
PLE-Nieuwsflits 

Elektronische nieuwsbrief van het Project Leefbaar Essen 
Jaargang 3, nr. 1 - Zie ook kies.nu/ple 

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

BESTUURSAKKOORD IN HET HONDERD ? 

De oppositiepartijen PLE en sp.a sloegen de handen in elkaar en maakten een gezamenlijke evaluatie 
van het bestuursakkoord dat CD&V en VLD in 2000 afsloten. De bestuursperiode is immers halfweg : 
in 2006 staan er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op het programma. In het bestuursakkoord en 
de beleidsnota's die erop gebaseerd zijn, vonden sp.a en PLE maar liefst 100 beloftes die nog moeten 
gerealiseerd worden. De zes raadsleden van beide partijen legden elk hun vinger op enkele wonden. 

In zijn tussenkomst stelde Fons Tobback (PLE) ondermeer vragen over het uitblijven van een visie 
over het beloofde "sociaal huis" en vroeg zich af of er van de beloofde administratieve 
vereenvoudiging iets in huis is gekomen.  Over het beloofde nieuwe voetbalveld voor Olympic Essen 
stelde hij een duidelijke vraag : "Wanneer wordt de aftrap gegeven" ? Dirk Smout (PLE) haalde in zijn 
inbreng aan dat uit NIS-cijfers blijkt dat de Essenaren samen met de inwoners van Meerhout in onze 
provincie het minst tevreden zijn met de fietspaden. Hij wees er verder op dat van de beloofde aanpak 
van de weekendzone door de blauwe schepen Heymans (VLD) samen met de al even blauwe 
Vlaamse minister Van Mechelen (VLD) nog niet veel in huis is gekomen; en dat terwijl de Vlaamse 
verkiezingen naderen. Smout hekelde ook het uitblijven van duidelijke overeenkomsten met de stevig 
gesubsidieerde vzw's VVV en Heemkundige Kring. De sp.a-raadsleden legden ondermeer de nadruk 
op jeugd, sociale voorzieningen, woonbeleid, inspraak… 

AFTELLEN NAAR 2006 

Namens de coalitiepartijen namen Gaston Van Tichelt en burgemeester Schrauwen (beiden CD&V) 
het woord; de VLD speelde opnieuw de bekende rol van "zwijgende meerderheid". Zij bedankten sp.a 
en PLE voor het verzamelen van de nog niet uitgevoerde punten en beloofden dat ze zullen 
besproken worden in de verschillende gemeenteraadscommissies. 

Smout rekende voor dat er nog ongeveer 3 beloftes per maand moeten worden waargemaakt, en Van 
Tichelt vond dat best een haalbaar ritme. Om de meerderheid wat te helpen plaatst PLE een nieuwe 
teller op de eigen website : hoeveel beloftes zijn er nog te realiseren en hoeveel dagen zijn er nog te 
gaan tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen ? PLE rekent op de meerderheid om eventuele 
realisaties die we over het hoofd zouden zien op tijd te signaleren ! 

AANMODDEREN 

In een oude notariële akte heet ze "slotgracht", in de gemeentelijke stukken "vijver", maar alle 
Essenaren kennen de waterloop rond de Oude Pastorij als "de Vest". Om de zoveel jaar wordt die 
uitgebaggerd en wordt het slib op het aanpalende terrein gestort. Na korte tijd is de Vest opnieuw 
even vuil als voordien en het terrein werd er ook nooit beter van. De gemeenteraad moest zich 
opnieuw uitspreken over een soortgelijke operatie. PLE, sp.a en Groen! vroegen zich af of het deze 
keer veel zou uithalen en vroegen om een duidelijke visie op de toekomst van het park. Dirk Smout 
(PLE) wees er ook op dat de grindpaden die enkele jaren geleden werden aangelegd nu al in 
erbarmelijke toestand zijn. Schepen Van Loon (CD&V) stelde dat er deze keer aan "diepspitten" zal 
worden gedaan, zodat het terrein er echt wel beter van zou worden. 

Roger Van Ginderen (sp.a) stelde voor om met rietaanleg te proberen het water zuiver te houden, en 
de schepen kondigde aan dat hij de suggestie zou onderzoeken. Rogers partijgenoot Gino Veraart 
raakte bij deze bespreking van dit agendapunt dan weer enigszins in de knoei met zijn beeldspraak. 
Volgens hem zouden de werken "geen aarde aan de dijk brengen". Laat dat nu zowat het enige zijn 
dat ze zeker wél gaan doen... 

BLIND RONDDWALEN 

In de lente van 2002 deed Fons Tobback (PLE) het voorstel om de gemeentelijke website ook 
toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Het gemeentebestuur kondigt nu aan dat het 
daarvoor ook werk zal maken en zal nastreven om tegen juni 2004 het Blindsurferlabel te behalen. 
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Goed nieuws dus, en Tobback bedankte het schepencollege dan ook voor het uitvoeren van zijn 
voorstel. 

Maar niet alleen voor blinde surfers wordt www.essen.be straks iets meer bereikbaar. Vooral onder 
impuls van Jeroen Clous (sp.a) startte het OCMW samen met Werkervaringsbedrijven (WEB) een 
project om kansarmen de kans te geven op een betaalbare manier aan een PC te raken (eventueel 
ook met internetaansluiting). De OCMW-raad besliste om voorrang te geven aan ouders met kinderen 
in het secundair of lager onderwijs. Meer informatie bij het OCMW. 

Toch zal onze gemeente op de informatiesnelweg nog een tandje moeten bijsteken : de gemeentelijke 
website is lang niet zo gebruiksvriendelijk als het zou moeten zijn. Soms moet een onwaarschijnlijk 
parkoers worden afgelegd om bepaalde informatie te vinden. Wie vindt de virtuele geleidehond uit ? 
Bovendien staat men al eens voor een gesloten virtuele deur : zo wees Tobback er bij de bespreking 
van de 100 beloftes op dat het KMO-loket op de site inhoudloos is. 

WE DRAAIEN DEUR 

…is niet het motto van de komende Essense Carnavalsstoet. Anders had het schepencollege ook een 
wagen kunnen bouwen : ze hebben nog wat deuren in de aanbieding. In zaal Rex werden volgens het 
bouwplan akoestische deuren geplaatst. Het akoestisch onderzoek gebeurde echter pas nadien. Nu 
moeten er daarom zwaardere akoestische deuren komen. De andere worden tweedehands 
aangeboden, zonder dat ze ooit zijn gebruikt. De openingsfuif van zaal Rex vindt op 6 februari plaats, 
de deuren openen om 21u. 

VOGELVRIJ 

Er was eens... een bos, spontaan gegroeid naast de spoorweg, tussen Moerkantsebaan en Hemelrijk. 
In "De Korhaan" van NatuurPunt Noorderkempen verscheen een artikel over dit bos, waarin de 
nachtegaal een belangrijke rol speelt. Die nachtegaal zal er alleen blijven zingen als het bos 
behouden blijft, en dat is precies één van de uitgangspunten die PLE en Groen! voor ogen hadden bij 
het ontwikkelen van de plannen voor de NMBS-site met de spoorweghal. Maar zowel het 
gemeentebestuur van Frans Schrauwen als de NMBS van Karel Vinck moeten dan natuurlijk wel 
meewillen. Die laatste heeft onlangs echter de duiventransporten afgeschaft, zodat zijn 
vogelvriendelijkheid in vraag kan worden gesteld. De verbanden met de vogelgriep, VLD-schepen 
Heymans, CD&V-nestkastjes en een voormalige groene minister mag u zelf leggen (een fluitje van 
een cent). 

TEMPELVREES 

Zoals bekend wil de meerderheid van CD&V en VLD een nieuwe sporthal bouwen op de NMBS-
terreinen, met inbreng van vooral veel privé-middelen. In een persbericht legden PLE en Groen! 
onlangs uit waarom ze dit geen goed idee vinden en van mening zijn dat er mogelijkheden zijn om 
snel aan voldoende en goede zaalsportruimte te raken. Eén van de argumenten tegen de bouw van 
een nieuwe hal werd onlangs in de krant geïllustreerd door een Leuvense basketploeg die met een 
soortgelijke situatie werd geconfronteerd : "De nieuwe sporttempel is in aanbouw en zou tegen 
volgend seizoen klaar zijn, zodat we uit het Redingenhof kunnen vertrekken. Maar de privé-uitbaters 
vragen ons 180.000 euro per jaar om van de zaal gebruik te maken. (…). Zo'n bedrag kunnen we 
onmogelijk ophoesten." 

Duikend in de archieven vonden we ook een krantenartikel uit 1994 waaruit blijkt dat er toen al allerlei 
plannen waren met de spoorweghal. Dat alles en nog veel meer op www.essensspoor.tk ! 

KARDINALEN OF CARDINAELS ? 

Net nu een nieuwbakken kardinaal voor ophef zorgt met zijn politieke uitspraken, keert VLD-er Robert 
Cardinaels terug in de Essense gemeenteraad. Hij volgt Patrick Rossen op die om persoonlijke 
redenen zijn mandaat opgeeft. Wij bedanken Patrick voor zijn inbreng, en wensen Robert veel succes 
toe. Hij heeft zes jaar oppositie-ervaring, zodat we erop rekenen dat hij zich niet al te volgzaam zal 
opstellen tegenover het schepencollege ! 

"Volgzaam" is overigens wel het laatste dat we van die andere kardinaal kunnen zeggen : de 
uitspraken van Joos hebben zelfs het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 
wakker geschud. Centrum dat tot voor kort werd geleid door pater (!) Leman én dat zich eerder op 
vraag van Tom Bevers (PLE) ook mocht buigen over de leeftijdsvoorwaarde in de mantelzorgtoelage 
van het Essense OCMW. Om die toelage te ontvangen moet de zorgbehoevende immers minstens 60 
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jaar oud zijn en Bevers vond dit onvoldoende gemotiveerd. Het Centrum bevestigde dat elk 
leeftijdsonderscheid behoorlijk onderbouwd moet zijn, of anders een verboden discriminatie is - als is 
het er natuurlijk één die iets minder zwaar weegt dan de kwetsende opmerkingen van Joos in P-
Magazine (waar is de tijd dat kardinalen in Kerk en Leven schreven ?). Binnen het OCMW wordt 
trouwens naar een compromisoplossing gezocht en wellicht zal de soep in het Kerkeneind van André 
Moens dus heel wat minder heet gegeten worden dan in de pastorij van Landskouter ! 

POLIKLINIEK ZELF DOORGELICHT 

Wie zich op vraag van de dokter wil laten doorlichten, kan in de Polikliniek terecht. Maar wat als de 
Polikliniek zelf moet worden doorgelicht ? Vorig jaar besprak de OCMW-raad een extra toelage van 
56.000 EUR aan de vzw die de Polikliniek uitbaat, zodat deze de doorgeeflening aan het 
gemeentebestuur kon terugbetalen. Tom Bevers (PLE) stelde toen dat het maar om een eenmalige 
subsidie mocht gaan, omdat hij vermoedde dat het OCMW twee keer betaalde : één keer voor de 
lening en één keer voor de afschrijving van het medisch materiaal waarvoor geleend werd. De 
OCMW-raad vroeg om een grondig onderzoek aan ontvanger Dieter Berebrouckx. Deze stelde een 
uitgebreide nota voor waaruit inderdaad bleek dat er (gedeeltelijk) dubbel wordt gesubsidieerd. Er 
werd dus besloten om zowel langs de kant van de Polikliniek als binnen het OCMW de nodige 
aanpassingen van reglementen en statuten uit te voeren. Gelukkig bestaan er ook voor financieel 
ongezonde situaties aangepaste medicijnen ! 

GEEN GROENTJE 

Johan Van Oers (Groen!) kondigde in de gemeenteraad aan dat in Roosendaal een "Factory Outlet 
Center" zal worden gebouwd : een groot winkelcomplex dat gevolgen zou hebben voor de hele regio, 
zoals er ook in Maasmechelen één staat. Van Oers vreest ondermeer dat de Essense middenstand er 
de gevolgen van zou ondervinden. Verrast door het nieuws, en ook door de groene indringer in 
blauwe electorale wingewesten, kondigde schepen Hoppenbrouwers (VLD) aan dat hij het zou 
onderzoeken. 

BEHOEFTIG PLAN 

In augustus 2002 besliste de OCMW-raad dat er een dringend personeelsbehoeftenplan moest 
worden opgesteld. Daarvoor werd samengewerkt met de ondersteunende organisatie KINA. Tom 
Bevers (PLE) vroeg ongeveer tweemaandelijks naar de stand van zaken. Meestal werd enige 
vooruitgang gemeld, totdat in november 2003 plots werd gemeld dat het allemaal niet zo eenvoudig is 
en dat het bij het gemeentebestuur ook heel lang heeft geduurd. Bovendien voldeed het ontwerp van 
KINA absoluut niet aan de verwachtingen van het OCMW-personeel. Er zou dus niet zo snel een plan 
komen. Bevers reconstrueerde het verhaal en stelde een lijstje met vragen samen dat aan OCMW-
voozitter Moens (CD&V) werd voorgelegd. Deze stelde dat het plan er wel zou komen en dat KINA 
serieuze steken had laten vallen, waarop het zou worden aangesproken. 

NIEUWE LIBERALE UITSCHUIVER 

Minister van Binnenlandse Zaken Dewael (VLD) ging onderuit tijdens het skiën in Oostenrijk. Zijn 
collega van Buitenlandse Zaken Michel (MR) had hem nochtans enkele jaren geleden verwittigd en 
opgeroepen om niet in Oostenrijk te gaan skiën.  Een gewaarschuwd man... 
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