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GROENTJE 

Vorige maand nam Johan Van Oers, het enige Groen!-raadslid van de Essense gemeenteraad, 
ontslag uit die raad.  Op 28 april werd hij opgevolgd door Philip Peeters, die de stier meteen bij de 
horens vatte en zich in een aantal discussies liet opmerken.  Zo bracht hij de paddensterfte in de 
Huybergsebaan onder de aandacht.  In het debat over de plaatsing van de wekelijkse markt kreeg hij 
zelfs applaus vanop de VLD-banken.  Al luidt dat wellicht niet de bekering van de VLD tot het groene 
gedachtengoed in...   

UITKRAMEN 

VLD-schepen van lokale economie Willy Hoppenbrouwers was in het marktdebat immers behoorlijk 
geïsoleerd geraakt, en kon dus elk steuntje gebruiken.  Nadat eerder sp.a en PLE al hadden gepleit 
voor het vrijhouden van de Nieuwstraat, sloot vorige maand ook Gaston Van Tichelt als CD&V-
fractieleider zich daarbij aan.  Van Tichelt herhaalde zijn kritiek in "De Appel" (De Echo) : "Het 
slechtste wat de markt kan overkomen, is een schepen die zonder enige creativiteit koppig vasthoudt 
aan zijn eigen groot gelijk."  Ook de verdere communicatie binnen de meerderheid van CD&V en VLD 
werd via De Echo gevoerd.  Hoppenbrouwers ondersteunde de lokale economie in het algemeen en 
het drukkerijwezen in het bijzonder door een uitgebreid antwoord te publiceren.  In zijn eigen 
hoogstaande stijl, dus met woorden als "lasterlijk" en "schandalig".  Al had hij toch iets positiefs 
ontdekt in het artikel van Van Tichelt, met name "dat de CD&V-fractieleider na 40 jaar eindelijk het 
woord 'creativiteit' ontdekt heeft."    

BLAFFEN OF BLUFFEN 

In de commissie lokale economie werd vervolgens afgesproken dat na de herinrichting van het 
Heuvelplein de markt inderdaad niet langer in de Nieuwstraat zou staan.  Dat ging voor PLE-raadslid 
Fons Tobback niet snel genoeg : hij zag geen enkele reden om zolang te wachten en stelde voor om 
al vanaf 13 mei de hinder weg te nemen door geen kramen in de Nieuwstraat meer te plaatsen.  Of 
eigenlijk "in het straatgedeelte van het Heuvelplein dat in het verlengde ligt van de Kapelstraat en de 
Nieuwstraat", zoals hij aanvulde, want oppositievoorstellen worden natuurlijk met een groot 
vergrootglas gelezen.  Maar Hoppenbrouwers hield dus koppig vast aan zijn eigen groot gelijk en 
noemde de klachten over de verkeersproblemen "overdreven larie".  Gaston Van Tichelt (CD&V) 
schaarde zich achter het compromis uit de commisievergadering, wat Dirk Smout (PLE) de opmerking 
ontlokte dat blaffende honden niet bijten.  Met alleen steun van de sp.a en van Ludo Boden (Onafh.) 
geraakte het voorstel van Tobback niet aan een meerderheid, zodat de markt blijft staan waar ze (in 
de weg) staat. 

HORRORVERHALEN 

Naar aanleiding van een eerder voorstel van Dirk Smout (PLE) werd het huishoudelijk reglement van 
zaal Rex aangepast, op basis van het advies van de Jeugdraad.  Laden en lossen zal wel nog langs 
de achterzijde kunnen, maar de organisatoren zullen duidelijke maatregelen moeten nemen om te 
zorgen dat dit in alle stilte kan gebeuren.  Smout toonde zich tevreden met de aanpassing, al vond hij 
die op enkele punten niet voldoende duidelijk.  Bovendien stelde hij voor om dit stuk uit het reglement 
op de achterdeuren van Rex te plakken en om het nieuwe reglement na zes maanden te evalueren.  
Hopelijk worden de buren van de zaal nu niet langer tot de vroege ochtend uit hun slaap gehouden ! 

Maar niet alleen fuiven in zaal Rex zorgen voor veel geluid : ook wanneer er in een tent gefeest wordt, 
zorgt de wind soms voor een ruime verspreiding van de favoriete hits van de lokale dj.  Dat de politie 
dan soms tussenkomt, is normaal. Dat dit met een grote willekeur gebeurt, is minder logisch : terwijl 
de ene fuif vrij vroeg wordt stilgelegd, mogen anderen tot in de vroege uurtjes doorgaan.  Met het 
bestaande reglement op het sluitingsuur (formeel om 1u00 !) valt daar ook weinig aan te doen.  
"Horrordonk" van de beide Horendonkse Chiro's werd onlangs het slachtoffer van deze willekeur, en 
zette daarmee de Essense politiek in beweging.  Geen overbodig debat, aangezien de 
jeugdbewegingen om financieel te overleven sterk op dit soort organisaties aangewezen zijn.  Gaston 
Van Tichelt (CD&V) vroeg uitleg via de Interpolitiezone, Dirk Smout (PLE) diende een voorstel in om in 
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het reglement over het sluitingsuur de huidige onrealistische bepalingen te schrappen en te vervangen 
door een muziekstopuur.  Volgende maand wordt het voorstel besproken. 

LANG VERHAAL 

De Postbaan krijgt een nieuwe riolering.  De plannen werden de dag voor de raadszitting ook aan de 
bevolking voorgesteld, en daarbij kwamen vooral vragen over de verhaalbelasting.  Dirk Smout (PLE) 
pikte daarop in, en vroeg hoe het nu juist in elkaar zit : sommige bewoners zijn immers nog aan het 
afbetalen voor de vorige vernieuwing ! Het schepencollege gaf als antwoord dat eerst die oude 
belasting wordt afbetaald en dat alleen wie daarvoor niet (meer) betaalt de nieuwe belasting 
aangerekend zal krijgen.  Bovendien wordt het aantal jaren dat de oude belasting nog betaald wordt, 
afgetrokken van de termijn voor de nieuwe belasting.  Wie dus nog 5 jaar moet afbetalen zal geen 20 
jaar de rekening voor de nieuwe riolen krijgen, maar slechts 15 jaar.  Gino Veraart (sp.a) vroeg nog 
om via Pidpa voortaan andere oplossingen te zoeken, Philip Peeters (Groen!) pleitte voor een betere 
aansluiting van de fietspaden in de Postbaan en Over d'Aa.  

ORANJE BOVEN 

In de Heuvelhal wordt de beglazing vervangen, om zo verwarmingskosten uit te sparen.  Dat kost 
54.000 EUR, maar subsidies vanwege IVEG verminderen het kostenplaatje tot minder dan 10.000 
EUR.  Een goede zaak, vond ook Philip Peeters (Groen!), maar hij vroeg zich terecht af of eerst wel 
was nagekeken of het warmteverlies door de muren en het dak niet te hoog is.  Schepen Van Loon 
(CD&V) moest toegeven dat hij daar niet echt zicht op had.  Dirk Smout (PLE) en Gino Veraart (sp.a) 
richtten hun aandacht dan weer op de vloer van de hal : de gemeenteraad heeft beslist dat die voor 1 
januari 2006 moet worden vernieuwd.  Schepen Konings (CD&V) zei dat één en ander verder wordt 
nagekeken.  Smout antwoordde dat het licht in dit dossier ondertussen toch al op oranje staat ! 

ZWARTKIJKERS 

De Essense tennisvereniging ETC Inter krijgt een "recht van opstal" in het Sportpark en mag twee 
bijkomende tennisvelden plaatsen, aan de overkant van de dreef die aan de huidige velden ligt.  Dirk 
Smout (PLE) vroeg zich af wie voor de kosten opdraait, en dat blijkt de tennisvereniging zelf te zijn.  
Gino Veraart (sp.a) stelde voor om de velden elders te leggen om zo de plaatsing van de nieuwe 
sporthal -waarond het overigens erg stil geworden is- niet te bemoeilijken.  Philip Peeters (Groen!) 
hoopte dan weer dat de tennisvereniging zwarte afsluitdraad zou gebruiken in plaats van... groene ! 
Dat zou volgens hem immers veel minder zichtbaar zijn voor de bezoekers van het park. 

VOOR NIETS KOMT DE ZON OP 

Dat de zon een gratis energiebron is, kan uiteraard zeker de sp.a niet ontgaan.  Cis Dictus diende dus 
een voorstel in om een subsidie te voorzien voor de aanleg van zonnepanelen of de aankoop van een 
zonneboiler, aanvullend bij de bestaande subsidies vanwege IVEG.  Het voorstel wordt naar de 
adviesraden gestuurd en vervolgens meegenomen bij de voorbereiding van de begroting voor 2006.  
Philip Peeters (Groen!) sloot aan met de vraag om ook het isoleren van woningen te ondersteunen en 
vroeg om in "Uit het Gemeentehuis" nog eens aandacht te geven aan het correcte gebruik van 
spaarlampen.  In de OCMW-raad deed Tom Bevers (PLE) dan weer zijn groene duit in het zakje door 
te herinneren aan de afspraak uit de beleidsnota dat binnen de OCMW-gebouwen enkel nog 
milieuvriendelijke schoonmaakproducten zullen worden gebruikt. 

FLATGEBOUW 

Het OCMW denkt al een tijdje na over nieuwe serviceflats of soortgelijke seniorenwoningen.  Niet zo'n 
eenvoudige beslissing : tien flats bijbouwen aan de huidige residentie Mastbos zou een mogelijkheid 
zijn, maar de constructie via Serviceflats Invest is financieel niet zo heel interessant.  De toekomst van 
Invest is ook niet zo heel zeker en ligt op dit moment in handen van de Vlaamse regering.  Bovendien 
ontving Essen subsidies voor de aanleg van de tuin, die bij het volbouwen ervan mogelijk moeten 
worden terugbetaald... Tom Bevers (PLE) wees er ook op dat aanbouwen ook technisch niet zo 
vanzelfsprekend is : er zijn aan het bestaande gebouw al enkele gebreken vastgesteld.  Ergens 
anders bouwen, los van Invest, is natuurlijk ook niet zo evident : dan moet namelijk eerst de grond nog 
worden aangekocht.  Een nieuwe kosten/batenanalyse van de OCMW-ontvanger toont aan dat alle 
opties financieel rendabel zouden kunnen zijn, als de verhuurprijzen worden geïndexeerd.  Terzijde 
werd in de analyse ook opgemerkt dat een systeem via zogenaamde "aanleunwoningen" veel sterker 
wordt gesubsidieerd dan serviceflats.  Het grote verschil zit dan in de toewijzingsregels, waarbij de 
reglementering van de sociale woningen moet worden gevolgd.  Jeroen Clous (sp.a) pikte daarop in 
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door voor te stellen die denkpiste eens grondig na te kijken.  Tom Bevers (PLE) vroeg nog om het hele 
dossier mee te nemen naar het overleg over de gebouwen van De Bijster, waarin het OCMW immers 
graag ook de Polikliniek wil behouden.  Wordt vervolgd... 

WIJ DE WERELD IN 

Het Essense gemeentebestuur onderhoudt, vooral onder impuls van de burgemeester, heel wat 
internationale contacten.  Zo trok onlangs een delegatie van de gemeenteraad met Frans Schrauwen 
(CD&V), Imelda Schrauwen (CD&V), Willy Heymans (VLD), Jokke Hennekam (sp.a), Fons Tobback 
(PLE) en gemeentesecretaris Ronny Frederickx naar de Zuid-Afrikaanse zustergemeente Witzenberg, 
om vast te stellen dat daar op het vlak van milieu- en jeugdbeleid nog een hele weg af te leggen valt.  
Maar Essen speelt ook zelf gastheer : in het gemeentehuis stellen enkele kunstenaars uit het 
Slovaakse Zilina tentoon.  De gemeenteraadsleden kregen alvast de primeur en mochten ook enkele 
geschenken in ontvangst nemen.  Daarbij hoorde een beeldje van een uil, waarin Frans Schrauwen 
het symbool van de wijsheid herkende.  Het beeldje kan dus nog van pas komen...  Wie de werken 
van Daniela Krajcova,  Marta Filova, Jaroslav Horecny, Lajo Kupkovic, Milan Krajco en Ivan Lalinsky 
wil bewonderen, kan daarvoor nog tot 28 mei in het gemeentehuis terecht.  Zo lazen we toch in de 
Zilinsky Vecernik ! 
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