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

De gemeenteraad van 23 december bevond zich al enigszins in de eindejaarssfeer, wat soms leidde 
tot een behoorlijke spraakverwarring die de kwaliteit van het debat niet altijd ten goede kwam.  Toch 
was er nog heel wat groot en klein nieuws te rapen. 

OCMWEESJES 

Maar voorop in de poltieke actualiteit in Essen staat natuurlijk het afscheid van OCMW-voorzitter 
André Moens (CD&V), die na 15 jaar en bijna 9 maanden op oudejaarsdag zijn voorzitterssjerp aan de 
haak hangt.  Moens kreeg een afscheidsviering in verschillende fases aangeboden.  Op de 
kerstreceptie van 17/12 mocht hij alle OCMW-medewerkers bedanken, waarna ontvanger Dieter 
Berebrouckx, maatschappelijk assistente Nadia Van Den Dorpel en secretaris Stefaan Denewet op 
hun beurt enkele herinneringen mochten ophalen en de ontslagnemende voorzitter voor de 
ondersteuning (regelmatig bekroond met gebak en pralines) konden danken.  Op zondag 19/12 
organiseerde CD&V een academische zitting waarop de burgemeester, zijn voorganger Herman 
Suykerbuyk en voormalig Vlaams minister van Welzijn Demeester hun licht konden laten schijnen over 
het verleden en de toekomst van het (Essense) OCMW.  Ook hier kon het feestvarken niet zonder 
dankwoord vertrekken.  Moens maakte daarvan gebruik om zijn opvolgers wat goede raad mee te 
geven en hield ondermeer een opmerkelijk pleidooi voor een humane opvang van de vluchtelingen die 
in onze gemeente belanden, waarbij hij de gastvrijheid tegenover hen als "een christelijke plicht" 
onderlijnde.   

Op dinsdag 21/12 was het dan de beurt aan de OCMW-raad om van de laatste zitting onder leiding 
van Moens gebruik te maken om hem even in de bloemetjes te zetten.  Tom Bevers (PLE) hield een 
tussenkomst, een voorbeeld dat werd gevolgd door Jeroen Clous (sp.a) en Jan Goosen (CD&V).  De 
voorzitter dankte opnieuw iedereen, riep op om verwezenlijkingen zoals de Polikliniek te behouden en 
verder uit te bouwen, pinkte een traan weg en sloeg vervolgens een laatste maal met de hamer om 
het einde van de zitting en zijn carrière te bekrachtigen.  Op 4/1 kiest de OCMW-raad een opvolger. 

VERBIJSTERING 

Het door André Moens zo gewenste behoud van de Polikliniek blijkt ondertussen minder evident dan 
het lijkt.  Tijdens de OCMW-Raad bond Jeroen Clous (sp.a) de kat de bel aan : hij had vernomen dat 
de bewoners van het Bezigheidstehuis De Regenboog te horen hadden gekregen dat ze de oude 
gebouwen van De Bijster eind 2006 zouden moeten verlaten, en vroeg zich af wat de gevolgen 
zouden zijn voor de Polikliniek die ook in deze gebouwen gevestigd is.  De OCMW-Raad viel uit de 
lucht en gemeenteraadslid Jos Van Loon (CD&V), een trouw bezoeker van de OCMW-
raadsvergaderingen, knoopte de vraag in zijn oren.  Tijdens de gemeenteraad ondervroeg hij de 
burgemeester.  Die kon de bewoners van De Regenboog geruststellen : voor hen wordt volop aan een 
oplossing gewerkt.  Maar voor de Polikliniek kon hij alleen melden dat die eind 2006 het gebouw zou 
moeten verlaten.  Roger Van Ginderen (sp.a) vroeg zich daarbij nog af wat er dan gebeurt met de 
investeringen die het OCMW en het gemeentebestuur in het gebouw hadden gedaan. 

LICHT IN DE DUISTERNIS 

Vorig jaar werd alleen Essen-Centrum voorzien van kerstverlichting.  Fons Tobback (PLE) kreeg toen 
als verklaring dat er heel wat verlichting stuk was gegaan bij het afbreken na Kerstmis 2003.  Tobback 
schreef een brief om meer details te vragen, maar een duidelijk antwoord kwam er nooit.  Als bij 
toverslag blijkt alle euvel nu hersteld, want dit jaar kunnen opnieuw alle wijken meegenieten van de 
feestlampen.   

Daardoor kreeg de start van de gemeenteraad een hoog gehalte aan surrealisme.  Uit protest tegen 
de minderopbrengsten en de hogere kosten als gevolg van de elektriciteitsliberalisering, en ook om 
aan te klagen dat de Eliaheffing die deze kosten voor de gemeenten zou moeten compenseren nog 
steeds uitblijft, werd de gemeenteraad gestart in een duistere raadszaal.  Terwijl buiten het 
Heuvelplein baadde in het feestelijke licht.  Het verhaal van die Eliaheffing kunnen de Essense 
meerderheidspartijen misschien beter eens doornemen met hun partijgenoten : Verhofstadt (VLD) 
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beloofde de heffing, Verwilghen (VLD) wil dat ze maar enkele jaren zou blijven bestaan en Peeters 
(CD&V) wil dat ze er helemaal niet komt.  Wie werpt klaarheid op dit duister verhaal ? 

FOLIEKE 

Het huisvuildossier blijft de politieke geesten beroeren.  Zo kregen alle ondertekenaars van "Essen in 
de zak ?" een antwoordbrief van de burgemeester, met vooral veel cijfers maar weinig verantwoording 
waarom er nu precies voor één bepaalde vorm van belasten (de forfaitaire belasting) wordt gekozen.  
Waarom dat vast bedrag nu juist 56 EUR is, en geen euro meer of minder, is ook nog steeds niet erg 
duidelijk.  De cijfers slaan bovendien terug op 2003 en geven geen beeld van 2005, het jaar waarin de 
dure zakken en stickers zullen zijn ingevoerd.  In de OCMW-raad dienden PLE en sp.a alvast een 
voorstel in om werk te maken van een sociale huisvuiltoelage, om wie het minder breed heeft te 
compenseren voor de hoge forfaitaire belasting.  Bovendien kan op deze manier gericht informatie 
over hergebruik en recyclage worden verspreid. 

Daar is nood aan, want het is niet altijd zo eenvoudig.  Vanaf januari kan u immers ook met plastic 
folie terecht op het containerpark.  In "Uit het gemeentehuis" en in de afvalkalender staat een lijst van 
wat daar wel of niet bijhoort, maar die is volgens Dirk Smout (PLE) bijzonder moeilijk te hanteren.  
Schepen Konings (CD&V) verduidelijkte dat de algemene regel is dat alle folie die rechtstreeks met 
voeding in aanraking kwam niet mag worden ingeleverd.  Al blijkt ook daarop een uitzondering : 
schoongemaakte bakjes van champignons mogen wel.  Het goede nieuws is wel dat het inleveren van 
plasticfolie gratis is.  Handelaars die erg veel folie verzamelen kunnen daarvoor een speciale zak van 
300 liter verkrijgen, maar moeten daarvoor wel betalen. 

SLAAPZAK 

Ook de huisvuilophaling zelf kwam nog even aan bod.  Zo voorziet het reglement dat de ophaler om 
7u30 van start mag gaan, en dat de zakken vanaf 7u00 buiten mogen worden gezet.  Niet erg 
realistisch volgens Ludo Boden (ex-CD&V), die had opgemerkt dat heel veel mensen de zakken 's 
avonds al buiten zetten in plaats van er vroeg voor op te staan.  "Mag niet", volgens de burgemeester.  
"Gebeurt toch", volgens Boden.  Isabel Gommeren (CD&V) stelde dan voor om het buitenzetten al 
vanaf 5u00 toe te laten.  Boden vond om 5u opstaan ook geen aantrekkelijk vooruitzicht en meldde 
dat hij niets kon goedkeuren dat toch niet wordt toegepast.  Hij kreeg steun van PLE, maar de raad 
dacht er verder anders over.  Gelieve uw gloednieuwe bruine huisvuilzakken dus voortaan tussen 
5u00 en 7u30 op de stoep te zetten, dan bent u in orde met het reglement en bent u zeker dat uw 
(dure) zak ook wordt opgehaald ! 

REPETITIE 

Het voorbeeld van de "Essen in de zak ?"-petitie maakt ondertussen school.  Zo startten enkele 
buurtbewoners een petitie voor een veiliger Moerkantsebaan.  Ook zij vonden ondertussen de weg 
naar het internet en verzamelden meer dan 800 handtekeningen.  Wellicht komt hun actie er beter 
vanaf dan het afvalprotest : in de gemeentebegroting voor 2005 wordt een ruim budget voorzien voor 
de werken aan de Moerkantsebaan.  Al is het natuurlijk ook belangrijk hoe de herinrichting gebeurt, en 
hopelijk houdt het gemeentebestuur ook daar rekening met de klachten en suggesties van de 
initiatiefnemers van de petitie.  Wie vroeger al eens beweerde dat de Essenaar niet geïnteresseerd is 
in het gemeentebeleid en niet om inspraak vraagt, moet na de twee petities overigens dringend zijn 
mening herzien ! 

REUZENSLALOM 

Ook de vraag naar sportinfrastructuur blijft de gemoederen beroeren.  Op zowat alle 
gemeenteraadsbanken lijkt men de draad stilaan kwijt te raken.  In oktober werd het BPA 
Rangeerstation goedgekeurd, waarin ruimte voorzien wordt voor een sporthal.  Om dat te 
verantwoorden werden de resultaten van een behoeftenstudie bij het BPA gevoegd.  De 
meerderheidspartijen gingen ervan uit dat op basis van dat BPA met de NMBS gesprekken zouden 
worden gevoerd.  Deze gesprekken waren al jaren aan de gang, en de oppositie vond het beter die 
eerst af te ronden en dan een BPA op te maken.  Al snel meldde Gaston Van Tichelt (CD&V) dat er 
voor half december duidelijkheid moest zijn over de mogelijkheid om een nieuwe hal te voorzien aan 
de voormalige douaneloods, anders moest er een alternatief komen.  In zijn e-nieuwsbrief schreef hij : 
"Als de NMBS binnen enkele weken niet duidelijk maakt dat ze bereid is om de gronden tegen een 
lage prijs te verkopen, dan moet de sporthal gebouwd worden waar ze volgens mij thuishoort: in het 
Sportpark. Alleen de twee VLD-schepenen moeten daarvoor nog overtuigd worden... ".  Met de NMBS 
vonden echter geen gesprekken meer plaats na eind oktober.  De VLD werd blijkbaar wel snel over de 
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streep gehaald, want Ronny Nelen diende samen met Van Tichelt een voorstel in om werk te maken 
van een sporthal in het sportpark.  Een voorstel dat sterk gelijkt op een sp.a-plan van twee maanden 
geleden, dat toen nog door de meerderheidspartijen werd afgewezen.  Tot zijn eigen verbazing (en 
ook die van het publiek) bleek de hele gemeenteraad zich nu plots wel unaniem achter het voorstel te 
kunnen scharen (Groen!-raadslid Van Oers was afwezig).  Al zitten er zowel aan de kant van de 
meerderheid als bij de oppositie nog heel wat adders onder het gras. 

Dat bleek als snel toen de vraag "Wat dan met het BPA Rangeerstation ?" kwam.  Dirk Smout (PLE) 
stelde voor het nu overbodige plan maar in te trekken : de gebruikte argumenten voor het BPA worden 
immers nu opnieuw gebruikt voor de inplanting in het sportpark.  Schepen Van Loon (CD&V) vond dat 
er nog altijd geprobeerd moest worden om daar... een sporthal te bouwen.  Hoewel Essen dreigt 
binnen enkele jaren een stuk of vier sporthallen te hebben, sloot de burgemeester zich bij hem aan.  
VLD-schepen Hoppenbrouwers zag dan weer meer in "andere sportinfrastructuur" op de NMBS-site.  
Roger Van Ginderen (sp.a) vroeg even door, en het bleek inderdaad over een skipiste te gaan zoals 
de pers de voorbije weken al had gemeld.  Een skikelder wellicht, want Van Ginderen wees erop dat 
de maximale bouwhoogte in het BPA door de meerderheid op 7m werd vastgelegd.  De VLD-droom 
voor een "eeuwige witte Kerst" wordt overigens blijkbaar ook niet door CD&V gedeeld, want op die 
banken bleef het erg stil.  Deelnemers voor de "politieke reuzenslalom" zouden in Essen nochtans wel 
te vinden zijn... 

STILLE NACHT 

Zaal Rex ontbreekt de laatste maanden ook al op geen enkele gemeenteraad.  Dirk Smout (PLE) 
stelde voor om laden en lossen van materiaal (discobar, lichtinstallatie...) langs de achterzijde te 
verbieden tussen 22u en 10u, om zo een stukje van de geluidsoverlast weg te nemen.  Als er echt iets 
moet worden afgebroken, kan het inladen daarvan ook langs de voorzijde, zoals het vroeger altijd 
ging.  De burgemeester stelde dat hij het voorstel ging meenemen en kon op de vraag van Gino 
Veraart (sp.a) naar de akoestische deuren alleen antwoorden dat ze geplaatst zullen worden zodra ze 
geleverd zullen zijn...  

SPIJKERS OP LAAG WATER 

Er komt een inhaalverbod op de N117, met uitzondering van het weggedeelte tussen Spijker en de 
Sint-Jansstraat.  Met dit voorstel leek de hele gemeenteraad akkoord, totdat de burgemeester meldde 
dat Spijker al aan de verkeerslichten begint.  Verschillende raadsleden vonden het niet veilig om in de 
KMO-zone te laten inhalen.  Dat was volgens de burgemeester inderdaad niet de bedoeling, want het 
Spijker begint pas aan de splitsing van de wegen naar Achterbroek en die naar Kalmthout.  Waarna 
de totale verwarring uitbrak, en niemand meer scheen te weten waar het Spijker nu ligt en waar mag 
ingehaald worden.  Uiteindelijk blijkt inhalen toegelaten vanaf de splitsing tot aan de Sint-Jansstraat.  
Maar voor alle zekerheid kijkt u toch best eens op de verkeersborden bij het naderen van... het 
Spijker. 

BAANFIETSEN 

Ook in de Oude Baan veranderen de verkeersregels.  Deze wordt over de gehele lengte een 
voorrangsweg.  Gino Veraart (sp.a) zag ook graag een duidelijk afgezonderd fietspad in het gedeelte 
van de Oude Baan dat in de bebouwde kom valt.  Maar volgens schepen Van Loon (CD&V) is het niet 
de bedoeling dat er nog afzonderlijke fietspaden in een bebouwde kom worden aangelegd : het 
"mengen" van de verschillende verkeersvormen heeft immers een afremmend effect.  Al kondigde hij 
meteen aan dat er bij de herinrichting van de dorpskom van Hoek een uitzondering zal worden 
gemaakt, zodat de fietsers niet langer over de kasseien zullen worden gestuurd. 

MARKTMECHANISME 

Voor nog meer verkeersperikelen zorgt de wekelijkse markt.  Die is een groot succes geworden (met 
vele vaders) maar zorgt er wel voor dat een gedeelte van de Nieuwstraat wekelijks moet worden 
afgesloten, en dat hindert het verkeer in onze gemeente behoorlijk.  Bovendien moet er wekelijks 
signalisatie worden geplaatst, en weer worden weggenomen.  Het schepencollege stelde voor om  nu 
permanente verkeersborden te plaatsen.  Daarnaast werd aangekondigd dat er een evaluatie van de 
markt zou plaatsvinden in de tweede helft van januari.  Een vreemde timing, zoals vooral de sp.a-
fractie al snel opmerkte : waarom niet eerst evalueren en dan vaste borden plaatsen ? Dirk Smout 
(PLE) ging nog verder : waarom de markt niet gewoon verplaatsen naar de parking achter het 
gemeentehuis ? Omdat de locatie was vastgelegd in overleg met de marktkramers, die vooral een 
grote zichtbaarheid willen, vond schepen Hoppenbrouwers (VLD) dat geen goed idee.  Ook het 
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onmiddellijk plaatsen van de permanente signalisatie probeerde hij door te drukken, maar 
burgemeester Schrauwen stak er een stokje voor en stelde de beslissing met een maand uit. 

OP DE KAR 

Het Karrenmuseum wil zichzelf uitbouwen tot, en laten erkennen als, regionaal museum.  Daartoe 
diende een nieuwe vzw te worden opgericht, die op 21/12 haar eerste algemene vergadering hield.  
Jan Hectors werd tot voorzitter gekozen en met een ruime raad van bestuur en een slagvaardig 
dagelijks bestuur kan de conservator nu rekenen op een stevige ploeg om hiervan werk te maken.  De 
gemeenteraad keurde de statuten goed en sloot meteen ook een beheersovereenkomst met het 
museum.  Al moet één en ander nog verder worden uitgewerkt, de kar is aan het bollen... 

NIET OM DE TUIN TE LEIDEN 

Zoveel mogelijk afval voorkomen is zoals u hierboven kon leren niet alleen goed voor de nachtrust, u 
helpt er ook het milieu een handje mee.  Wie daarin nog een stapje verder wil gaan, kan zich 
inschrijven voor een cursus ecologische moestuin die door VELT Kalmthout-Essen wordt 
georganiseerd op vier maandagavonden (24/1, 31/1, 14/2 en 21/2).  Meer informatie bij Patricia Van 
Alstein (gorrebeeck.vanalstein.bioschakel@belgacom.net).  

OUD EN NIEUW 

Wie veilig het nieuwe jaar wil inzetten en toch iets meer wil drinken dan een chocomelk die zoals elk 
jaar op 31/12 door de Jeugdraad wordt bedeeld, kan daarvoor opnieuw beroep doen op de feestbus.  
Zo worden het voor iedereen "Prettige Feestdagen" en dat is ook wat deze Nieuwsflits u toewenst.  In 
januari zijn we er weer terug, om onze 4e jaargang in te zetten met alweer de 25e uitgave.  
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