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

PLE EN AGALEV LATEN SPOREN NA 

Naar aanleiding van de Open Monumentendag pakten PLE en Agalev uit met een gezamenlijk plan 
voor de NMBS-site en de Spoorweghal aan Hemelrijk.  Er werd ook een speciale website in het leven 
geroepen (www.essensspoor.tk).  De plannen kregen aandacht in de lokale pers, waarbij de foto's uit 
de toekomst de blikvanger waren.  Natuurlijk kwamen ook de eerste commentaren los, zowel 
enthousiaste als wat meer kritische.  Agalev en PLE voorzagen ondertussen ook al enkele 
antwoorden op de verschillende opmerkingen.  Als u ook uw mening kwijt wil, kan u op de website 
terecht.  Op een officiële reactie van de andere partijen is het ondertussen nog wachten - we zijn 
vooral benieuwd naar de eigen plannen van de meerderheid.  Die werden immers al verschillende 
keren aangekondigd, maar niemand kreeg ze ooit echt te zien ! 

OLYMPISCHE SOMERSPELEN 

Eén van de weinige zaken die we wel weten, is dat de meerderheid (vooral de VLD) graag een grote 
sport- en evenementenhal tegen de bestaande spoorweghal zou willen aanplakken.  Deze reuzehal 
zou evenementen voor enkele duizenden mensen moeten kunnen aantrekken, en bovendien 
commercieel worden uitgebaat.  Wij zien absoluut niets in die plannen, al begijpen we nu wel waar ze 
vandaan komen - zoals anderen ook al hebben opgemerkt : Bart Somers (VLD) wil in 2016 de 
Olympische Spelen naar Vlaanderen halen.  VLD Essen wil waarschijnlijk een graantje meepikken...   

Voor alle duidelijkheid : PLE is niet tegen bijkomende sportinfrastructuur, integendeel.  We zijn tegen 
een megalomaan sportpaleis aan de spoorweghal, en dat is iets heel anders ! Er zou trouwens al lang 
extra sportruimte geweest zijn als de nieuwe meerderheid de plannen van voormalig schepen van 
sport Fons Tobback (PLE) om samen met de Sint-Jozefsschool een sportzaal te bouwen niet had 
stilgelegd.  Die plannen waren tot stand gekomen op basis van een grondige behoeftenpeiling bij de 
sportverenigingen, en werden dus op maat van die behoeften gemaakt.  Op het vlak van 
sportinfrastructuur kan volgens ons trouwens nog veel meer met de Essense scholen worden 
samengewerkt.  Maar elk geloofwaardig, realistisch plan, op maat van de gemeente Essen, zal op 
onze steun kunnen rekenen.  We vinden het daarom ook erg vreemd dat CD&V en VLD pas nu een 
behoeftenpeiling bij de sportverenigingen aan het organiseren zijn.  De drie verloren jaren worden niet 
meer ingehaald, en de Essense zaalsporters staan nog altijd in de kou.  Bovendien wachten we nog 
steeds op een duidelijke visie op de toekomstige taakverdeling tussen de Heuvelhal, zaal Rex en een 
eventuele nieuwe sport- en evenementenhal; zolang die visie er niet is blijven we bij onze voorspelling 
: één van de drie zal grotendeels leegstaan. 

OVER SMAKEN EN KLEUREN... 

...kunnen de meningen nogal eens verschillen.  Het "geel bladje" is bij veel Essenaren de naam die 
"Uit het gemeentehuis" krijgt, al wordt het ook wel eens de "Ambtelijke berichten" genoemd.  Maar het 
gemeentebestuur overweegt nu een versie met verschillende kleuren.  Gaston Van Tichelt (CD&V) 
stelde voor om in dat geval ook eens over een andere naam na te denken, naar het voorbeeld van het 
Kalmthoutse "Tussen Hei en Maatjes".  Dirk Smout (PLE) vroeg vooral om er geen blauw blaadje van 
te maken, wat Ronny Nelen (VLD) deed afvragen welke kleur PLE dan wel in gedachten had...  Het 
idee van Van Tichelt lijkt ons nog niet zo slecht.  Als u zelf een suggestie hebt, kan u hem altijd een e-
mail sturen. 

DOORBOMEN 

De vorige gemeenteraad boog zich al over een wijziging van het kapreglement, waarbij het 
gemeentebestuur zelf voortaan aan minder strenge regels onderworpen zouden worden.  Toen werd 
het uitgesteld om een advies van de Minaraad (milieu-adviesraad) te vragen.  Dat leverde wat 
discussie op over de juiste betekenis van de verschillende adviezen en over de draagwijdte van 
termen als "veiligheidsredenen".   Johan Van Oers (Agalev), daarin gevolgd door Dirk Smout (PLE), 
pleitte ervoor om toch voorzichtig te zijn en ook het gemeentebestuur niet te veel mogelijkheden te 
geven om zomaar tot het kappen van bomen over te gaan.  
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Ook Gaston Van Tichelt (CD&V) had nog een boomvraagje in petto : tijdens de herfst vallen er eikels 
uit de bomen (alleen uit eiken, natuurlijk).  Wie die opruimt en zo voet- en fietspaden vrijhoudt, moet 
achteraf wel de GFT-container betalen.  Een eenvoudige oplossing ligt blijkbaar niet zo voor de hand. 

WAT HEB IK NOU AAN M'N FIETS HANGEN ? 

De Essense Seniorenraad organiseerde een fietstocht doorheen de gemeente en trok daarmee meer 
dan 200 deelnemers.  Dat leverde felicitaties op vanuit de sp.a- en de CD&V-fractie, maar ook de 
vraag om in de toekomst minder gemakkelijk te schrappen in de begrotingspost "fietspaden".  De tocht 
liet het pas geopende fietstunneltje aan het Wildertse viaduct links liggen.  Misschien maar goed ook, 
want volgens Imelda Schrauwen (CD&V) werd dat tunneltje zowaar al door een auto-bestuurder 
uitgetest.  Over de kleur van zijn nummerplaat was er in de gemeenteraad géén discussie.  Wellicht 
was de betrokkene op zoek naar een stukje bouwgrond... 

GEEN UILEN 

Ook "Uilse Kermis" kwam in de gemeenteraad aan bod.  Dirk Smout (PLE) meldde dat vooral op 
zondag de verkeerssituatie op Over d'Aa niet erg veilig is, en vroeg om tegen volgend jaar een 
oplossing uit te werken.    

VAN JE FOUTEN MOET JE (NOTU)LEREN 

Waarover wordt in de vergaderingen binnen het OCMW het meest gediscussieerd ? Over de notulen 
van de vorige vergadering en over die van de volgende ! Af en toe blijft er ook tijd om beleid te 
maken.  Toenmalig minister van maatschappelijke integratie Vande Lanotte (sp.a - nu minister van de 
Noordzee, kwestie van afwisseling) stelde de OCMWs geld ter beschikking om de culturele participatie 
te bevorderen.  Plannen voor een buurtfeest aan Kerkeneind gingen om allerlei redenen de mist in, 
maar de OCMW-raad herpakte zich en keurde een iets meer bescheiden maar zeker zo nuttig project 
goed : gezinnen met opgroeiende kinderen zullen een goedkope tweedehands-computer kunnen 
aankopen, en krijgen ook de nodige ondersteuning bij het gebruik.  Daarvoor zal worden 
samengewerkt met de vzw Werkervaringsbedrijven (Geel) waar langdurig werklozen de pc's zullen 
upgraden.  Staat genotuleerd ! 

IN HET ZAK GAZET 

Gazet van Antwerpen berekende nog eens hoe snel de belastingen op het kadastraal inkomen 
("huisbelasting") in Essen de voorbije 13 jaar gestegen zijn.  Voor een huis met een K.I. van 1.740 
EUR moest in 1990 452 EUR betaald worden, in 2003 al 1.014 EUR.  De krant is nog vriendelijk voor 
het gemeentebestuur, door er niet bij te vertellen dat er nog verschillende andere belastingen de 
hoogte in gingen.  Wat het u allemaal gekost heeft en nog zal kosten, kan u nog steeds op de PLE-
site narekenen.  Burgemeester Schrauwen (CD&V) legt in zijn antwoord de schuld opnieuw 
grotendeels bij de regeringen die het gemeentebestuur toch zoveel nieuwe taken aanrekenen...  De 
gemeentebegroting 2004 zal op 27 november aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  Eens zien 
of er dan wéér taken bijgekomen zijn waarvoor de Essenaar extra zal moeten betalen... 
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