
PLE-Nieuwsflits 

Elektronische nieuwsbrief van het Project Leefbaar Essen 
Jaargang 3, nr. 4 - Zie ook kies.nu/ple 

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

SCHEPEN OVERBELAST 

De gemeenteraad van 1 juli boog zich over de gemeenterekening van 2003. Die sloot af met een erg 
positief saldo. Vreemd, want al jaren klaagt het gemeentebestuur, met financieschepen 
Hoppenbrouwers (VLD) voorop, over de stijgende kosten die vooral vanuit de hogere overheid op 
Essen afkomen. Reden waarom de CD&V/VLD-meerderheid al twee keer de belastingen de hoogte 
injoeg. De verklaring zat volgens Hoppenbrouwers grotendeels in eenmalige inkomsten als gevolg van 
de overdracht van de gemeentelijke elektriciteitsregie, al ontkende hij niet dat er ook een structureel 
overschot is. Voor Gino Veraart (sp.a) en Dirk Smout (PLE) was dat dan weer het bewijs dat de 
belastingverhogingen niet nodig of op zijn minst overdreven waren en ze vroegen om het 
terugschroeven ervan : de hoge belasting legt een zware druk op de schouders van de Essenaren, 
zeker deze met een laag of gemiddeld inkomen. De schepen kondigde aan dat de mogelijkheid van 
een belastingverlaging wordt onderzocht, maar dat men voorzichtig wil blijven omdat er nog grote 
investeringen op het programma staan. Hij voegde er ook aan toe dat hij natuurlijk ook om 
belastingverminderingen zou vragen als hij in de oppositie zou zitten, wat Smout de repliek "nog twee 
jaar geduld" ontlokte… 

Hoppenbrouwers stelde verder nog dat "een vroegere belastingdaling niet gevraagd was", duidelijk 
refererend naar de belastinvermindering waartoe in de vorige legislatuur onder druk van PLE (toen 
VU) was besloten. Als we ons goed herinneren vond de VLD die vermindering toen wel nodig, maar 
onvoldoende. Verder heeft geen enkele Essenaar de belastingvermindering geweigerd, ook Willy 
Hoppenbrouwers niet. Om te zorgen dat hij en de overige belastingbetalers de tel niet kwijtraken, kan 
op de PLE-website nog altijd worden nagekeken hoeveel belastingverhogingen de VLD al mee 
invoerde… 

GEBUISD 

Voor sommige studenten is dit de periode van de buizen. Ook in de Guido Gezellelaan werd een 
stevige onvoldoende genoteerd : bij het leggen van nieuwe riolen werd vastgesteld dat de 
nutsleidingen die er al liggen "een zeer grillig verloop kennen", of dus schots en scheef liggen. Dat 
verhoogt natuurlijk de prijs van de rioleringswerken. Dirk Smout (PLE) pleitte ervoor om de extra 
kosten niet via de verhaalbelastingen aan de omwonenden aan te rekenen, maar na te gaan of de 
nutsmaatschappijen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Johan Van Oers (Groen!) vroeg of 
er bij de werken gevreesd moet worden voor de bomen. Burgemeester Schrauwen (CD&V) probeerde 
uit te leggen dat er daar geen nieuwe bomen zijn geplaatst, en Van Oers trachtte hem vervolgens 
duidelijk te maken dat dit nog niet betekent dat er ook geen bomen zouden staan. Hopelijk vindt 
iemand in het bos (van leidingen) de bomen alsnog terug ! 

SPELLETJES 

Er komt een nieuw reglement voor de speelstraten. Tijdens de vakantie kunnen bepaalde straten als 
speelstraat worden aangeduid, waarna auto's er nog slechts stapvoets mogen rijden. In de toekomst 
moet dan wel driekwart van de bewoners akkoord gaan. Het systeem werd ook iets flexibeler : zo kan 
er bijvoorbeeld alleen tijdens bepaalde dagen een speelstraat worden afgebakend. Dirk Smout (PLE) 
vroeg om naar Antwerps voorbeeld ook het nodige spelmateriaal ter beschikking te stellen. Gino 
Veraart (sp.a) vreesde dat het reglement nogal omslachtig was en vroeg om het na één jaar te 
evalueren. Erik De Meyer (Blok) stelde dan weer voor om de uren wat flexibeler te maken, maar kreeg 
voor zijn suggestie alleen PLE-steun. 

DUBBELCHECK 

Sinds vorig jaar beschikt het OCMW over een participatiecheque. Daarmee was het een voorloper : 
kort na de invoering ervan stelde de federale regering een budget voor socio-culturele participatie ter 
beschikking aan de OCMWs. Maar het Essense OCMW gebruikte dat budget nauwelijks en ook de 
cheques kenden maar een matig succes. Maria Ansoms (CD&V) en Tom Bevers (PLE) werkten 
daarom een voorstel uit om de cheques beter te promoten, de mogelijkheden te verbreden en om zo 
het budget optimaal te gebruiken. Voortaan komen alle OCMW-cliënten en hun gezin in aanmerking 
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en kunnen ook activiteiten buiten de gemeente terugbetaald worden. De OCMW-cliënten ontvangen 
bovendien elk jaar twee cheques, waarbij het bedrag van de tweede in functie van het gebruik wordt 
vastgelegd. In het voorstel wordt aan het OCMW-cliënteel, het personeel en zelfs de raadsleden 
verder de mogelijkheid geboden om tegen terugbetaling van de kostprijs een kunstwerk te maken om 
er de vernieuwde en uitgebreide gebouwen mee op te fleuren. 

Het voorstel werd unaniem aanvaard, al werden er naar verluidt hier en daar enkele wenkbrauwen 
gefronst : dat een raadslid van de oppositie en één van de meerderheid samen iets uitwerken is 
blijkbaar niet voor iedereen te begrijpen. Vooraleer het echt in werking treedt, moet de minister Arena 
(PS) nog wel een nieuw KB uitvaardigen en de nodige subsidies ter beschikking stellen. Dat zou 
binnenkort moeten gebeuren - daarna is de informatie over de cheque te vinden op de gemeentelijke 
website. 

NOG NIET VERSLAGEN 

De gemeenteraad kwam ook nog even terug op de vorige zitting. Volgens Dirk Smout (PLE) was de 
besluitvorming rond het sporthalvoorstel van PLE en Groen! verkeerd genotuleerd : hij meende dat er 
wel degelijk was afgesproken dat er vóór 1 januari 2006 een oplossing voor de vloer moest worden 
gevonden. Niemand ontkende dat het zo inderdaad was gezegd, maar de burgemeester probeerde 
toch nog opnieuw uit te leggen dat er volgens hem beter iets anders zou gezegd zijn. Die vlieger ging 
niet op, en het verslag werd aangepast. 

Ook op het door PLE en Groen! bestreden BPA Rangeerstation werd nog even teruggekomen. 
Hoewel het anders in een collegeverslag stond, loopt het openbaar onderzoek hierover van 10 juli tot 
10 augustus. Wie de bezwaren van PLE en Groen! tegen de plannen deelt, kan zich dus binnenkort 
tot het gemeentebestuur wenden ! 

VOLWASSEN BEDRAG 

Het inschrijvingsgeld voor de muziekacademie verhoogt volgend schooljaar met 7 euro, vooral omwille 
van de nieuwe en dure regeling voor de auteursrechten op partituren. Onderwijsschepen Imelda 
Schrauwen (CD&V) wist niet onmiddellijk te zeggen hoeveel het inschrijvingsgeld nu dan zou 
bedragen. Ze meldde dat er een verschillend tarief voor jongeren en voor volwassenen is, en verwees 
verder door naar de muzikant in de CD&V-fractie, Jos Van Loon (die van Wildert), maar niet zonder 
eerst te verduidelijken dat Jos tot de categorie van de "volwassenen" behoort… 

ZICHTBARE VERBETERING 

De gemeentelijke website kreeg een grondige "update" (al moeten sommige links nog worden 
aangepast) en is voortaan ook voor blinden en slechtzienden beter toegankelijk, waardoor het 
"BlindSurferLabel" werd behaald. Daarmee krijgt een voorstel van Fons Tobback (PLE) nu ook 
uitvoering. Bovendien krijgt het OCMW ook een beter vindbaar plekje op de informatiesnelweg : met 
een eigen rubriek op de site en bovendien een eigen verkort adres (ocmw.essen.be) hoeft niemand de 
weg naar het virtuele Kerkeneind meer kwijt te raken. Het herhaaldelijk aandringen van Tom Bevers 
(PLE) in de OCMW-raad wordt zo beloond ! 

MISTER PROPER 

Een half jaar geleden stelde Johan Van Oers (Groen!) voor om voortaan met milieuvriendelijke 
schoonmaakproducten te werken. Eerst zou er een lijst worden opgesteld van de producten die 
worden gebruikt. Zo geschiedde, en Dirk Konings (CD&V) legde uit dat op basis van die lijst de nodige 
aanpassingen zouden gebeuren. Erg veel vertrouwen wekte dat bij Van Oers niet op : hij was eens in 
de schoonmaakkast gedoken, en had liefst zeven producten gevonden die niet op de lijst stonden. 
Niet netjes ! 

BLAUWZUUR 

Dat er tussen de coalitiepartners CD&V en VLD een haar in de boter zit, bleek de voorbije maanden 
regelmatig. Maar als we de verkiezingseditie van de VLD-Burgerkrant erop naslaan, stellen we vast 
dat ze in de fase van de open oorlog zijn beland. Wat VLD-fractieleider Ronny Nelen over de Essense 
CD&V schrijft, gaat wel heel erg ver. Zo worden (anonieme) CD&V-mandatarissen beschuldigd van 
een gebrek aan dossierkennis en van het nemen van slechte beslissingen die veel geld kosten. Kan 
de VLD die beschuldigingen hard maken ? (En als ze het kan, is het natuurlijk haar plicht dat te doen 
!) Heeft de VLD eigenlijk nog vertrouwen in dit schepencollege dat door CD&V wordt geleid ? Of 
durven ze gewoon de conclusie niet trekken en de meerderheid verlaten - om toch vooral de zo 
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gemakkelijk zittende schepenzetels niet in gevaar te brengen ? Wij vrezen dat er met deze 
meerderheid tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 niet veel sprake meer zal zijn van een 
beleid met enige visie, omdat beide partijen elkaar vooral gaan tegenwerken. Dat is alleszins niet in 
het belang van de gemeente en haar inwoners ! 

Aangezien de Essense VLD-site al erg lang niet meer is bijgewerkt, bieden we u hier overigens het 
bewuste artikel ter lezing en vermaak aan. 

VAKANTIETREIN 

Essen viert dit weekend 150 jaar spoor. Met deze viering wordt ook voor de volwassen Essenaar de 
zomer ingezet, zoals de kleinsten eerder al met "MiniRock" mochten doen. De foto's daarvan vindt u 
terug via minirock.essen.be. Wie bang is voor verveling kan in de vakantie ook terecht bij de 
speelpleinwerking en later bij de Ronde van Essen. 

Op andere niveaus werken formateurs en andere wijze politici aan allerlei nieuwe regeringen, maar op 
gemeentelijk vlak ligt het politieke leven tot eind augustus traditioneel zowat stil –  al wordt er achter 
de schermen meestal niet helemaal stilgezeten.  Deze Nieuwsflits wenst u alvast veel zon, en tot 
wederziens begin september ! 
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