
PLE-Nieuwsflits 

Elektronische nieuwsbrief van het Project Leefbaar Essen 
Jaargang 2, nr. 3 - Zie ook kies.nu/ple 

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

WIJZER OF WEG  

De werken aan de Stationsstraat zijn al enkele weken bezig, en zorgen voor enige overlast.  Dat is 
natuurlijk begrijpelijk.  Verschillende handelszaken zijn minder goed bereikbaar, en proberen hun 
klanten op de goede weg te zetten door wegwijzers te plaatsen.  Dat is al even begrijpelijk.  Alleen 
zorgde dit op korte tijd voor een heuse wirwar van kleurige wegwijzers, die op alle hoeken van straten 
in het Centrum worden teruggevonden.  Tijdens de gemeenteraad van januari hadden verschillende 
raadsleden dit probleem voorspeld, en ze kregen gelijk.  PLE-raadslid Dirk Smout diende daarom voor 
de gemeenteraad van februari een voorstel in, dat het schepencollege de opdracht gaf om met de 
betrokken middenstanders te gaan praten, om zo te komen tot een eenvormig systeem van 
wegwijzers of borden.  Het gemeentebestuur zou daar trouwens ook best een financieel steentje aan 
mogen bijdragen –  een mooie gemeente mag immers iets kosten. 

Maar de schepen voor lokale economie, Willy Hoppenbrouwers (VLD), wrong zich in allerlei bochten 
om het voorstel toch maar niet te moeten uitvoeren, zodat CD&V en VLD uiteindelijk ook tegen de 
plannen van Smout stemden.  De pijlen hangen er nu toch al.  Hoppenbrouwers kondigde wel aan dat 
hij voor de tweede en volgende fases van de werken een overleg met de betrokkenen zou houden, 
om dan wel tot een behoorlijke oplossing te komen.  Eerst zien… 

BUITEN DE ZONE 

De gemeenteraad besliste om alle schoolomgevingen om te vormen tot een zone-30.  Verschillende 
raadsleden wezen er wel op dat borden alleen daarvoor niet volstaan : de weg moet ook anders 
worden ingericht.  Schepen Van Loon (CD&V) wees erop dat dit in een volgende fase nog kon worden 
bekeken.  Op de vraag van Fons Tobback (PLE) of het voorbeeld van Kalmthout niet kon worden 
gevolgd, waar de zone-30 alleen op schooldagen en – uren geldt, kwam een negatief antwoord.  
Blijkbaar overtreden onze zuiderburen hiermee immers de wet. 

De Stationsstraat wordt na de werken dan weer geen zone-30, maar blijft wel een “ blauwe zone” , 
waar de parkeerschijf dus verplicht is.  Gino Veraart (sp.a) stelde voor om de bewoners een 
parkeerkaart te geven, maar was bij het schepencollege duidelijk aan het verkeerde adres. 

PENSIOENFONS 

Op pensioen gaan, is een voor veel mensen een grote verandering in hun leven : tijdsindeling, sociale 
contacten, financiële situatie… worden dikwijls heel anders dan voorheen.  In veel bedrijven worden 
daarom cursussen georganiseerd, die de werknemers en hun partner hierop voorbereiden.  De VVSG 
biedt dit nu ook aan voor personeelsleden van openbare besturen.  Fons Tobback (PLE) diende 
daarom een voorstel in, zodat principieel zou beslist worden dat de personeelsleden aan dit soort 
cursussen mogen deelnemen.  Het schepencollege ging akkoord, maar stelde wel dat de gewone 
procedure voor vormingscursussen moet worden gevolgd. 

TIJDGEREXT 

Drie jaar nadat de politieke beslissing om zaal Rex aan te kopen viel, wordt op 1 maart eindelijk met 
de verbouwingswerken gestart.  Op vraag van Fons Tobback (PLE) stelde het schepencollege dat de 
werken ongeveer tot in november zouden duren.  Over het beheer van de zaal werd ondertussen nog 
geen beslissing genomen.  Hopelijk wordt nieuw tijdverslies vermeden, zodat Essen eindelijk over de 
langverwachte fuifzaal zal kunnen beschikken. 

“ HIJ ZAL VOOR ONS…  

…geen commissies niet meer doen” .  Deze populaire versie van de Dodenmars blijkt ook het motto 
van het Essense schepencollege.  Dirk Smout (PLE) wees erop dat Essen de goede gewoonte heeft 
om regelmatig gemeenteraadscommissies te houden, om de raadszittingen voor te bereiden.  Op die 
manier krijgen belangrijke dossiers voldoende aandacht, en bovendien krijgen de raadsleden – zowel 
van de meerderheid als de oppositie–  meer kansen om mee te denken, omdat het “ politieke”  
gehalte van de vergadering wat lager ligt.  Maar de CD&V/VLD-meerderheid ziet dat blijkbaar anders, 
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en organiseert als maar minder commissievergaderingen.  De opmerking van Smout kreeg bijval uit 
verschillende hoeken. 

Zelfs uit een wel heel onverdachte en onverwachte hoek…  Op de agenda van de komende Sportraad 
staat een toelichting van de plannen die het schepencollege heeft met de NMBS-site (aan de 
Spoorweghal).  Maar de gemeenteraadsleden zelf hebben hierover nog geen enkele informatie 
gekregen.  Op vragen komt geen antwoord.  Het is niet meer dan logisch dat de gemeenteraad 
informatie krijgt vooraleer die naar een adviesraad gaat, stelden ondermeer de raadsleden Smout 
(PLE) en Van Oers (Agalev).  Bijvoorbeeld omdat ze anders worden aangesproken op zaken waar ze 
helemaal niets van afweten.  Dat principe heet “ het primaat van de politiek”  en wordt vooral vurig 
verdedigd door VLD-kopstukken zoals Verhofstadt en Dewael.  Dus was het misschien toch niet zo 
onlogisch dat VLD-schepen Willy Hoppenbrouwers de vraag van de oppositie steunde.  Alleen ging hij 
daarmee wel frontaal in tegen zijn eigen partijgenoten Willy Heymans en Ronny Nelen. 

ZORG (NIET) ONTMANTELD 

Omwille van besparingsredenen werd in 2001 de “ mantelzorgtoelage”  van het OCMW afgeschaft.  
Het gaat om een toelage voor de personen die zelf zorgen voor de hulpbehoevende ouderen die bij 
hen inwonen en die niet in aanmerking komen voor de Vlaamse Zorgverzekering.  De oppositiepartijen 
sp.a, PLE en Agalev probeerden de OCMW-Raad van begin februari nog te overtuigen dat er ook 
Essenaren zijn die voor hulpbehoevenden jonger dan 60 zorgen, maar dat kon de meerderheid niet 
overtuigen - vooral om financiële redenen.  Het reglement werd verder wel grondig bijgeschaafd.  Wie 
denkt in aanmerking te komen voor de toelage, die 50 EUR per maand bedraagt, kan contact 
opnemen met de Sociale Dienst van het OCMW.   

NEDERLANDSTAAL 

Enkele maanden geleden dreigde een discussie binnen de OCMW-raad over de vervoerskosten van 
anderstaligen die taallessen willen volgen enigszins uit de hand te lopen.  Het probleem werd destijds 
ontmijnd door het voorstel van Jan Goosen (CD&V) om in Essen zelf taallessen te organiseren.  Zo 
gezegd, zo gedaan.  Sinds begin februari organiseert het OCMW samen met het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs IVORAN uit Kapellen lessen Nederlands.  De lessen gaan door in de Oude 
Pastorij.  Eventuele geïnteresseerden kunnen contact opnemen met IVORAN, op het nummer 03/605 
40 78. 

VAN DICHTEN COMT MI CLEINE BATE 

Wie dan toch Nederlands heeft geleerd, kan meteen de dichtbundel ter hand nemen.  Nederland heeft 
zijn dichter des vaderlands (Gerrit Komrij), Antwerpen heeft sinds kort een stadsdichter (Tom Lanoye), 
en de burgemeester maakte bekend dat Essen nu ook een dorpsdichter heeft.  De editie 2003 van 
Vlaanderen Feest staat immers in het teken van de poëzie.  Dichter en Agalev-gemeenteraadslid 
Johan Van Oers mag dit onbezoldigde ambt voor zijn rekening nemen - al scheen hij zelf naar 
Antwerps voorbeeld nog wel over de voorwaarden van de aanstelling te willen onderhandelen.   
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