reglement en over te 
verwachtingen terzake voor de informatie-ambtenaar.  Op de vraag vanuit de oppositiebanken of er 
met die op 7 juni 2001 gedateerde suggesties iets gebeurd was, antwoordde de burgemeester 
letterlijk "Nee.  Zijn er nog vragen ?".  PLE-raadslid Smout concludeerde alvast dat klachten en 
opmerkingen van burgers voor de CD&V/VLD-meerderheid eerder vervelende randverschijnselen dan 
bruikbare beleidsinstrumenten zijn. 

GROOT-BURGERVADER   

Het goede nieuws op de valreep-gemeenteraad werd gebracht door de ooievaar.  Burgemeester 
Schrauwen bleek dezelfde dag immers grootvader te zijn geworden en bood de raad (en het publiek) 
daarvoor een glaasje aan.  De PLE-Nieuwsflits voegt er graag zijn felicitaties aan toe. 

BANDBREUK   

Het recentste nummer van het ACW-tijdschrift "Band" krijgt Ludo Boden uitgebreid de kans om uit te 
leggen waarom hij enkele maanden geleden CD&V en de meerderheid verliet (een pdf-versie van het 
tijdschrift vindt u hier).  Het ACW beschouwt hem duidelijk nog steeds als één van zijn mandatarissen 
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en behandelt Boden op gelijke voet met bijvoorbeeld schepen Imelda Schrauwen.  Het ACW is 
trouwens ook nog altijd officieel in het CD&V-Partijbureau vertegenwoordigd.  Daarmee staan de 
christelijke werknemers eigenlijk met één been in de meerderheid en via Boden ook met één been in 
de oppostie.  Het lijkt ons een wat ongemakkelijke spreidstand... 

HET NIEUWE JAAR   

En zo staan we op de drempel van 2003.  Voor Essen zal het jaar getekend worden door de werken 
aan de Stationsstraat.  Het wordt ook een duur belastingsjaar : de teller op de PLE-website is alvast in 
een hogere versnelling gegaan.  Misschien brengt 2003 alvast wat meer duidelijkheid over de plannen 
met de NMBS-terreinen, over de verbouwing van de OCMW-gebouwen en van zaal Rex.  Verder is 
het in de politiek natuurlijk het jaar van de federale verkiezingen, waarbij hopelijk ruimte is voor een 
behoorlijke inhoudelijke discussie - al mag er soms ook best wat pit inzitten.  Wat 2003 de wereld 
brengt, is moeilijk te voorspellen, maar het ziet er wellicht niet zo goed uit.  Aan George W. Bush en 
Saddam Hoessein, Ariël Sharon en Yasser Arafat, de Congolese leiders, Kofi Annan... kan je alleen 
genoeg wijsheid toewensen om er een vredig jaar van te maken.  Dat wensen we tenslotte ook u toe, 
naast veel geluk en een goede gezondheid. 
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