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ZE WILLEN VAN GEEN WIJKEN WETEN 

De gemeenteraad van maart had weinig te bieden.  Het voorstel van sp.a en Agalev om een 
wijkambtenaar in te stellen had nochtans een boeiende discussie over de relatie gemeente-wijk en 
politiek-ambtenaren kunnen opleveren.  Het voorstel bestond erin dat er bijvoorbeeld maandelijks in 
elke wijk een ambtenaar zou zetelen, bij wie dan de meest voorkomende administratieve 
aangelegenheden kunnen worden geregeld –  met een laptopcomputer moet zoiets haalbaar zijn.  De 
ambtenaar kan ook een signaalfunctie vervullen door suggesties door te geven aan het 
gemeentebestuur, en zo een stuk politiek dienstbetoon (dat deel dat niet over het beleid maar over 
individuele vragen gaat) overbodig maken.  Dat is een goede zaak voor het “ sociale weefsel”  in de 
wijk, en verder zagen sp.a en PLE een link met hun respectievelijke voorstellen over wijkraden en 
wijkcommissies wel zitten.  Maar burgemeester Schrauwen (CD&V) vreesde ervoor dat alleen een 
superambtenaar de functie zou kunnen invullen.  Bovendien reageert CD&V nu eenmaal altijd 
allergisch als er zelfs maar voorzichtig vragen worden gesteld bij bepaalde vormen van dienstbetoon 
–  de “ kloof tussen burger en politiek”  wordt dan bovengehaald.  CD&V, VLD en het Blok stemden 
het voorstel weg. 

KWIE-BUSSEN 

Dat de discussie over de fuifbus niet bevorderlijk was voor het dichten van de “ kloof”  van hierboven, 
staat wel vast.  Goed om weten : alle partijen zijn voorstander van een fuifbus, die in de 
weekendnachten de fuivende jongeren van Essen naar de buurgemeenten kan brengen, en 
andersom.  Wie het voorstel eerst lanceerde, moeten historici maar eens uitmaken.  In elk geval 
trekken sp.a, VLD en jeugdschepen Dirk Konings (CD&V) al enige tijd aan de kar.  Maar het duurt 
allemaal wat lang, en Gino Veraart (sp.a) diende nu een voorstel in om voor eens en voor goed te 
beslissen dat die fuifbus er ook werkelijk moet komen.  De meerderheid reageerde verontwaardigd en 
geschokt, want daar was ze het nu eens volledig mee eens.  Meer nog, het schepencollege is er volop 
mee bezig en dus komt de fuifbus er binnenkort.  De discussie ging uitsluitend over wie het 
“ vaderschap”  ervan mag opeisen.  Dirk Smout (PLE) probeerde nog duidelijk te maken dat een 
voorstel waar iedereen achterstaat gewoon moet worden goedgekeurd - zonder onzinnige discussies 
over wie de pluimen op de hoed mag steken.  Maar het mocht niet baten… CD&V en VLD stemden 
tegen de fuifbus én zullen er nu voor zorgen dat die bus er zo snel mogelijk komt, want dat staat ook 
zo in hun bestuursakkoord.  Alleen aan schepen Imelda Schrauwen (CD&V) was deze hersenkronkel 
niet besteed, wat ze toonde door zich te onthouden bij de stemming. 

NOG EVEN CHECKEN 

Tom Bevers (PLE) diende bij de OCMW-Raad het voorstel in om een participatiecheque in te voeren, 
die jonge leefloontrekkenden en kinderen van leefloners aanzet om deel te nemen aan het rijke 
Essense socio-culturele leven : de verenigingen, optredens, tentoonstellingen…  Dat is immers lang 
niet altijd evident voor wie met een laag inkomen moet rondkomen.  Na een wat eigenaardige 
voorafgaande procedure werd het voorstel principieel goedgekeurd, maar voor verdere uitwerking 
naar een werkgroep verwezen.  Wordt vervolgd... 

ZWEREN 

De OCMW-Raad heeft afscheid genomen van Lieve Wuyts (Agalev) die haar zitje zoals afgesproken 
doorgeeft aan François Veraart (sp.a).  PLE bedankt Lieve voor de goede samenwerking en hoopt dat 
ze zich met de Essense politiek zal blijven bemoeien –  hoe ze in januari 2002 al een beetje 
terugkeek, kan u lezen op de Agalev-website...  Haar opvolger heten we van harte welkom. 

Eerder al kwam Maria Ansoms (CD&V) in de OCMW-Raad.  Maar in februari mocht ze nog niet aan 
de zitting deelnemen : ze had wel de voorgeschreven eed “ in handen van de burgemeester”  
afgelegd, maar haar kandidatuur was niet formeel aan de gemeenteraad voorgedragen.  Dat 
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gebeurde daarna wel.  Maar… moest ze nu wel of niet opnieuw de eed afleggen ? Volgens 
burgemeester Schrauwen (CD&V) hoefde dat niet en kon ze zo tot de raadszitting van maart worden 
toegelaten.  Volgens Jeroen Clous (sp.a) moest ze wel opnieuw zweren om de "verplichtingen van 
haar ambt trouw na te komen” .  Ansoms nam zonder nieuwe eed deel aan de raadszitting van maart, 
maar Clous kondigde aan naar de gouverneur te stappen.  Die zal nu wellicht scheidsrechter mogen 
spelen in het geschil.  Aan wie van plan zou zijn een gokje te wagen op de uitkomst hiervan, raden we 
aan toch niet te veel spaarcenten op Schrauwen in te zetten. 

HET POLITIEKE SPEL 

Er kan ook worden gegokt op de verkiezingsuitslag van 18 mei.  Bij politiek.net kan u de uitslag 
voorspellen en een etentje winnen (wel eerst registreren).  De Financieel-Economische Tijd pakt het 
anders aan en opent met Kiesmarkt een heuse politieke aandelenbeurs.  

SECRETARIS MET BREDE BLIK 

Met “ Lokaal”  heeft de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) sinds begin 2003 een 
nieuw tijdschrift.  In het zesde nummer ontspint zich een debat over de rol van de lokale overheden in 
het Europa dat de Conventie onder leiding van Valéry Giscard-d’ Estaing en Jean-Luc Dehaene aan 
het uittekenen.  De visie van minister-president Patrick Dewael (VLD) wordt daarbij geplaatst 
tegenover die van… Ronny Frederickx, de Essense gemeentesecretaris.  Als u het zelf wil nalezen, 
kan u hier terecht. 
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