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

De federale verkiezingen, de overhoop gehaalde kalender van de gemeenteraden en de relatieve 
windstilte in de Essense politiek hebben ervoor gezorgd dat u het even zonder deze Nieuwsflits hebt 
moeten stellen.  Maar we willen u toch niet met een lege mailbox de vakantie insturen.  Op de 
gemeenteraad van juni viel namelijk wel nieuws te rapen. 

PRIJSBEWUST 

De werken in de Stationsstraat vorderen en het prijskaartje loopt verder op.  De aanleg van 30 extra 
parkeerruimten, waarvoor twee huizen verdwijnen, kost 10.000 euro extra.  Het blijft heel vriendelijk 
van het gemeentebestuur dat het deze weg overnam van het Vlaamse Gewest en besloot om zelf 
voor alle kosten op te draaien ! PLE zal bij het einde van de werken alvast de totale factuur, te betalen 
door de Essense belastingbetaler, berekenen. We voorspellen nu al dat deze niet van de poes zal 
zijn. Bovendien komen ook de eerste vragen bij de herinrichting zelf naar voren.  Zo vroeg Johan Van 
Oers (Agalev) aandacht voor het zebrapad aan de kerk, waar de verkeerssituatie wellicht vooral voor 
kinderen niet zo duidelijk is. 

WERK AAN DE WINKEL 

De werken brengen voor een aantal middenstanders inkomensverlies mee.  Ronny Nelen (VLD) en 
Ludwig Caluwé (CD&V) vroegen aan het schepencollege om te onderzoeken of er wettelijke 
mogelijkheden zijn om hen hiervoor te vergoeden of te compenseren –  niet alleen nu, maar ook bij 
andere toekomstige wegenwerken.  Het college wil dat onderzoek wel voeren.  Dirk Smout (PLE) 
vroeg om een concrete timing en verbaasde zich erover dat hiervoor wel geld beschikbaar is, maar 
voor zijn voorstel om gezamenlijke wegwijzers te plaatsen dan weer niet.  

JEUGDZONDEN 

De gemeenteraad kreeg de goedkeuring van het werkingsverslag van het jeugdwerkbeleidsplan en de 
jeugdrekening voorgeschoteld, wat zowaar tot een mini-debat aanleiding gaf.  Is het glas half leeg, en 
worden veel beslissingen ergerlijk traag uitgevoerd ? Of is het half vol, en kan je in Essen nog steeds 
spreken van een actief en dynamisch jeugdbeleid ? Zoals voorspelbaar plaatste de discussie 
meerderheid en oppositie tegenover elkaar.  Waarbij Dirk Smout (PLE) aandacht vroeg voor de 
afspraak dat er voor fuiven bij het gemeentebestuur voor één centraal aanspreekpunt zou worden 
gezorgd en voor de afgesproken afronding van de discussie over de toekomst van het Paviljoen.  
Johan Van Oers (Agalev) pleitte ondermeer voor de terugkeer naar het Roefelconcept uit de 
beginjaren, Gino Veraart (sp.a) vroeg om bijvoorbeeld voor wat de aanleg van een skateparkje betreft 
wat korter op de bal te spelen. 

In de zomer hoeft de Essense jeugd alvast niet stil te zitten.  Zo was er op zaterdag 29 juni de 10e 
Roefel, waarvan de foto's ondertussen op het net te vinden zijn.  Daarna schiet de Speelpleinwerking 
terug in actie en tijdens de laatste week van augustus is er de Ronde van Essen.  Daarnaast zijn er 
natuurlijk de kampen van de jeugdbewegingen. 

HET KLOPT ALS EEN BUS 

Ondertussen heeft Essen ook een fuifbus gekregen.  Het schepencollege besliste gelukkig om de 
beslissing van de CD&V/VLD-meerderheid in de gemeenteraad, die in maart nog tegen de fuifbus 
stemden, naast zich neer te leggen.  Zo kan de Essense jeugd op 26 juli veilig naar de Bogerfeesten 
in Kalmthout.  Er is wel een fuifpas voor nodig, die bij de jeugddienst kan worden verkregen.  Om het 
politieke vaderschap van de fuifbus vast te leggen, dat door heel wat partijen wordt opgeëist, zal 
wellicht een DNA-test nodig zijn. 

DE VRIJE MARKT 
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http://www.xs4all.nl/~wheerens/


De sp.a-fractie stelde aan de gemeenteraad voor om een maandelijkse marktdag in Essen in te 
stellen, onder het motto “ socialisme moet gezellig zijn” .  De hele raad vond dit een goed idee, en 
schepen Hoppenbrouwers (VLD) is alvast de nodige contacten aan het leggen.  Een wekelijkse 
marktdag leek voor velen geschikter dan een maandelijkse.  Ook hier kan je over het vaderschap van 
het voorstel discussiëren.  Deze keer doen wij mee : de marktdag stond in de jaren 1980 in ons 
verkiezingsprogramma.   

Ondertussen lanceerde de nationale sp.a-top een nieuw moto: “ socialisme is sexy” . Benieuwd of 
Gino Veraart tijdens de volgende gemeenteraad zal voorstellen om een eroticabeurs te organiseren... 

CHECK IN 

De OCMW-participatiecheque werd intussen definitief een feit.  Het voorstel van raadslid Tom Bevers 
(PLE) werd nog wat bijgeschaafd, zodat nu alle jongeren uit gezinnen met een laag inkomen op een 
steuntje kunnen rekenen als ze willen deelnemen aan het Essense socio-culturele leven 
(verenigingen, optredens, …).  Minister Vande Lanotte (sp.a) besliste vervolgens om de OCMW’ s 
voor dit soort initiatieven ook te subsidiëren.  Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met het 
de sociale dienst van het OCMW (ocmw@essen.be).  

MOET ER NOG ZAND ZIJN ? 

“ Band” , het tijdschrift van het Essense ACW, is meestal de moeite van het lezen waard.  Dat we de 
ACW-redeneringen soms niet kunnen volgen, is wellicht geen nieuws.  Maar dat de christelijke 
werknemers pleiten voor een oprit van de A12 in… Zandhoven vinden we toch echt wel vreemd.  
Zandhoven, Zandvliet, Wechelderzande… zo eenvoudig is het ook allemaal niet.  In dezelfde “ Band”  
maakt OCMW-raadslid Ansoms (CD&V) ook reclame voor de OCMW-participatiecheque.  Dat is 
positief, maar het zou een kleine moeite zijn geweest om even te vermelden waar het initiatief 
vandaan kwam.  Wellicht is het water (zand ?) hiervoor toch nog wat te diep. 

ZWAAR VERHAAL 

Toen hij nog schepen van financiën was voor CD&V, hielpen ze hem om de begroting rond te krijgen.  
Maar als onafhankelijk raadslid voert Ludo Boden een echte kruistocht tegen de verhaalbelastingen, 
de belasting die door de bewoners van de straat wordt betaald bij het aanleggen van nieuwe riolering.  
Voor zijn voorstel om deze maar meteen af te schaffen, kreeg Boden weinig steun.  Maar zijn 
opmerkingen over de toepassing van het reglement, ondermeer in de Huybergsebaan, blijken wel 
hout te snijden, zoals ook zijn voormalige partijgenoot Ludwig Caluwé vaststelde - die daarmee 
schepen Hoppenbrouwers (VLD) in zijn hemd zetten.  De schepen zou er trouwens goed aan doen 
wat minder op de boodschapper te schieten en wat meer aandacht te geven aan de inhoud van de 
opmerkingen. Ook de bewoners van de Grensstraat vechten ondertussen de verhaalbelasting aan. Zo 
moet een deel van hen betalen voor een riolering waarop ze niet kunnen of mogen aansluiten. Een 
gerechtelijke procedure werd opgestart. 

MICRO-ECONOMIE 

Op voorstel van Roger Van Ginderen (sp.a) besloot de raad enkele maanden geleden dat een 
geluidsinstallatie in de raadszaal wenselijk was.  Het publiek zou daar alvast gelukkig mee zijn, gelet 
op de mompelende tussenkomsten die er soms te beluisteren te zijn.  Maar de voorgestelde 
installaties bleken te duur.  De besparingsvoorstellen - geen micro’ s voor de enkele 
gemeenteraadsleden die nooit het woord nemen  - kwamen pas na de raadszitting naar boven, en 
ondertussen was het hele dossier in de koelkast gestopt. 

GEKLASSEERD 

In die koelkast horen ook archieven thuis.  Essen heeft een rijk verenigingsleven, maar de archieven 
raken versnipperd. Zo bleek althans uit de discussie die was ontstaan omtrent het archief van wijlen 
Jul Van Agtmael, gedurende vele jaren de sterkhouder van het Essense culturele leven.  De 
Heemkundige Kring heeft geen plaats, de bibliotheek heeft geen middelen.  Fons Tobback (PLE) 
plaatste het probleem op de agenda van de gemeenteraad.  In de discussie kwam naar voren dat de 
gemeente misschien tussenpersoon kan spelen naar professionele archieven zoals het Kadoc toe.  
Een overleg met de betrokkenen, afspraken en een inventaris van welke “ Essense”  archieven er zijn 
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en waar ze zich bevinden zou alvast een eerste stap zijn.  Misschien kan het gemeentebestuur daar 
alsnog werk van maken ? 

LINDEGROEN 

Het verdwijnen van de ceders aan de OLV-Kerk blijft op de maag liggen, vooral bij Agalev-Essen.  
Maar ook de provinciegouverneur kan er niet mee lachen : de procedure bleek niet correct te zijn 
gevolgd, waarvoor hij het gemeentebestuur op de vingers tikte.  Preventief stelde Johan Van Oers 
(Agalev) alvast voor dat de gemeenteraad zou beslissen om “ in beginsel”  de lindebomen bij de 
herinrichting van Heuvelplein en Nieuwstraat alleszins te behouden.  Waarin de hele raad hem volgde 

ZOLANG DE LEEUW KAN KLAUWEN 

Op elf juli viert Vlaanderen feest ! Hang dus de Leeuwenvlag buiten, en neem ook eens een kijkje in 
de uitgebreide Essense feestkalender.  

Tenslotte wensen we u alvast twee deugddoende zomermaanden.  Tenzij er vooraf in onze gemeente 
een politieke crisis met Antwerpse allures zou uitbreken, zijn wij eind augustus opnieuw... van de 
partij. 

http://www.provant.be/Gouverneur/
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