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OVER DE VLOER 

Nadat de gemeenteraad in april zo weinig nieuws bracht dat er geen Nieuwsflits uit samen te rapen 
viel, leverde de bijeenkomst van 27 mei heel wat meer materiaal op.  Dat was vooral te danken aan de 
fracties van PLE en Groen! die met twee goed onderbouwde initiatieven uitpakten : één rond de 
NMBS-site (BPA Rangeerstation) en één over de zaalsportinfrastructuur in Essen in het algemeen en 
de vloer van de Heuvelhal in het bijzonder (zie ook dit persbericht).  In Essen is het meestal bijna 
onbegonnen werk om een voorstel van de oppositie min of meer ongeschonden goedgekeurd te 
krijgen, maar deze keer lukte het toch.  Op voorstel van Groen! en PLE krijgt de Heuvelhal voor 1 
januari 2006 een nieuwe vloer ! 

Dat was maar één element uit het voorstel.  Omdat Johan Van Oers (Groen!) op vakantie was, lichtte 
Fons Tobback (PLE) toe waar de beide partijen met de zaalsportinfrastructuur naartoe willen.  De 
recente enquête bij de sportverenigingen is volgens Tobback een goede zaak, maar moet uitgebreid 
worden met een financieel luik : hoeveel willen en kunnen de verenigingen betalen voor extra 
sportruimte.  Het heeft immers geen zin eerst voor nieuwe ruimte te zorgen om dan later vast te 
stellen dat die te duur is voor de verenigingen.  Verder willen PLE en Groen! dat er met de Essense 
scholen wordt gepraat over het samen met de verenigingen en de gemeente gebruiken van hun 
sportruimte, zodat die na de schooluren niet leeg hoeft te staan.  Natuurlijk op voorwaarde dat ook het 
gemeentebestuur dan meewerkt aan de uitbouw van hun infrastructuur.  Met die idee sluiten Groen! 
en PLE helemaal aan bij een resolutie die onlangs in het Vlaams Parlement unaniem werd 
goedgekeurd. 

DOOR DE KNIEÊN 

Fons Tobback gaf aan dat iedereen in Essen, ook degenen die voorstander zijn van een nieuwe 
sporthal, willen dat de Heuvelhal ook in de toekomst nog bruikbaar blijft.  Dat werd door iedereen 
bevestigd, al leek de VLD niet echt overtuigd (liever één luchtkasteel op papier dan een hal waarin je 
echt kan sporten ?).  Maar de vloer van de Heuvelhal is niet meer geschikt.  Vooral bij sporten zoals 
volleybal en basketbal is de cementvloer erg belastend voor ondermeer de kniegewrichten, zoals Dirk 
Smout (PLE) vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring getuigde.  Sportschepen Dirk Konings (CD&V) 
bevestigde dit en stelde dat de volleybalfederatie niet wil dat er nog op dergelijke vloeren wordt 
gespeeld.  PLE en Groen! stelden dus voor om een nieuwe vloer te leggen, en wel voor 1 januari 
2006.   

Vanuit de meerderheid werden vooral door Gaston Van Tichelt (CD&V) verwoede pogingen 
ondernomen om het hele voorstel zoveel mogelijk uit te kleden.  Het overleg met de scholen mocht 
zeker niet in samenwerking met BLOSO en mocht ook geen duidelijke doelstelling krijgen.  Bovendien 
vond de meerderheid het niet zinvol om de financiële draagkracht van de sportverenigingen mee in 
rekening te brengen.  VLD-schepen Hoppenbrouwers sleepte er zelfs de vorige legislatuur bij, al 
herinnert niemand zich dat hij toen al interesse voor de Essense politiek had.  Maar desondanks 
hielden Groen! en PLE twee belangrijke principes overeind : er zal met de scholen gepraat worden en 
vooral... de Heuvelhal krijgt een nieuwe vloer - waarbij er een oplossing wordt gezocht om deze bij 
evenementen zoveel mogelijk te beschermen. 

VAN EEN VISIE GEEN SPOOR 

Maar vooraler over de bestaande sporthal te praten, had de gemeenteraad zich al over de plannen 
voor een nieuwe sporthal gebogen.  Met het BPA  Rangeerstation (een bestemmingsplan) legde de 
schepen van ruimtelijke ordening, Willy Heymans (VLD) namelijk eindelijk de kaarten voor de NMBS-
site aan Hemelrijk op tafel, maanden nadat Groen! en PLE via 't Essens Spoor hetzelfde deden.  In de 
plannen van Heymans staat het voorspelbare verhaal : het bos moet plaats maken voor woningen, de 
hal krijgt allerlei onduidelijke functies (zoals het VVV-kantoor) en daarnaast komt er een 
megasporthal.  De overige terreinen worden voor sport en recreatie ingezet.   

Dirk Smout (PLE) stelde dat zijn partij en Groen! erg verbaasd waren dat in de plannen met hun 
ideeën geen rekening werd gehouden en dat ze daarom een amendement moesten indienen.  De 
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meerderheid vraagt immers regelmatig om constructieve voorstellen van de oppositie.  Bovendien 
stelden Groen! en PLE vast dat er heel veel onduidelijkheden in het BPA zitten.  Zo is er geen enkel 
idee over wie alles gaat betalen (en volgens Smout kan het prijskaartje voor de gemeente al gauw tot 
3 miljoen euro oplopen).  Verder werd er geen rekening gehouden met de mobiliteitsproblemen die 
een nieuwe sporthal en de woonwijk aan het viaduct gaan veroorzaken.  Ook met de verschillende 
adviesraden werd niet overlegd.  PLE en Groen! stelden daarom voor om uit de bestaande plannen 
van de meerderheid en de oppositie de sterkste elementen over te nemen en het geheel te kaderen in 
een totaalplan waarbij vooraf duidelijk wordt gemaakt waar de gemeente naartoe wil en wie dat dan 
wel gaat betalen. 

ONDOORGRONDELIJK 

Vanuit de meerderheid werd uitgebreid geargumenteerd dat er eerst een plan en pas later een visie 
moest zijn en dat "details" zoals de financiering altijd nog kunnen worden bekeken, waarbij zelfs op 
Europese Interreg-subsidies wordt gerekend.  Die aanpak werd door Smout vergeleken met de 
architect die funderingen moet uittekenen maar geen idee heeft wat voor gebouw daar bovenop zal 
worden gezet en wie dat gaat betalen.  Bovendien werd er geschermd met adviezen van de Gecoro, 
met allerlei vergaderingen op een hoger niveau en met de NMBS die tot deze plannen zouden hebben 
geleid, waarbij even over het hoofd werd gezien dat het nog steeds de verkozen gemeenteraad is die 
in Essen het beleid moet bepalen. 

De meerderheid besliste koppig op het ingeslagen pad verder te gaan en bewees daarmee dat 
voorstellen van anderen eigenlijk niet echt welkom zijn.  De oppositiecollega's van sp.a kozen in het 
debat voor een al te gemakkelijke mossel noch vis-aanpak : de partij verklaarde zich een hevige 
voorstander van een nieuwe sporthal, maar had wel bedenkingen bij het feit dat deze in de plannen 
"ingegraven" zou worden en twee meter onder de grond zou gaan.  Maar dat moet nu eenmaal omdat 
de douaneloods een beschermd monument is.  Of de sp.a nu uiteindelijk wel of niet vindt dat er aan 
Hemelrijk een sporthal moet komen, of ze wel of niet het behoud van het bos verdedigt... het werd 
allemaal niet echt duidelijk.  Uw mening kan u overigens binnenkort kwijt, wanneer het openbaar 
onderzoek (opnieuw) wordt opgestart. 

(H)OORVERDOVEND ? 

In Essen worden hoorzittingen niet door het gemeentebestuur, maar door de meerderheidspartijen 
georganiseerd.  CD&V bracht de jeugd en de omwonenden van Rex rond de tafel.  Gino Veraart 
(sp.a) was er ook en stelde vast dat er meer politie was dan bij de gemiddelde fuif, volgens de 
burgemeester een louter toevallige samenloop van omstandigheden.  De voornaamste klacht blijkt de 
geluidsoverlast, veroorzaakt wegens het ontbreken van een set akoestische deuren.  De 
gemeenteraad keurde de plaatsing daarvan dan ook goed, al kreeg Dirk Smout (PLE) geen antwoord 
op de vraag wanneer die nu ook werkelijk aangebracht zullen worden.  Schepen Van Loon (CD&V) 
meldde ook nog dat de akoestiek binnen de zaal verder wordt onderzocht (voor de specialisten : de 
resonantietijd bedraagt 2,1 seconde en dat zou maar 0,8 mogen zijn) en dat er mogelijk ook daarvoor 
nog aanpassingen komen.  

IGEAO 

De gemeente Essen is lid van allerlei intercommunales (of dienstverlenende en opdrachthoudende 
verenigingen zoals die nu heten) die verschillende taken van het gemeentebestuur overnemen.  Als 
die een algemene vergadering houden, moet er een afgevaardigde worden aangeduid.  CD&V en 
VLD verdelen die postjes altijd netjes onder elkaar (tenzij ze allebei een kandidaat hebben), zodat er 
telkens opnieuw een stemming moet worden gehouden waarbij de meerderheidskandidaat 15 
stemmen krijgt en de overige stemmen blanco blijven of naar een min of meer willekeurige 
uitverkorene gaan.  Maar als de stembriefjes niet in de juiste volgorde zitten, weet blijkbaar niemand 
meer waarvoor er juist wordt gestemd : CIPAL, PIDPA, IGAO, IGEAN... Zodat Imelda Schrauwen 
(CD&V) zich bijna bij IGEAN mocht aanmelden, dat nochtans het jachtterrein van Willy Heymans 
(VLD) is.  Dat de burgemeester één van de stemmingen dan nog als die voor "IGEAO" aankondigde, 
vergemakkelijkte de zaak niet, tot ongenoegen van Willy Hoppenbrouwers (VLD) die zijn partij al een 
mandaat zag mislopen.  Nieuwe stembriefjes brachten een uitkomst voor de meerderheid en hilariteit 
op de oppositie- en publieksbanken. 

Roger Van Ginderen (sp.a) wees erop dat het ook anders kan, mits wat goede wil en overleg met de 
oppositie.  Dat wordt trouwens binnen het OCMW bewezen waar de afvaardigingen de laatste tijd 
steevast unaniem worden aangeduid.  
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ALS DE ROOK OM HET HOOFD IS VERDWENEN 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de meest jeugdvriendelijke partij van het land ? Nadat 
Groen! in de vorige gemeenteraad de wind van voren kreeg van jeugdschepen Dirk Konings (CD&V) 
omdat ze de opmaak van het Jeugdwerkbeleidsplan alvast doorkruisten met een eigen voorstel pakte 
Ronny Nelen (VLD) nu uit met hetzelfde recept - al werd hij opvallend minder zwaar aangepakt.  Nelen 
stelde voor om van de brandveiligheid in de jeugdbewegingslokalen een prioriteit te maken en 
ondermeer rookdetectors te subsidiëren.  Scoorlustige gemeenteraadsleden kunnen uit het ontwerp 
van Jeugdwerkbeleidsplan natuurlijk nog meer inspiratie halen, met dank (?) aan de naïevelingen die 
liever grondig meewerken aan het opstellen van zo'n plan dan snel de voorstellen op de eigen naam 
te willen schrijven.  

WERKLOOS 

De werken aan de Stationsstraat zitten er ondertussen al een tijdje op.  Gelukkig maar, gezien het 
faillissement van de aannemer.  Maar destijds besliste de gemeenteraad op voorstel van Ludwig 
Caluwé (CD&V) en Ronny Nelen (VLD) dat het schepencollege moest onderzoeken welke 
maatregelen er konden worden genomen om zelfstandigen die als gevolg van wegenwerken een 
inkomensverlies leden te ondersteunen.  Dirk Smout (PLE) vroeg zich af of dit onderzoek tot een 
resultaat had geleid.  Tot zijn verbazing kwam het antwoord niet van het schepencollege, maar van 
Ronny Nelen.  Die meldde bovendien dat niet de gemeente, maar de Senaat met het dossier bezig 
was.  Dat werd bevestigd door Ludwig Caluwé die stelde dat hij aan de basis lag van het 
senaatsvoorstel, dat vervolgens door Jean-Marie Dedecker (VLD) was gekopieerd.  Toen mengde 
schepen Hoppenbrouwers (VLD) zich wel in het debat (of is het in dit geval verkiezingskandidaat 
Hoppenbrouwers ?).  Niet om een gemeentelijk initiatief aan te kondigen, maar om te stellen dat niet 
Caluwé maar Dedecker eerst met het voorstel was afgekomen.  Wat vervolgens tot een welles-nietes 
binnen de coalitie (?) aanleiding gaf.   

Tip voor politieke waarnemers : Wanneer zijn politici met zichzelf in plaats van met "de mensen" bezig 
? Wanneer ze niet over de inhoud van een voorstel praten, maar wel over de vraag wie het eerst had 
bedacht.  Overigens is het Senaatsvoorstel erg voorzichtig : de zelfstandigen die bij wegenwerken hun 
zaak volledig moeten sluiten, krijgen recht op een werkloosheidsvergoeding. 

GEEN POTTENKIJKERS IN DE PAVILJOENKEUKEN 

Op de werking van Jeugdverblijfscentrum Paviljoen komt al een aantal jaren heel wat kritiek, vanuit de 
politiek maar ook vanuit het jeugdwerk.  Het jeugdverblijfscentrum komt nu eenmaal niet echt aan de 
Essense jeugd ten goede.  Maar het schepencollege en de voorzitter van de vzw Jeugdwerking Dirk 
Konings dachten enkele weken de oplossing voor het probleem te hebben gevonden : het Paviljoen 
overdragen naar de VVV, zodat de "pottenkijkers" geen zicht meer op hebben wat er gebeurt.  Een 
zéér vreemd manoeuvre, en Dirk Smout en Tom Bevers (PLE) reageerden dan ook met (ondermeer) 
een persbericht.  Waarna er snel alsnog werk werd gemaakt van de beloofde werkgroep die de 
toekomstige bestemming van het Paviljoen verder moet onderzoeken.  Wordt ongetwijfeld vervolgd ! 

WIJZER FEESTEN 

In mei 2002 besliste de gemeenteraad op voorstel van Fons Tobback (PLE) en Johan Van Oers 
(Groen!) om een brochure te maken met alle nodige informatie voor (potentiële) organisatoren van 
buurtfeesten, wijkbarbecues en soortgelijke organisaties.  De feeslustigen hebben wel wat geduld 
nodig gehad, maar de "Feestwijzer" is er nu en geeft informatie voor allerlei soorten openbare 
activiteiten en organisaties.  Verkrijgbaar bij het gemeentebestuur. 
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