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

Het einde van de zomervakantie kondigt ook het nieuwe Essense politieke jaar aan.  Op de eerste 
regendag vergaderde immers de gemeenteraad opnieuw.  Ook in de commissievergaderingen en in 
de OCMW-raad viel er al eens enig nieuws te rapen. 

GELD IN HET LAATJE 

De gemeenteraad kreeg een begrotingswijziging voorgeschoteld.  Daarbij werd voorgesteld om een 
groter bedrag in het reservefonds te steken dan voorzien.  Wie de voorbije maanden een enveloppe 
van de FOD Financiën in de brievenbus kreeg, weet waar dat geld vandaan komt : van de verhoogde 
gemeentebelastingen.  Het lijkt er dus nu op dat dit geld wordt opgepot.  Betaalde u dan toch teveel ? 
Voor wie de tel kwijt is, op de PLE-website tikt nog steeds een teller die het allemaal netjes bijhoudt. 

WINKELWAAR 

De verhuis van de Wereldwinkel kwam er op een wat ongelukkig moment, omwille van de 
wegenwerken aan de Stationsstraat.  Wie de vertrouwde koffie, wijn, thee of andere eerlijke producten 
nog niet terugvond, verwijzen we alvast naar het stationsgebouw - aan de kant van het viaduct.  Het 
gemeentebestuur huurt dit gebouw en verhuurt het door aan de Wereldwinkel.  De gemeenteraad 
keurde dit vanzelfsprekend goed, op het Blok na.  Blijkbaar geldt niet alleen "eigen volk eerst" maar 
ook "eigen producten eerst".  De meeste Vlaamse wijn is nochtans niet echt "grand cru"... 

Niet alleen de Wereldwinkel ondervindt hinder van de wegenwerken, ook de andere middenstanders 
zien hun klanten wat minder vaak.  Eerder hadden CD&V en VLD al steunmaatregelen gevraagd.  
Ronny Nelen (VLD) vroeg daarom alvast naar een stand van zaken, maar zijn partijgenoot Willy 
Hoppenbrouwers toonde zich erg sterk in het rond de pot draaien.  Tegen de volgende heraanleg zal 
men er misschien wel uit zijn... 

Voor sommige werken komt het einde ondertussen trouwens in zicht.  Op 15 september gaat zo het 
viaduct van Wildert al terug open. 

GEPLAND 

Elke gemeente krijgt de kans om een jeugdruimteplan op te stellen, en wordt daarvoor gesubsidieerd 
door de Vlaamse overheid.  Essen koos ervoor om ondermeer werk te maken van brandveiligheid in 
de lokalen van het jeugdwerk, van een goed doordachte heraanleg van de speeltuintjes (waar heel 
wat toestellen de nieuwe reglementering niet overleefden), van repetitieruimte voor startende 
muziekgroepjes of nog van een proefproject met "lummelhoeken" voor tieners.  Bij de bespreking van 
het plan toonde Dirk Smout (PLE) zich tevreden, maar vroeg wel extra aandacht voor de noodzaak om 
op Hoek een speelpleintje te voorzien en om daarmee bij de opmaak van BPA's en andere ruimtelijke 
ordeningsplannen van bij het begin rekening te houden.  Ook de (nogmaals...) geplande grondige 
discussie over de bestemming van het Paviljoen werd door PLE verwelkomd. 

GEKAPT 

Wie een boom wil omhakken, heeft een kapvergunning nodig.  Maar het gemeentebestuur kreeg 
hierop zelf graag een uitzondering : soms moet de hakbijl namelijk al eens hoogdringend worden 
gehanteerd.  De argumentatie klinkt toch wel verdacht, de recente ervaring met het kappen van de 
ceders aan de OLV-Kerk in gedachte.  Dat vond blijkbaar ook de GECORO, de adviesraad rond 
ruimtelijke ordening, die dit graag aan een heel strak kader wilde onderwerpen.  De gemeenteraad 
besliste vervolgens om ook de MINA-raad (milieu) te raadplegen.  Een boom omhakken doe je 
inderdaad niet zomaar even snel. 

ONDER STROOM 

Dat een constante stroom elektriciteit lang niet voor iedereen evident is, bleek onlangs op 
verschillende plaatsen in de wereld.  Maar ook het opwekken ervan verloopt niet altijd even 
gemakkelijk.  In Brazilië wordt zo 92% van de elektriciteit opgewekt door stuwdammen.  Dat betekent 
dat grote stukken land onder water komen te staan, waarmee mensen gedwongen worden te 
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verhuizen en waarbij veel natuur wordt vernietigd.  MAD is een Braziliaanse volksbeweging die zich 
hiertegen verzet en de slachtoffers probeert bij te staan.  Essen kiest er in het kader van 11.11.11 voor 
om hun project een steuntje in de rug te geven.  Johan Van Oers (Agalev) merkte op dat het 
Belgische bedrijf Tractebel mee verantwoordelijk is voor de aanpak in Brazilië, en stelde alvast voor 
om met hen een discussie te organiseren.   

GEWOON WONEN 

Betaalbaar wonen is niet altijd "gewoon" in Essen, en dat is al vele jaren een PLE-bekommernis.  
Zeker voor wie moet rondkomen met een wat minder riant inkomen, is het niet altijd zo 
vanzelfsprekend om geschikte huisvesting te vinden.  Dat er dus al eens bij het OCMW wordt 
aangeklopt, spreekt vanzelf.  Maar ook daar blijft een antwoord soms uit : het OCMW heeft niet veel 
eigendommen, al worden er wel enkele huizen van het gemeentebestuur en van privé-eigenaars door 
het OCMW doorverhuurd.  Een renovatie- en woonproject zou nochtans nog andere voordelen voor 
het OCMW kunnen opleveren : de op te richten klusjesdienst zou mensen die elders minder 
gemakkelijk aan de bak komen werk kunnen verschaffen én zou ook al eens elders een klusje kunnen 
opknappen.  Zodat bijvoorbeeld thuis blijven wonen voor senioren eenvoudiger wordt gemaakt.  PLE-
raadslid Tom Bevers en zijn sp.a-collega's dienden daarom een voorstel bij de OCMW-raad in, dat in 
de eerste plaats een grondig onderzoek van de mogelijkheden inhoudt.  De meerderheidspartijen 
sleutelden er wat aan en het aangepaste voorstel (zie verslag OCMW-raad) werd unaniem 
goedgekeurd.        

Het OCMW mag zich ondertussen ook verheugen in de nakende oplossing van de eigen 
woonproblemen.  Het verbouwingsdossier voor het Kerkeneind werd door de gemeenteraad 
goedgekeurd.  Hopelijk wordt daarmee de eerste stap in de richting van een echt "sociaal huis" gezet.  
Goed nieuws is er verder ook voor de bewoners van de serviceflats : na een wel zeer lange 
administratieve lijdensweg zouden de omgevingswerken aan de serviceflats op 22 september eindelijk 
aangevat worden.  

KAPERS OP DE KUST 

Gedurende de laatste twee weken van augustus kreeg Essen het bezoek van een tweekoppige 
delegatie uit het Zuid-Afrikaanse Witzenberg.  Francois du Toit en Maggie Abrahams (foto) kwamen 
het milieu- en het jeugdbeleid in onze gemeente bestuderen, en bezochten in dat kader ondermeer de 
Ronde van Essen. 

VAN 100 NAAR 0 

Wie in Essen een ongeval heeft, maakt veel kans om naar het Roosendaalse Sint-
Franciscusziekenhuis te worden vervoerd.  Daarmee was Essen zondermeer een schoolvoorbeeld 
van grenzenloze samenwerking.  Maar daaraan komt een einde : de spoedgevallendienst in 
Roosendaal wordt stopgezet.  Hoe het nu verder moet, is nog niet helemaal duidelijk. 

WATER IN HET ZWEMBAD 

Water in het zwembad : het lijkt niet echt een probleem, integendeel.  Dat wordt het wel wanneer het 
van buiten komt en blijkbaar door het dak binnenlekt.  Dirk Smout (PLE) vroeg in de commissie 
openbare werken om het eens na te kijken, wat ook werd toegezegd. 

AANTWAAREPE GAA ZAA VEUR MAA... 

De zomer is ook in de politiek komkommertijd.  Ludwig Caluwé (CD&V) haalde dus het wereldnieuws 
met zijn aanklacht tegen het gebrek aan Antwerpenaren in de nieuwe regering.  Het antwoord van 
premier Verhofstadt stond in Humo : in Antwerpen beschouwen ze iemand van Brasschaat al niet 
meer als een echte Antwerpenaar, terwijl ze in Gent de ruime omstreken ook nog meetellen.  In die 
optiek is het natuurlijk wel héél onbaatzuchtig van Caluwé om vanuit het platteland de 
vertegenwoordiging van verre grootsteden te verdedigen, maar voor ons is het nu wel wachten op een 
échte volksvertegenwoordiger van "'t Stad" om het gebrek aan Essenaren in de regering aan te 
klagen, bij wijze van wederdienst.  Waar zit Hugo Coveliers (VLD) als je hem voor één keer wel nodig 
hebt ? 

INSITE 

Met in.essen.be heeft onze gemeente nu ook een "gemeenschapssite".  De verenigingen kunnen er 
hun informatie op kwijt (en nemen daarvoor best even contact op met de gemeentelijke infodienst).  
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Bovendien kunnen ook alle Essenaren een e-mailadres aanvragen.  Dat kan gewoon via de site voor 
wie al een internetaansluiting heeft.  Wie daarover nog niet beschikt, kan op het gemeentehuis een 
CD-Rom afhalen.  Maar deze Nieuwsflits is wellicht niet het beste medium om hen daarvan op de 
hoogte te brengen... 


