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IEDER HUISJE HEEFT ZIJN KRUISJE 

De Essense gemeenteraad van maart werd ongemeen boeiend. Dat was ondermeer te danken aan 
een niet-raadslid : VLD-voorzitter Michel Zegers. Die haalde in een artikel in enkele lokale bladen 
bijzonder hard uit naar zijn coalitiepartner. Tijdens een informatie-avond van CD&V werd immers door 
Rob Schelfout (CD&V) van "De Ideale Woning" met scherp geschoten naar VLD-minister Keulen. 
Zegers bleek toen al in zijn wiek geschoten en kroop later in de pen. 

Niemand voelde zich geroepen om de VLD-kritiek op de sociale woonmaatschappijen te weerleggen : 
Zegers heeft gelijk dat het allemaal bijzonder lang duurt. Wel kreeg VLD-schepen Heymans scherpe 
vragen over het alternatief dat in het artikel wordt voorgesteld, het nieuwe BPA voor de zone 
Kerkstraat-Zuid : "Hier zullen de eerstvolgende maanden 160 betaalbare woningen ontwikkeld 
worden."  Dirk Smout (PLE) vroeg of de schepen misschien weet had van concrete plannen en het 
achterste van zijn tong niet liet zien. Gaston Van Tichelt (CD&V) vroeg zich dan weer af wanneer de 
160 woningen er zullen zijn, aangezien het project in de stukken als "gefaseerd" wordt omschreven. 
Roger Van Ginderen (sp.a) had dan weer bedenkingen bij het sociale karakter : het gaat om privé-
verkavelingen waarbij het gemeentebestuur kan proberen om sociale voorwaarden te onderhandelen. 
Heymans moest toegeven dat er misschien projectontwikkelaars zijn die misschien binnenkort 
misschien 160 woningen zullen realiseren die misschien aan min of meer sociale voorwaarden zullen 
worden aangeboden. Om soloslim te spelen, heb je betere kaarten nodig ! 

Van Ginderen wees verder nog op enkele milieubezwaren tegen de Kerkstraatplannen en betreurde 
de spoedprocedure waarmee het plan door de adviesraad Gecoro werd gesluisd. Zijn partijgenoot 
Gino Veraart trok tenslotte de enige juiste conclusie : het gemeentebestuur moet werk maken van 
heldere en neutrale informatie, zodat de Essenaar echt weet hoe de vork in de steel zit. 

TROEBEL WATER 

Het gemeentebestuur denkt al een tijd aan een "Cross Border Lease"-operatie, waarbij de Essense 
riolen aan een Amerikaans investeerder worden verkocht en vervolgens worden teruggeleasd. Een 
vreemde constructie, die dankzij enkele gaten in de Amerikaanse belastingwetten geld zou kunnen 
opleveren. In de procedure moest een nieuwe stap worden gezet, maar schepen Hoppenbrouwers 
(VLD) kon enkel de meerderheidspartijen overtuigen. Langs oppositiekant werd gewezen op de grote 
onzekerheden, op de beperking van het eigen (milieuvriendelijke) rioolbeleid, op de grote winst voor 
de bemiddelaars en op een mogelijke wetswijziging die in de Senaat van de V.S. wordt besproken. 
Dirk Smout (PLE) haalde ook aan dat het nogal vreemd is om eerst verhaalbelastingen te heffen op 
de riolering, en deze vervolgens te verkopen. Fons Tobback (PLE) vroeg zich af hoe ethisch het is om 
mee te werken aan een vorm van belastingontwijking en wees op de bezwaren van de Nederlandse 
overheid. Gaston Van Tichelt (CD&V) vond dat het ethisch in orde is als het ook wettelijk allemaal 
mag. Een vreemd standpunt voor een "waardenpartij". 

JOS VAN LOON IN HET MOERAS 

De Horendonkse wegen gaan schepen van openbare werken Jos Van Loon (CD&V) bijzonder ter 
harte. Hij beschouwt ze dan ook als zijn persoonlijke politieke jachtterrein. De gemeenteraad besprak 
het aanleggen van kantverstevigingen in de Leegtestraat. Groen! en sp.a legden een alternatief 
voorstel voor, waarbij de Leegtestraat enkel nog voor fietsers en landbouwvoertuigen toegankelijk zou 
zijn. Van Loon stelde voor om alles nu goed te keuren en de plannen dan eventueel later nog aan te 
passen, al liet hij meteen blijken daar niet veel heil in te zien. Bovendien komt er volgens hem weinig 
autoverkeer door de straat. De raad trapte onder impuls van VLD-fractieleider Ronny Nelen, die voor 
één keer zijn tanden liet zien, niet in het truukje. Trouwens, als er weinig auto's doorkomen, wat is er 
dan tegen afsluiten ? Het hele dossier werd uitgesteld - nu maar hopen dat de VLD zijn kritische 
houding niet te snel laat varen. 

Van Loon moest een tweede keer in het zand (grind ?) bijten toen hij voorstelde om een gedeelte van 
de paden in het sportpark te asfalteren. Voor hem kwam de sport op de eerste plaats, terwijl vooral 
Johan Van Oers (Groen!) ook het parkaspect belangrijk vond, en dus voor het weren van alle 
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autoverkeer en voor verharding met dolomietgrind pleitte. Ook hier besliste de burgemeester tot 
uitstel. Roger Van Ginderen (sp.a) maakte tenslotte duidelijk dat het echt wel over een natuurpark 
gaat : zelfs het voetbalveld heeft tegenwoordig de allures van een moeras ! 

LAWIJTOVERLAST ? 

PLE dropt één dezer dagen opnieuw 't Essens LaWIJtje in uw brievenbus.  Daarin gaat veel aandacht 
naar de Stationsstraat en naar de 100 beloftes die CD&V en VLD nog op hun menu hebben staan.  Zo 
vraagt Dirk Smout zich af hoe het met de weekendzone zit, vindt Fons Tobback het beloofde KMO-
loket een lege doos en ziet Tom Bevers nog heel wat uitdagingen voor het OCMW.   

WORD ZELF STRATENMAKER 

In het LaWIJtje staat ook een oproep om ideeën voor het verbeteren van de Stationsstraat door te 
geven via een webformulier.  Zo kan u meedenken over manieren om de dure herinrichting toch een 
beetje te laten renderen... 

WELLES-NIETES 

Na de Stationsstraat wordt binnenkort ook werk gemaakt van een (beperkte) heraanleg van 
Nieuwstraat en Kapelstraat, opnieuw op uw kosten in plaats van die van de vorige eigenaar, het 
Vlaams Gewest. Dirk Smout (PLE) verbaasde zich erover dat er geen fietssuggestiestroken voorzien 
zijn, zodat de fietser tussen station en Kerkeneind afwisselend wel, niet, wel, niet… zo'n strook zal 
vinden. De reuzenslalom blijft ook in Essen op het (Olympisch) programma staan. 

EXTRA FUIFPUNT 

Fons Tobback (PLE) voegde een extra punt aan de gemeenteraad toe en pleitte voor de invoering van 
een (niet-verplicht) evaluatieformulier waarmee al wie iets in zaal Rex organiseert opmerkingen over 
de infrastructuur, het beheer... aan het gemeentebestuur kan doorgeven. Het is immers pas door de 
zaal te gebruiken dat de (kleine) gebreken aan het licht komen. Volgens de burgemeester gebeurt er 
nu al na elke activiteit een mondelinge evaluatie, zodat het formulier overbodig is. Tobback toonde 
zich daarmee tevreden, maar zal natuurlijk niet nalaten regelmatig naar de resultaten van de evaluatie 
te informeren. 

Ook het vandalisme dat de voorbije weken de Rex-omgeving teisterde werd even besproken. Ook de 
burgemeester bleek te beseffen dat dit niet echt de verantwoordelijkheid is van de fuiforganisatoren (al 
kunnen die misschien wel een steentje bijdragen) en bovendien niet eens zeker aan Rex-bezoekers 
kan worden toegeschreven. Hij kondigde ook aan dat de politie binnenkort een extra ploeg zou 
inzetten, zodat meer controle mogelijk wordt. 

De Vlaamse overheid werkte trouwens een site uit waarop de organisatoren van fuiven een heel pak 
nuttige informatie vinden. Via www.fuifpunt.be zorgt ze ervoor dat de regels over Vlarem, 
geluidsnormen, art. 198, min-16-jarigen, ... geen geheimen meer hebben. Op de site staan ook een 
allerlei tips, over het vastleggen van de zaal tot en met de evaluatie van de fuif. 

GRATIS VAT 

De gemeenteraad besliste om de prijs van de compostvaten te verlagen. Voortaan betaalt u nog 
slechts 14 EUR voor een vat met roerstok. Bovendien wordt het gratis aan huis geleverd en kan u er 
heel wat GFT-stickers mee uitsparen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de gemeentelijke 
milieudienst. 

BIB GAAT MET DE TIJD MEE 

In de bibliotheek kunnen binnenkort ook DVD's worden uitgeleend. Voor een DVD betaalt u 1 EUR en 
u mag deze dan één week bijhouden. Dirk Smout (PLE) vroeg om de uitleentermijn gelijk te stellen 
aan die van de CD-Roms, die twee weken bedraagt. Op zijn voorstel werd niet ingegaan om ervoor te 
zorgen dat de DVD's voldoende snel "rouleren" tussen de gebruikers. 

FIFTY-FIFTY 

In de gemeenteraad van januari brachten sp.a en PLE 100 nog niet ingeloste beloftes uit het 
bestuursakkoord en de beleidsnota's van de meerderheid (CD&V en VLD) naar voren.  Om te 
bewijzen dat er wel al heel wat gebeurd is, stelde Gaston Van Tichelt (CD&V) een lijstje samen met 
101 beloftes die volgens hem al wel zijn gerealiseerd.  Op onze beurt zouden we daar heel wat kritiek 
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op kunnen leveren : er wordt iets "onderzocht" maar daarvan staat niets op papier, er wordt wel iets 
"gepland" maar er is nog niets gebeurd, er wordt "ondersteuning" beloofd maar eigenlijk wordt er 
alleen niet tegengewerkt, er wordt een "olifant" beloofd en er komt een mug, ... Bovendien had de 
oppositie alle politiezaken weggelaten, omdat de gemeenteraad daarvoor niet meer bevoegd is.  Maar 
we kunnen ook gewoon toegeven dat een aantal beloftes wel zijn gerealiseerd - dat zou er nog maar 
aan ontbreken.  Of het glas nu half vol is of half leeg (en een nuchter mens weet dat er in beide 
evenveel drank zit !), feit is dat in 2006 het hele pakket gerealiseerd zou moeten zijn en dat er nog 
heel wat werk aan de winkel is. 

PLOOIEN GLADGESTREKEN 

De OCMW-raad besliste onlangs om een strijkatelier op te richten, waar u met een dienstencheque 
terecht zal kunnen om uw was in kreukvrije staat te brengen.  Zo zit u weer strak in het pak en zorgt 
het OCMW bovendien voor meer werkgelegenheid.  Wanneer het atelier van start gaat, is nog niet 
geweten.  Wie interesse heeft, kan alvast het OCMW contacteren en wordt op de hoogte gehouden.  
In de OCMW-raad pleitte Tom Bevers (PLE) ervoor om op de ingeslagen weg verder te gaan en ook 
de medewerking van de privé-sector te zoeken om ervoor te zorgen dat het leefloon kan worden 
gebruikt als een opstap naar een baan.  Op zijn voorstel zullen de Raad voor Lokale Economie en de 
bedrijvenverenigingen de nodige informatie ontvangen. 

OCMW IN HET ZONNETJE ? 

De bouwwerken aan het OCMW-gebouw vorderen goed, al wordt er naar verluidt al eens een 
verkeerd balkje gestoken. Ondertussen lekt het dak van het bestaande gebouw, al wijst dat volgens 
het schepencollege niet op sleet… Het dak wordt hersteld, en Fons Tobback (PLE) pleitte ervoor om 
bij die gelegenheid na te gaan of er geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst. De burgemeester 
liep niet echt warm voor de idee, maar beloofde toch om het samen met IVEG eens te bekijken. 

OVER BLOEMETJES EN BIJTJES 

Als bijkomend punt plaatste Johan Van Oers (Groen!) een voorstel voor een gemeentelijk bijenbeleid 
op de dagorde van de raad. Van Oers wees op de grote economische en ecologische waarde van de 
bijen en deed allerlei creatieve voorstellen om onze gemeente voor de beestjes aantrekkelijker te 
maken. Burgemeester Schrauwen (CD&V) deed wel enkele stekelige pogingen om de 
verantwoordelijkheid op de één of andere regering af te schuiven, maar zijn partijgenoot Ludwig 
Caluwé had positieve woorden over voor de groene bijdrage. De voorstellen zullen in de bevoegde 
commissie worden besproken. 

CALUWE IN DE LIJN VAN 'T ESSENS SPOOR 

De plannen van Groen! en PLE voor de NMBS-site aan Hemelrijk (www.essensspoor.tk) vielen 
ondermeer op omwille van de foto's waarmee de ideeën concreet werden gemaakt.  De methode 
maakt school, want ook Ludwig Caluwé (CD&V) bewijst nu dat hij met foto-software omkan.  Hij zet 
zowaar een trein van De Lijn op de sporen, waarmee hij ingaat op de ideeën van nieuwbakken VLD-
voorzitter Dirk Sterckx.  Wel vreemd dat hij daarvoor een nogal oud treinmodel gebruikt.  Als De Lijn 
zou gaan treinen wordt er hopelijk met wat comfortabeler materiaal gewerkt.  De Lijn heeft trams en 
bussen en had eerder ook al een (overzet)boot.  Nu komt er misschien de trein bij.  Wij lanceren 
daarom alvast nog een voorstel.   
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