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

OM DE TUIN GELEID 

De heraanleg van de Stationsstraat die binnen enkele dagen van start gaat, kreeg tijdens de 
gemeenteraad van 30 januari opnieuw veel aandacht van de gemeenteraadsleden. De 
oppositiepartijen sp.a, Agalev en PLE kloegen eenstemmig over de gebrekkige informatie. De 
bewonersbrief was wel heel kort en werd bovendien niet erg ruim verspreid. Over de omleiding kreeg 
de Essenaar helemaal nauwelijks of geen informatie. In tegenstelling tot wat in de buurgemeenten 
gebruikelijk is, werd nog niet nagedacht over een duidelijk bord waarop de bereikbaarheid van de 
handelaars wordt uitgelegd. De meerderheid bleek zich nauwelijks van enig kwaad bewust, al gaf ook 
de burgemeester toe dat veel mensen niet echt weten wat de werken nu juist zullen inhouden. Maar 
voor de omleiding moet men gewoon afwachten tot er wegwijzers zullen worden geplaatst, en 
bovendien "zijn onze inwoners niet dom, ze weten zelf wel hoe ze moeten rijden" - zoals VLD-
fractievoorzitter Ronny Nelen het stelde. Schepen Hoppenbrouwers, zijn partijgenoot, zag het gelukkig 
iets anders en kondigde bijkomende informatie in "De Echo" aan. 

Om te vermijden dat u de weg kwijt zou raken, geven we alvast mee hoe het verkeer zal worden 
omgeleid : 

Vanuit Nispen : Omleiding via de Nieuwstraat, Guido Gezellelaan, Kloosterstraat, Molenstraat en 
Beliestraat naar Heuvelplein en Kapelstraat. 

Vanuit Ring / Spijker / Nieuwmoersesteenweg : Omleiding via de Beliestraat, Molenstraat, 
Kloosterstraat, Guido Gezellelaan en Nieuwstraat. 

Vanuit Hoek / Essen-station : Omleiding via de Kloosterstraat of via de Molenstraat. 

CEDERS EN BELLI 

Voor de Essense OLV-Kerk staan twee blauwe atlasceders, die het straatbeeld van de buurt 
domineren. In het kader van de heraanlegwerken was al langer sprake van het verdwijnen daarvan, 
maar veel duidelijkheid werd er nooit over geschapen. Onlangs hakte het college de knoop door - de 
ceders moeten weg. Met een indrukwekkend betoog toonde Johan Van Oers (Agalev) aan dat er in dit 
dossier heel wat misliep : op verschillende vragen kwam nooit een antwoord, het beloofde onderzoek 
naar mogelijkheden om de bomen te behouden gebeurde niet en de bestaande inspraakregelingen 
werden niet nageleefd; zo werd de Minaraad duidelijk miskend. Een typisch voorbeeld van sluipende 
besluitvorming, en ook bij de wettelijkheid van het finale besluit kunnen ernstige vragen worden 
gesteld. 

Veel had de CD&V/VLD-meerderheid hier niet tegen in te brengen. Milieuschepen Konings (CD&V) 
zette nog wel een boompje op over de kwaliteiten van de Valse Christusdoorn (what's in a name…) die 
mogelijk in de plaats zal komen en weinig "overlast" zal bezorgen. Wordt wellicht vervolgd, maar dat 
zal dan hoogstwaarschijnlijk zonder de twee statige hoofdrolspelers van het verhaal zijn. 

KLACHT IN BEHANDELING 

Tijdens de gemeenteraad van december 2002 werd het jaarrapport 2001 over de klachtenbehandeling 
binnen het gemeentebestuur voorgesteld. Met het rapport bleek niemand echt gelukkig, vooral omdat 
het zowel voor de opsteller als voor de lezers niet duidelijk was wat nu wel en niet in dit rapport 
thuishoort. Nochtans had de gemeenteraadscommissie informatie al in juni 2001 besloten dat er 
duidelijke afspraken moesten worden gemaakt. Fons Tobback (PLE) diende daarom samen met de 
Agalev-fractie een voorstel in waarbij de gemeenteraad het schepencollege oplegt om de nodige 
adviezen in te winnen en vervolgens een nieuw voorstel van reglement uit te werken. De unanieme 
gemeenteraad stemde hiermee in. 

VERLOREN MOEITE 

De Sint-Antoniuskerk van Essen-Statie is toe aan een grondige opknapbeurt. Daar hangt een 
prijskaartje van meer dan 500.000 EUR aan, waar gelukkig wel wat subsidies tegenover staan. Jokke 
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Hennekam (sp.a) had het lastenboek met een kritische blik doorgenomen en vond daarin nogal wat 
werken die behoorlijk duur uitvallen. Zo dient de aannemer in te staan voor het opruimen van de 
zolder, wat volgens Hennekam toch even goed door de parochie zelf kan gebeuren. Al kunnen we ons 
inbeelden dat de patroonheilige van de verloren voorwerpen heel wat rommel verzameld krijgt… In het 
schepencollege bleek niemand het dossier behoorlijk te kennen, zodat de burgemeester zich beperkte 
tot het "meenemen" van de opmerkingen. 

OFFSITE 

Gaston Van Tichelt (CD&V) is één van de meer kritische bezoekers van de gemeentelijke website. Het 
viel hem op dat zo weinig activiteiten van Essense verenigingen daarop worden aangekondigd, en hij 
stelde voor dat het gemeentebestuur die informatie zelf actief zou opsporen. De burgemeester 
antwoordde dat de verenigingen maar de moeite moeten doen om hun activiteiten door te geven. 
Waarop Van Tichelt antwoordde dat zelfs het Feest van de Burgemeester niet was aangekondigd en 
vroeg wiens verantwoordelijkheid dat dan wel was. Schaakmat ! 

KORTE PIJN 

De OCMW-raad opende het nieuwe jaar met een openbare zitting van welgeteld 8 minuten. Het 
schaars opgekomen publiek kon zo horen dat Tom Bevers (PLE) nogmaals terugkwam op de 
antwoorden die voorzitter André Moens (CD&V) in december op de vragen van de 
gemeenteraadsleden had gegeven. Die waren niet altijd even genuanceerd, en sommige waren 
gewoon niet correct. Moens beloofde beterschap en hoopte dat de burgemeester hem volgend jaar 
wat meer voorbereidingstijd zou gunnen. Die burgemeester hoorde de voorzitter hoofdschuddend aan, 
maar kon wel aankondigen dat de vacature in de CD&V-fractie van de OCMW-raad zal worden 
ingevuld door Maria Ansoms - die we bij deze alvast veel succes toewensen. Daarna trok de raad zich 
terug voor enkele (geanimeerde) uren geheime zitting. 

NV DE WERELD 

De Essense Wereldwinkel verhuist binnenkort. Het gemeentebestuur huurt een stuk van het 
stationsgebouw (de voormalige conciërgewoning aan de fietsenstalling) van de NMBS. Ook het Rode 
Kruis krijgt in dit gebouw een plaatsje. Over het prijskaartje van de onderverhuur moet met beide 
organisaties nog gesproken worden. 

POLITIEKE VERNIEUWING 

De gemeenteraad keurde een reglement goed over het subsidiëren van culturele manifestaties. Op 
vraag van de Cultuurraad werd daaraan toegevoegd dat de manifestatie een "vernieuwend karakter" 
moet hebben. "Kan een activiteit die vorig jaar al doorging dan ook dit jaar nog subsidies krijgen ?", 
wilde de raad weten. Volgens de burgemeester wel, want als ze vorig jaar vernieuwend was, zal ze 
dat dit jaar nog wel zijn. Dat opent voor heel wat politieke partijen ongetwijfeld perspectieven in het 
vooruitzicht van de federale verkiezingen : vernieuwend zijn is immers één ding, vernieuwend blijven 
is al heel wat moeilijker. Wie nu alvast partij wil kiezen kan daarvoor terecht bij het stemadvies van 
politicsinfo.net. Dan kan u alweer tot 18 mei op twee oren slapen. 

LAWIJTMAKERS 

De voorbije weken dropte PLE "'t Essens LaWIJtje" in uw (niet-elektronische) brievenbus. 
Vanzelfsprekend kan u het ook nog eens nalezen op onze website. Als u daarmee helemaal overtuigd 
zou zijn van het belang van PLE voor de Essense politiek, kan u natuurlijk ook meteen lid worden. 
Daarvoor volstaat een storting van 10 EUR op 979-3523039-04. 
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