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ZWARTE KERST 

Tijdens de eindejaarsperiode wordt Essen feestelijk verlicht.  De voorbije jaren kwam er steeds meer 
verlichting, maar dit jaar mag alleen Essen-Centrum nog delen in de kerstvreugde, de andere wijken 
kregen niets meer.  De uitleg die door burgemeester Frans Schrauwen (CD&V) daarvoor tijdens de 
laatste gemeenteraad werd gegeven, klonk wel heel bizar : vorig jaar sneuvelde er zoveel verlichting 
bij het afbreken, dat er dit jaar niet meer genoeg is ! Vorig jaar hing in Wildert de verlichting al 
ondersteboven, nu hangt er dus niets meer, net zoals in Hoek of Horendonk.  Hopelijk breken ze dit 
jaar alles voorzichting af, en kan volgend jaar terug heel Essen meeprofiteren van het licht !  

CALUWÉ STAPT OVER ! 

Ludwig Caluwé (CD&V) maakt een overstap.  Hij doet dat zelfs regelmatig, en wel in een Antwerps 
station.  Natuurlijk is hij lang niet de enige Essenaar die dat doet.  Maar de NMBS veranderde de 
dienstregeling, en overstappen naar Lijn 12 (Antwerpen-Essen-Roosendaal) wordt volgens Caluwé 
niet gemakkelijker : voor enkele verbindingen is er een lange wachttijd, voor andere is dan weer erg 
weinig overstaptijd voorzien of komt er een extra overstap in Berchem.  Caluwé legde de bevoegde 
minister Vande Lanotte (sp.a) op de rooster en bekwam de toezegging dat het nieuwe schema na 
enkele maanden zou worden bijgestuurd.  Op zijn voorstel keurde de gemeenteraad ook unaniem een 
motie goed. 

VOORSTEL NOG NIET GEKLASSEERD 

Enkele maanden geleden discussieerde de gemeenteraad over een voorstel van Fons Tobback (PLE) 
dat pleitte voor een gemeentelijk archievenbeleid.  Aanleiding daarvoor was de weigering van de 
gemeente om het archief van wijlen Jul Van Agtmael in bewaring te nemen.  Dat archief werd 
ondertussen aan het ADVN overgedragen, maar PLE bleef samen met Gaston Van Tichelt (CD&V) en 
Johan Van Oers (Groen!) verderwerken aan een versterkt voorstel voor een beter gemeentelijk 
archiefbeleid.  De Cultuurraad werd om het advies gevraagd en de indieners werkten een antwoord op 
dit advies uit.  De gemeenteraad voerde het debat en besliste dat eerst met de nieuwe conservator 
van de Heemkundige Kring en met de bibliotheek moet worden overlegd.  Wordt dus vervolgd. 

TERUGWERKENDE KRACHT 

Soms krijgen de gemeenteraadsleden vreemde agendapunten voorgeschoteld.  Zo werd hen op 16 
december gevraagd een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van Pidpa van 
15 december.  De klok terugdraaien vermag zelfs de gemeenteraad niet, en het punt werd terug van 
de agenda afgevoerd.  Wie een kalender voor 2004 te veel heeft en een bestemming zoekt, kan hem 
voor alle zekerheid misschien best aan het Essense schepencollege cadeau doen. 

PLAN BLIJFT OP HET GOEDE SPOOR 

Enkele maanden geleden lanceerde PLE samen met Groen! (toen nog Agalev) een ambitieus plan 
voor de NMBS-site aan Hemelrijk.  Het plan doorzwom ondertussen heel wat watertjes, en om u 
daarvan op de hoogte te houden werd nu ook de speciale site (www.essensspoor.tk) aangepast.  
Misschien een surf-idee voor koude, regenachtige of donkere dagen. 

ORANJE BOVEN ! 

Neen, we hebben het niet over de kersverse prinses met de lange naam die bij onze noorderburen 
werd geboren.  Wel over de nieuwe lay-out van de “ gemeentelijke berichten” .  Enkele maanden 
geleden werd besloten dat het “ gele blaadje”  een nieuwe opmaak mocht krijgen.  Dirk Smout (PLE) 
vroeg toen om er zeker geen “ blauw blaadje”  van te maken, verwijzend naar het VLD-smaldeel in de 
bestuursmeerderheid.  Dat knoopte de andere partner, CD&V, goed in de oren.  En zo wordt het 
eerste nummer een oranje blaadje ! Het is blijkbaar wel de bedoeling om elk nummer een eigen 
kleurtje te geven, maar toch. 
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De naam blijft ondertussen het absoluut fantasieloze “ Uit het gemeentehuis” .  Gaston Van Tichelt 
(CD&V) loofde eerder al een fles wijn uit aan degene die iets beters verzint.  Hopelijk levert zijn oproep 
spoedig resultaten op, anders kan volgende suggestie van Roger Van Ginderen (sp.a) misschien 
helpen : "Uit het gemeen tehuis".   

BLAUWE STATIONSSTRAAT 

Oranje boven, dus, maar toch vergeet het gemeentebestuur ook de blauwe kleur niet.  De hele 
Stationsstraat wordt immers opnieuw een blauwe zone (beperkt parkeren met parkeerschijf), met 
uitzondering van de nieuwe parking aan het Molenheike.  Niet vergeten, want wie zonder parkeerschijf 
in de blauwe zone staat, wordt door het "blauw op straat" netjes opgeschreven en betaalt zich... 
blauw.   

VARKENTJE GEWASSEN ? 

Johan Van Oers (Groen!) agendeerde het voorstel om in het gemeentebestuur alleen nog gebruik te 
maken van milieuvriendelijke was- en schoonmaakproducten.  Schepen Konings (CD&V) hield de boot 
af en kondigde eerst een vergelijkend onderzoek van zes maanden aan.  Vreemd genoeg wordt daar 
voor één keer geen studiebureau voor ingeschakeld... 

DE JACHT OP DE KIEZER 

We schrijven 1996 : Essen wordt bestuurd door een meerderheid van CVP (nu CD&V) en VU (nu 
PLE).  Er moeten nieuwe regels voor het jagen in de Essense bossen worden afgesproken.  Een 
voorstel van reglement wordt voorgelegd aan de MiNa-raad (milieuraad), en die geeft een negatief 
advies.  In de gemeenteraad wordt het voorstel besproken, en goedgekeurd door de CVP.  De VU 
onthoudt zich, de oppositiepartijen SP (nu sp.a), Agalev (nu Groen!) én VLD zijn tegen.  Al deze 
partijen vinden immers dat de MiNa-raad het bij het rechte eind heeft. 

Terug naar 2003 : hetzelfde reglement moet terug verlengd worden.  Alleen de meerderheid is 
veranderd : de VLD mag nu mee aanzitten aan de schepentafel, PLE zit op de oppositiebanken.  Het 
voorstel wordt besproken.  De oppositie blijft kritisch, dit in tegenstelling tot de VLD, die het reglement 
nu plots zonder commentaar wel goedkeurt.  Voor een schepenpost mogen principes al eens opzij 
worden geschoven, natuurlijk ! 

FABELTJESKRANT 

De bespreking van het meerjarenplan 2004-2007 van het OCMW verliep in twee bedrijven.  Na de 
bespreking in oktober vroeg Tom Bevers (PLE) aan de provinciegouverneur om het dossier eens te 
bekijken : was er niet veel te weinig overleg met het gemeentebestuur geweest ? De 
bestuursmeerderheid voelde nattigheid, en besloot om het Overlegcomité gemeente-OCMW samen te 
roepen en om het plan opnieuw aan de OCMW-raad voor te leggen.  Dat gaf PLE de kans om een 
poging te doen het plan ook inhoudelijk bij te stellen.  Tom Bevers diende 25 amendementen in (zie 
hier), trok er tijdens de zitting één in en zag er van de 24 overblijvende 22 unaniem goedgekeurd.  Het 
hele plan voldeed daarmee nog niet aan al zijn verwachtingen - op één maand tijd kan je niet alles 
rechttrekken, een plan grondig voorbereiden, het nodige overleg organiseren... maar de belofte om in 
de komende jaren een degelijk plan uit te werken ontlokte PLE wel een onthouding.  De sp.a-fractie 
reageerde wat skeptischer en behield de tegenstem uit oktober ook in november.  Dit resultaat leidt tot 
een moeilijke vraag : hoe komt het dat de VLD-Burgerkrant een beslissing met 7 stemmen voor, 2 
stemmen tegen en 1 onthouding toch kan omschrijven als een "unanieme goedkeuring" ? Niet kunnen 
tellen is voor een partij met de schepen van financiën in de rangen niet zo'n goed teken ! 

WIE MAAKT DE DIENST UIT ? 

De federale regering had het moeilijk om alle knopen over de dienstenscheques door te hakken : de 
Vlaamse en franstalige socialisten stonden lijnrecht tegenover elkaar.  Maar de kogel raakte toch door 
de kerk.  Het Essense OCMW besliste eerder al om mee in het systeem te stappen en in de OCMW-
poetsdienst met dienstencheques te gaan werken.  Daarbij moest er wel voor gezorgd worden dat 
zowel het personeel als de gebruikers daar geen nadeel van zouden ondervinden.  Zo werd beslist het 
personeel in plaats van een gesco-statuut een volwaardig arbeidscontract aan te bieden.  De 
gebruikers zullen dan weer het verschil tussen de huidige prijs en de dienstencheque van 6,20 EUR 
(per uur) terugbetaald krijgen.  De rekeningen van de huidige poetsdienst moesten echter op het 
einde van de maand betaald worden, en de cheques moeten worden voorgeschoten : een 
overschakeling die niet voor alle gebruikers zo gemakkelijk op te vangen is.  In de OCMW-raad stelde 
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Jeroen Clous (sp.a) daarom voor om een eenmalige tussenkomst uit te keren.  Een amendement van 
Jan Goosen (CD&V), mede-ondertekend door Roger Budin (VLD), zette een iets ander systeem met 
een sterkere koppeling aan het inkomen voorop.  De kloof tussen meerderheid en oppositie leek deze 
keer niet zo breed, en na een door Tom Bevers (PLE) aangevraagde schorsing keurde de OCMW-
raad unaniem een compromis over de overgangsregeling goed.  Voor alle praktische informatie kan u 
bij het OCMW terecht. 

DOORSLAGJE 

De begroting voor 2004 die in november aan de gemeenteraad werd voorgesteld, bevatte weinig 
nieuws (niet eens genoeg om een Nieuwsflits te vullen).  Dirk Smout (PLE) sprak van een 
boekhoudersbegroting waarin niet of nauwelijks nieuwe initiatieven werden aangekondigd.  Bovendien 
bleven de nog steeds even onverantwoorde belastingverhogingen gehandhaafd.  De teller op de PLE-
website zal dus nog een jaartje moeten doortikken.  Het bijhorende financiële meerjarenplan bevatte 
helemaal kopiewerk : de voorziene investeringen voor 2007 bleken exact dezelfde als die voor 2006.  
Let dus maar op, of voor u het weet wordt uw straat twee keer heraangelegd !   

HET PAARD NIET ACHTER DE KAR SPANNEN 

Het Essense Karrenmuseum staat voor een belangrijk jaar : een grondige herstructurering moet het 
potentieel van het museum beter tot zijn recht doen komen en bovendien leiden tot een officiële 
erkenning.  Het museum moet op die manier een duidelijk beeld geven van de mobiliteit in onze streek 
in de voorbije eeuwen, en dat door een aantrekkelijke presentatie, geïntegreerd in het mooie park.  
Daarbij wordt ook een halftijdse conservator aangeworven.  Het gemeentebestuur draagt daarin een 
financieel steentje (meer een stevige rotsblok) bij.  Dirk Smout (PLE) wees erop dat "half werk" in dit 
geval absoluut moet worden vermeden en dat van de conservator heel wat wordt verwacht.  Hij pleitte 
daarom voor een voltijdse aanwerving en vroeg om een degelijke beheersovereenkomst met het 
Karrenmuseum af te sluiten. Tevergeefs. 

BOKKENSPRONGEN 

De Wildertse lagere gemeenteschool, WIGO, heeft een turnzaal.  Die wordt gerenoveerd.  Daarnaast 
wordt er op dit moment een nieuwe kleuterschool gebouwd.  Met een turnzaal, volgens de plannen die 
de gemeenteraad heeft goedgekeurd.  In de begroting voor 2004 wordt tenslotte 375.000 EUR 
voorzien voor... een nieuwe turnzaal.  Dat zijn drie turnzalen, en Dirk Smout (PLE) stelde bij de 
begrotingsbesprekingen dan ook enkele vragen : natuurlijk moet de school voldoende turnruimte 
hebben, maar is hier wel behoorlijk over nagedacht ? Kon de nieuwe turnzaal niet in het 
subsidiedossier van de kleuterschool worden ingevoegd ? Over de antwoorden moest het 
schepencollege toch wel even nadenken.  Tussen de lijnen van de antwoorden kon je horen dat de 
planning en de subsidiëring op zijn minst beter had gekund.  Wordt wellicht nog vervolgd.  

INSPRAAKVERWARRING 

Met het woord "inspraak" wordt bedoeld dat de inwoners van de gemeente hun zegje kunnen doen 
over het beleid vooraleer er een beslissing wordt genomen.  Met die adviezen kunnen de verkozen 
vertegenwoordigers dan een doordachte beslissing nemen.  Om geloofwaardig te zijn, moet die 
inspraak dan natuurlijk wel op een neutrale manier, door de overheid zelf en met een hoofdrol voor 
onafhankelijke ambtenaren, worden georganiseerd.  In Essen wordt het woord "inspraak" de laatste 
tijd ook gebruikt voor bijeenkomsten waarbij één politieke partij het oor te luisteren legt, en vervolgens 
de (gefilterde) resultaten als de "stem van het volk" presenteert.  Ook partijpolitieke enquêtes 
verschenen in onze brievenbus.  Op zich is het geen slechte zaak dat politieke partijen weten wat er 
leeft, natuurlijk.  Maar om dat te gaan verwarren met echte inspraak, is een zware vergissing : het 
wekt de indruk dat partijen er zijn om ieders individuele problemen op te lossen (cliëntelisme) en het 
maakt de grens tussen partijbelang en algemeen belang onduidelijk.  Waar blijven de gemeentelijke 
hoorzittingen, wijkraden- of commissies...  ? Dat er behoefte aan is, wordt immers wél aangetoond 
door de partijpolitieke initiatieven ! 

HET EINDE IS NABIJ 

Het jaar 2003 zit er weer bijna op.   Op oudejaarsdag gaan de jongste Essenaren weer 
nieuwjaarszingen, en daarbij kunnen ze opnieuw rekenen op een hartverwarmende chocomelk of 
soep.   Wie zich daarvoor al wat te oud voelt en liever later op de avond een stapje in de wereld zet, 
kan daarvoor dan weer beroep doen op de feestbus.  Zo sluit de jeugd het jaar veilig af ! Wie 
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ondertussen heimwee heeft naar de zomer, kan de foto's die de speelpleinwerking maakte nu 
trouwens ook op het net bekijken. 

De PLE-Nieuwsflits wenst ook u tenslotte alvast prettige eindejaarsfeesten en een voorspoeding 
nieuw jaar ! 
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