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VAKANTIE BRENGT (GEEN) RAAD 

Ook in de Essense politiek zit de vakantie er weer op, al gold dat op de gemeenteraadszitting van 26 
augustus nog niet voor iedereen : liefst 7 raadsleden bevonden zich nog in hun vakantie-oord of 
hadden andere verplichtingen.  Al bij al werd het een teleurstellende raadszitting, waarbij de 
oppositiepartijen nogmaals het gevoel kregen dat er geen ernstige antwoorden kwamen op hun 
vragen, dat er zaken achter de rug van de gemeenteraad worden beslist of dat er soms gewoon 
leugens worden verteld.  Al dan niet om bestwil... 

PLAN KLAAR 

Volgens het bestuursakkoord van CD&V en VLD moest het klaar zijn tegen "medio 2001"...  Het 
gemeentelijke ruimtelijk structuurplan liep dus nogal wat vertraging op.  Er moest dan ook grondig 
tewerk worden gegaan : het plan bepaalt hoe Essen er de komende decennia ruimtelijk uit moet zien : 
hoeveel groen blijft er in onze gemeente, waar blijft er plaats voor landbouw, kunnen er nog woningen 
bijkomen, welke wijken worden verder ontwikkeld, waar komen er recreatievoorzieningen, waarheen 
met de bedrijven of het toerisme... ? Er werd al heel wat over gesproken, ondermeer in de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) waar vanuit de verschillende 
belangengroepen een advies wordt gegeven.  En toen moest het plots heel snel gaan.  Het ontwerp 
van structuurplan werd aan de gemeenteraad van augustus voorgelegd.  De oppositie vroeg om één 
maand extra uitstel : enkele mensen die dit dossier opvolgen konden niet aanwezig zijn en bovendien 
zijn de honderden bladzijden van het plan niet zomaar op een weekje te verwerken.  Maar het mocht 
niet baten.  Geen kritiek krijgen was opnieuw belangrijker dan een goed plan opstellen.  De 
oppositiepartijen onthielden zich daaarom bij de stemming. 

Het ontwerp ligt vanaf 15 september voor drie maanden in openbaar onderzoek.  Iedereen kan het 
dus gaan inkijken in het gemeentehuis.  Bovendien komt er op 6 oktober een hoorzitting in zaal Rex.  
Of dat zal volstaan om iedereen voldoende hierover te informeren, is nog maar te vraag.   

GEEN IDENTITEITSCRISIS 

Op termijn is het de bedoeling dat de gehele Belgische bevolking met een elektronische 
identiteitskaart zal rondlopen.  De gemeenteraad had al eerder de kostprijs van die kaart vastgelegd, 
maar was vergeten dat de federale overheid er ook geld voor aanrekent.  De totale prijs van de kaart 
komt op 12 EUR, waarvan 2 EUR de kosten van de gemeentelijke administratie moet dekken.  
Daarmee zit Essen bij de goedkopere gemeenten voor de nieuwe kaart.  

BEZWAREND MATERIAAL 

Op de agenda van de gemeenteraad stond ook de goedkeuring van het BPA Rangeerstation 
waarmee de NMBS-site aan Hemelrijk opnieuw wordt ingericht.  Maar het punt werd uitgesteld : één 
bezwaarschrift was over het hoofd gezien en dus moet de GECORO zich opnieuw uitspreken.  Die 
behandelde eerder al de verschillende bezwaren die waren ingediend.  PLE en Groen! hebben heel 
wat kritiek op het plan geuit, maar ook vanuit de buurtbewoners, de werkgroep leefmilieu, Natuurpunt 
en het Essense ACV kwamen er verschillende opmerkingen.  Die werden allemaal "beantwoord", al 
zijn Groen! en PLE alvast van mening dat de antwoorden die in de GECORO werden gegeven 
helemaal niet volstaan om de bezwaren te weerleggen.  Maar misschien kan de extra maand door 
VLD en CD&V gebruikt worden om zich een laatste keer grondig te bezinnen over alle gemiste kansen 
om van de oude douaneloods en de omgeving iets echt waardevols te maken. 

SCHOOLVOORBEELD 

Op 1 september trekt ook Essen terug naar school.  De Wildertse kleuters kunnen daarvoor in een 
nieuw gebouw terecht, met ondermeer een mooie eigen turnzaal.  Hun Heikantse leeftijdsgenoten 
mogen dan weer op iets meer verkeersveiligheid rekenen : de schoolomgeving in de Leemstraat wordt 
immers een zone 30.  Hopelijk houden de automobilisten zich daar ook aan ! 

VERVELENDE VOORBARIGE VRAAG 
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Het verhaal van jeugdverblijfscentrum Paviljoen en de broodnodige herstructurering van de vzw 
Jeugdwerking is ondertussen nog lang niet afgelopen.  Zo werd door de vzw reeds in januari beslist 
om werk te maken van een interne hervorming, van een actualisering van de ledenlijst en een 
statutenwijziging.  Maar de beslissingen die in de vzw worden genomen worden door de voorzitter, 
jeugdschepen Dirk Konings (CD&V) systematisch niet uitgevoerd of door het schepencollege 
geblokkeerd.  Nu eindelijk toch de aanduiding van de eigen afvaardiging aan de raad werd voorgelegd 
werd het niet halen van de voorziene planning dan ook door Gino Veraart (sp.a) stevig op de korrel 
genomen.  Dirk Smout (PLE) stelde nogmaals vragen over de eventuele overdracht van het Paviljoen 
naar de VVV, waarover PLE eerder al een persbericht had verspreid.  Het schepencollege had immers 
al verschillende malen ontkend dat er aan de VVV was gevraagd om het Paviljoen over te nemen.  
Daarvan was geen sprake, er was alleen een verkennend gesprek geweest.  Het verraste daarom 
toch wel dat de VVV op 22 juni in een brief schreef "In de vergadering van de Raad van Bestuur is 
positief ingegaan op uw verzoek om in de toekomst het Paviljoen te gaan exploiteren."  Maar opnieuw 
werd in de gemeenteraad door het schepencollege bevestigd dat de vraag niet was gesteld.  Mensen 
die antwoorden op vragen die nooit zijn gesteld, het wekt toch wat argwaan... 

PLANK KLAAR 

In de gemeenteraad wordt de vuile was al eens buitengehangen, al hielden VLD en CD&V onlangs 
nog een vergadering om de plooien glad te strijken.  In het OCMW wordt vooral aan dat laatste 
aandacht besteed.  Na het wassen volgt immers het strijken, en er werd al enige tijd geleden besloten 
dat er daarvoor een strijkatelier zou komen.  Ondertussen werd daarvoor ook een geschikte lokatie 
gevonden in de Sint-Jozefsschool in de Maststraat en kreeg het atelier de naam "Essen Rimpelvrij" 
mee.  Per kledingsstuk wordt een vast aantal minuten aangerekend, en elk verricht uur kan worden 
betaald met een dienstencheque.  Verder moet de gebruiker zich alleen een wasmand aanschaffen bij 
het atelier.  In september start een proefperiode, vanaf begin oktober kan u er op met uw gekreukt 
wasgoed terecht.  Meer informatie over ondermeer de openingsuren volgt nog. 

OP WIELTJES 

Wat moet er gbeuren met het skateparkje dat zich nu vooraan de parking aan de Heuvelhal bevindt ? 
In elk geval is een vlakke ondergrond noodzakelijk.  Bovendien moet er bij het inplanten van de 
toestellen best eens overlegd worden met de skaters (die kennen daar namelijk iets van).  Het 
schepencollege wil het parkje nu achter de loods van de gemeentediensten plaatsen.  Dat vindt Dirk 
Smout (PLE) niet echt verstandig : er is veel minder sociale controle mogelijk en de ramp die er eerder 
stond zorgde dan ook voor heel wat problemen.  Het schepencollege beloofde alvast eerst de nodige 
adviezen in te winnen maar vroeg toch al een bouwvergunning aan.  Timing is niet de sterkste kant 
van de Essense meerderheid. 

VEILIG VIEREN 

Essense feestvierders duiden Uilse Kermis steeds met stip aan in hun agenda.  Vorig jaar vroeg Dirk 
Smout (PLE) al om de verkeersveiligheid tijdens de kermisdagen niet uit het oog te verliezen en om in 
Over d'Aa de nodige maatregelen te nemen : de straat geheel of gedeeltelijk afsluiten, 
verkeersremmers of signalisatie voorzien.  Het college wenste toen niet op dit verzoek in te gaan. 
Hopelijk deze keer wel. 

TRANSPARANT BELEID 

De langverwachte verbouwingswerken aan het Essense Kerkeneind naderen stilaan hun voltooiing.  
Het OCMW wordt iets ruimer gehuisvest, waarvan zowel de cliënten, het personeel als de raadsleden 
kunnen profiteren.  Binnenin werd naar een "open huis"-uitzicht gestreefd door extra glas te plaatsen.  
Politiek natuurlijk een goed principe, maar in de praktijk kan het er soms als een aquarium uit gaan 
zien.  Om OCMW-voorzitter André Moens (CD&V) niet als goudvis te behandelen werd een deel van 
het glas al snel door een mat alternatief vervangen.  Hopelijk blijft het beleid wél doorzichtig ! 

SPORTIEVE POLITIEK 

De Essense politici en hun ambtelijke dienaren kunnen soms ook sportief uit de hoek komen.  Zo werd 
het brons dat judoka Ilse Heylen op de Olympische Spelen behaalde live in Athene toegejuicht door 
schepen Jos Van Loon (CD&V).  Ook CD&V-ondervoorzitter Jos Van Meel werd op tv-beelden uit de 
Griekse hoofdstad herkend.  De jaarlijkse Ronde van Essen bracht sommigen er dan weer toe om zelf 
de sportschoenen aan te binden.  De afsluitende volkscross mocht immers zowel raadslid op Dirk 
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Smout (PLE)  als op sportschepen Dirk Konings (CD&V) en OCMW-secretaris Stefaan Denewet 
rekenen (in deze volgorde, maar dit terzijde). 

RESTFRACTIE 

Op 13 juni werd Ludwig Caluwé (CD&V) herkozen in het Vlaams Parlement. Daarmee doet Essen 
voor het eerst sinds mensenheugenis minder goed dan Kalmthout, want onze zuiderburen tellen met 
Inga Verhaert (sp.a) en Jef Van den Bergh (CD&V) sinds kort twee parlementsleden, beiden in de 
federale Kamer.  Maar Ludwig werd dan weer wel door zijn collega's tot fractievoorzitter van CD&V 
verkozen. Wie niet meespurt voor het goud (de ministerposten) mag best tevreden zijn met deze 
zilveren medaille.  Zijn zitje van gemeenschapssenator levert hij dan weer in.  Ook de CD&V-fractie in 
de Essense gemeenteraad gaat hij niet meer aanvoeren.  Is het de kritiek van de Essense VLD die 
hem overtuigd heeft, of is het met Schrauwen II toch moeilijker werken dan met Leterme I ? In elk 
geval neemt Gaston Van Tichelt in Essen de fakkel over.  Hopelijk worden zowel de CD&V-fractie als 
Ludwig er iets mondiger door in de gemeenteraad.  
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