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Voor één keer geen gemeenteraad op de laatste donderdag van de maand, maar op de tweede 
woensdag. Dat leverde blijkbaar aanpassingsproblemen op voor de meerderheidspartijen, want in 
heel wat dossiers bleek hun enige argument "We gaan over tot de stemming". Doordat enkel de VLD-
schepenen nog voorbereidende commissies organiseren, is er van een dialoog in de Essense politiek 
zo niet veel sprake meer. 

PESSIMISTISCH GESTEMD 

"Het sociale leven komt niet terug." Met deze zeer zwartgallige en veelzeggende dooddoener legde 
burgemeester Schrauwen (CD&V) uit waarom het Heuvelplein een lelijke parking moet worden. Het 
heeft geen zin de ruimte vrij te maken voor spelende kinderen, keuvelende senioren, musicerende 
harmonieën of bruisende terrasjes. Die zijn er niet en zullen er ook nooit meer komen. PLE en Groen! 
haalden nochtans alles uit de kast om uit te leggen dat hun alternatief plan voor het Heuvelplein 
zoveel sterker is. Philip Peeters (Groen!) legde uit dat het niet alleen een gezellig plein kan worden, 
maar ook mooi : alle lindebomen blijven staan en ook de typische kasseien blijven liggen. Voor 
voetgangers en fietsers wordt het bovendien veilig. Hij is er bovendien van overtuigd dat het plein écht 
kan leven, als het gemeentebestuur de kans maar geeft. 

Dirk Smout (PLE) haalde dan weer aan dat er zelfs meer parkeerplaatsen kunnen komen : daar zorgt 
een bijkomende parking achter de gemeenteloods voor. Bovendien kan die parkeerruimte ook 
gebruikt worden tijdens de markt of als er iets anders te doen is op het plein. Als het echt druk wordt, 
kan de parking van CD&V en VLD niet eens gebruikt worden. Maar het mocht niet baten. "Essen is 
geen stad, een parkeervrij plein is niet realistisch." Of nog : "De mensen moeten het plein gezellig 
maken, maar dat zal toch niet gebeuren." Zo legden de meerderheidspartijen uit waarom ze tegen het 
Groen!/PLE-voorstel zijn. Ook na wat aandringen konden ze echter niet uitleggen wat ze nu zo mooi of 
positief vonden aan hun eigen idee. Maar ondanks de gewaardeerde steun van de gehele oppositie 
voor het alternatieve plan werd toch besloten om voor 560.000 EUR… de parkeerplaatsen een beetje 
te herschikken ! Het persbericht van PLE en Groen! wordt zo een beetje een rouwbericht. Al komt er 
nog wel een openbaar onderzoek en kan ook de Jeugdraad het plan nog laten intrekken: ondanks het 
formele engagement werd het immers niet aan hen voorgelegd. 

VERKEERD GESCHAT 

Een schepen van financiën heeft twee gezichten nodig. Bij het voorstellen van de begroting moet 
jaarlijks een doemscenario worden uitgelegd : alles wat fout kan gaan, zal de komende jaren fout 
lopen. Voor je het weet zit de gemeente op zwart zaad. Hoge(re) belastingen, dat is wat we nodig 
hebben ! Als dan later de rekening van het voorbije jaar wordt voorgesteld, komt het vrolijke gezicht 
naar boven : de uitgaven bleken een heel stuk lager dan voorzien, de inkomsten veel hoger. Het totale 
verschil bedraagt in 2004 liefst 2 miljoen EUR. Erg slecht begroot, dus. Die extra inkomsten komen 
nogmaals bij de "goudberg", de "wijnkelder" of de "Ringelingschat" zoals Dirk Smout (PLE) het 
reservefonds deze keer noemde. Gino Veraart (sp.a) vroeg zich af waar de rampscenario's nu weer 
naartoe zijn en herhaalde dat hij altijd een grote uitgavenstroom in 2006 had voorspeld. Schepen 
Hoppenbrouwers (VLD) gaf toe dat het gemeentebestuur plannen heeft om het reservefonds af te 
bouwen, maar wilde nog niet zeggen hoe. Voor Dirk Smout leek het wat al te toevallig dat er plots 
ruimte voor extra uitgaven zou zijn, nu de verkiezingen gaan naderen. Hij stelde voor om de 
bijeengespaarde schat terug te geven aan de rechtmatige eigenaars en de belastingen te 
verminderen - te beginnen met het afschaffen van de vaste huisvuilbelasting, natuurlijk. Dankzij de 
Eliaheffing op elektriciteit ziet ook de toekomst van de gemeentefinanciën er weer heel wat 
rooskleuriger uit dan de meerderheid altijd heeft voorgesteld, al deed Hoppenbrouwers weer zijn best 
om aan te tonen dat ook die meevaller eigenlijk een tegenvaller is. 

OVER EEN LAAGJE 

In de marge van de bespreking over de gemeentefinanciën bleek ook dat het schepencollege toch van 
plan is om het gemeenteraadsbesluit uit te voeren, waarbij op voorstel van sp.a, Groen! en PLE werd 
vastgelegd dat er voor 1 januari 2006 een nieuwe vloer in de sporthal moet komen. Er wordt weliswaar 
naar een minimalistische oplossing gezocht, waarbij een laagje kunststof de betonvloer zou 
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overdekken, maar de nieuwe vloer zou reglementaire en veilige volleybal- en basketwedstrijden 
moeten mogelijk maken. Goed nieuw voor de Essense sporters dus. 

VERVOLGVERHAAL 

Zoals alle Essenaren moeten ook de bewoners van de Grensstraat verhaalbelastingen betalen voor 
de nieuwe riolering in hun straat. Dat vinden ze daar nogal vreemd, want die nieuwe riolen zijn niet 
voor hen bestemd : ze kunnen er zelfs niet op aansluiten. Ze dienen namelijk voor de afwatering van 
de nieuwe wijk "Statievelden". Over de grens van het aanvaardbare, en de bewoners trokken naar de 
rechtbank van eerste aanleg. Die gaf hen natuurlijk gelijk : het is niet eerlijk dat de belasting niet wordt 
aangerekend aan degenen die van de riolering gebruik kunnen maken. Maar het schepencollege wil 
tegen het vonnis in beroep gaan. Dirk Smout (PLE) vindt dat onverstandig : niemand kan ontkennen 
dat de argumentatie van de bewoners en de rechtbank waterdicht is. Het gemeentebestuur moet met 
belastinggeld dus geen processen voeren tegen de eigen inwoners. Bovendien, zo meldde 
onafhankelijk raadslid Ludo Boden, heeft het Essense gemeentebestuur nog nooit een rechtszaak 
over verhaalbelastingen gewonnen ! Toen Smout tenslotte vroeg waarom de meerderheid wel in 
beroep wil gaan, verloren ze bij CD&V en VLD hun stem. Zodat ze dan maar snel gingen stemmen... 

JEUGD WORDT AFGESCHEEPT 

De Vlaamse overheid vraagt aan het gemeentebestuur jaarlijks een verslag over het gevoerde (en 
door Vlaanderen gesubsidieerde) jeugdbeleid. Het verslag over 2004 dat het schepencollege aan de 
raad voorlegde, zag er grotendeels positief uit, maar bevat desondanks zware kritiek op de schepen 
van jeugd zelf. Zo leert de lezer : "De Schepen van Jeugd bleek binnen zijn bezigheden niet de tijd te 
hebben om een geregeld overleg te houden met de jeugddienst. Slechts sporadisch, zoals 
bijvoorbeeld vlak voor een vergadering, werd er overleg gepleegd." Of nog : "Binnen de gemeente 
bestaat de reflex nog niet om beleidsplannen terug te koppelen naar de jeugdraad." en "De 
communicatie verloopt uiterst stroef waardoor verschillende misverstanden en fouten ontstaan." 
Zware woorden, zo vonden Gino Veraart (sp.a) en Fons Tobback (PLE). De betrokken schepen, Dirk 
Konings (CD&V) legde uit dat het over 2004 gaat en dat hij ondertussen zijn leven heeft gebeterd. Een 
nogal gemakkelijke uitleg voor iemand die al vier jaar schepen is, vond Dirk Smout (PLE), die het over 
een "motie van wantrouwen" had. Tobback haalde nog aan dat hij geen probleem heeft met de 
persoon van Konings, maar stelde dat een dergelijke evaluatie in de privé-sector toch niet veel opslag 
zou voorspellen. Ook op de eigen meerderheid kon de schepen niet rekenen, want die keurde het 
zeer kritische rapport zondermeer goed. Of was dat puur uit gewoonte ? 

NIET OP 1-2-3 

Dirk Smout (PLE) stelde op het einde van de vorige gemeenteraad voor om het sterk verouderde 
reglement over het sluitingsuur eindelijk aan te passen. De discussie over "Horrordonk" had hem 
immers geleerd dat het sluiten van fuiven op een willekeurige manier gebeurt, of ten minste bij 
organisatoren en fuifnummers het gevoel geeft dat er willekeurig wordt opgetreden. Naar aanleiding 
van zijn voorstel nam de meerderheid zowaar het initiatief om voor één keer zijn mening niet door te 
drukken, maar om met alle partijen rond de tafel te gaan zitten. Het overleg, onder impuls van Gaston 
Van Tichelt (CD&V), leidde voorlopig niet tot een uitgewerkt reglement, maar er ontstaat wel een 
consensus rond een "3-4-5"-regel : vanaf 3 uur de muziek afbouwen, om 4 uur de tap toe, om 5 uur de 
deur dicht. VLD en sp.a pleitten er daarbij wel voor om te proberen de andere gemeenten uit de 
politiezone van hetzelfde systeem te overtuigen, wat Smout een goed idee vond. Al mag het voor hem 
geen excuus zijn om voor Essen geen regeling uit te werken, wat door iedereen werd beaamd. 

Daags na de gemeenteraad besprak ook de Politieraad het sluitingsuur. De Essense afgevaardigden 
pleitten voor een uniforme regeling, maar de burgemeester van Kalmthout, Lukas Jacobs (CD&V), 
bleek hier eerder weigerachtig tegenover te staan. Burgemeester Jos Ansoms (CD&V) van 
Wuustwezel meldde dan weer dat voor zijn gemeente een samenwerking met de regio-Hoogstraten 
belangrijker lijkt. Toch werd een opening gelaten en werd afgesproken om een eventueel Essens 
ontwerp-reglement ook naar de andere gemeenten te versturen. In Essen wordt tegen volgende 
maand in elk geval de mening van de café-uitbaters, van de politie en van de Jeugdraad gevraagd, 
zodat er begin juli wel degelijk een ontwerp-reglement zal zijn.  Als ook u uw mening nog wil geven, 
kan u op www.sluitingsuur.tk terecht. 

SINT-JOZEF VAN LOON 

De toekomst van de gebouwen van de voormalige Sint-Jozefkliniek, later De Bijster, aan de 
Nieuwstraat houdt het OCMW al enige tijd bezig. De eigenaar, de GvA-Groep, kondigde namelijk aan 
dat ze de gebouwen mogelijk een andere bestemming wil geven. Dit bracht overleg op gang met het 
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OCMW, waarbij niet alleen het behoud van de Polikliniek maar daarnaast ook andere mogelijke 
bestemmingen naar voren werden geschoven. De kans die zich aandient bracht OCMW-voorzitter Jos 
Van Loon (CD&V) ertoe om op basis van de in de Raad al eerder gevoerde discussies een visie naar 
voren te schuiven waarbij de OCMW-gebouwen aan het Kerkeneind zouden worden omgevormd tot 
een "sociaal-administratief centrum" en de kliniekgebouwen tot een "sociaal-medisch centrum", met 
naast een uitbreiding van de dienstverlening van de Polikliniek mogelijk ook de arbeidsgeneeskundige 
diensten, Kind & Gezin en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Verder zou het gebouw de ruimte 
kunnen bieden voor een aantal seniorenflats - waarbij het OCMW als sociale 
huisvestingsmaatschappij zou kunnen optreden. Ook het al lang aangekondigde "sociale huis" zou 
worden gerealiseerd door de gemeentelijke welzijnsdienst naar het Kerkeneind over te brengen. 

Zo ver is het natuurlijk nog lang niet, maar de unanieme OCMW-Raad schaarde zich achter de 
plannen en gaf het mandaat om het overleg met GvA verder te zetten. Tom Bevers (PLE) vroeg om in 
dit kader ook het volledige Kerkeneindgebouw onder OCMW-beheer te brengen, en Jeroen Clous 
(sp.a) -die de voorzitter in zijn tussenkomst zowat heilig verklaarde- pleitte voor het toevoegen van 
een consultatie logopedie. 

DE GROND VAN DE ZAAK 

Essen groeit, en dus zoekt het gemeentebestuur een nieuwe plaats voor het Geboortebos. Opnieuw 
viel de keuze daarvoor op een voormalig stort, deze keer op het stuk grond aan de Velodreef en de 
Pater Godtslaan, waar ook nog een speelbos zou kunnen verrijzen. Philip Peeters (Groen!) en Roger 
Van Ginderen (sp.a) vroegen zich af of de bodem daar wel zo geschikt is. Ze vrezen dat zowel de 
grond als het grondwater vervuild zouden kunnen zijn en vroegen om dat grondig te onderzoeken 
vooraleer tot een aankoop over te gaan. Niet nodig, volgens schepen Van Loon (CD&V), want er is 
een bodemattest. Maar dat bleek de oppositie, die zich onthield, niet te kunnen overtuigen. 

VLUCHT 

Essen heeft zijn eigen DHL-dossier. Het gaat niet over nachtvluchten, maar de geruchten over een 
mogelijk vertrek van DHL uit de Essense magazijnen aan Over d'Aa hadden wel de aandacht 
getrokken van Cis Dictus (sp.a). Willy Heymans (VLD) antwoordde namens het schepencollege, maar 
voor één keer ook namens zijn eigen werkgever, DHL. Hij meldde dat het bedrijf een nieuwe 
overeenkomst had afgesloten met een belangrijke klant, waarin afgesproken was dat die klant 
voortaan vanuit het magazijn in Willebroek zou worden bediend. Wat dat voor de Essense 
werknemers betekent, is onduidelijk. Het staat vast dat ze desgewenst mee naar Willebroek mogen, 
maar dat is wellicht niet voor iedereen haalbaar. Maar het is ook mogelijk dat DHL andere klanten 
naar Essen haalt. In elk geval is de hele operatie ten vroegste voor het najaar van 2006 gepland. 

UIT VRIJE WIL VERZEKERD 

De burgemeester denkt er anders over, maar ook in onze gemeente is er gelukkig nog wel heel wat 
"sociaal leven". Veel mensen zetten zich bijvoorbeeld vrijwillig in voor de talrijke verenigingen, of voor 
eenmalige organisaties. Niet altijd zonder risico, dus wordt er best een verzekering afgesloten. Dat 
wordt binnenkort wellicht ook verplicht in het nieuwe "statuut van de vrijwilliger". Maar een verzekering 
kost geld, en dat is zeker voor een kleine organisatie niet altijd evident. Vandaar dat de provincie 
West-Vlaanderen ondertussen een gratis verzekering aanbiedt. Gino Veraart (sp.a) stelde voor dat 
ook Essen voor een gratis verzekering zou zorgen. Het schepencollege besloot even de evolutie van 
het dossier af te wachten -ook de VVSG heeft een initiatief aangekondigd- en het dan mee te nemen 
naar de begrotingsbesprekingen. Al zitten er nog wat adders onder het gras, want grote 
vrijwilligersorganisaties (zoals de jeugdbewegingen) vrezen om het overzicht te verliezen op wie 
waarvoor juist verzekerd is, om daar dan achteraf de gevolgen van te moeten dragen. Wordt 
vervolgd… 

BEL AANGEBONDEN 

Van 7 mei tot 25 juni loopt de campagne "Met belgerinkel naar de winkel".  De bedoeling is om het 
winkelen per fiets te stimuleren.  Ondermeer Unizo en de Bond Beter Leefmilieu trekken mee aan de 
kar.  Zowat al onze buurgemeenten doen mee aan de campagne, maar Essen blijft aan de kant 
staan.  Een mooie kans gemist, meende Fons Tobback (PLE) en hij schreef het gemeentebestuur een 
brief om uitleg te vragen.  Het schepencollege stelde dat Essen graag had meegedaan, wat in een 
overleg met de lokale Unizo-afdeling en de Bedrijvenvereniging was bevestigd.  Maar daarna kreeg 
het bestuur nooit meer een uitnodiging of campagnemateriaal.  Zodat het schepencollege nu belooft 
mee te zullen doen... in 2006.   
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(H)OUDOE 

Verkiezingen voor de grootste, mooiste… zijn duidelijk "in". Al weten we voorlopig niet wie de Grootste 
Essenaar wordt, wat de geruchtenmolen natuurlijk wel op gang houdt. Ook voor het mooiste woord 
worden verkiezingen gehouden. Zo kozen de Nederlanders voor "liefde", de Duitsers voor 
"Habseligkeiten" en de mensen met Engels als tweede taal voor "mother". In Vlaanderen kwam 
"goesting" als eerste keuze uit de bus. Onze Noord-Brabantse buren bogen zich over het mooiste 
Brabantse woord en kwamen uit bij "(h)oudoe". Een keuze waarbij wellicht ook de Essenaren zich 
kunnen aansluiten. Misschien wel als enigen in Vlaanderen, want veel verder dan onze gemeente lijkt 
het gebruik van "oudoe" niet te gaan. Ook veel dialectkaarten lijken te bevestigen dat het echte 
"Essens" meer aansluit bij Nispen dan bij Kalmthout. Maar bestaat het echte Essens nog wel, of heeft 
het plaatsgemaakt voor een Antwerps/Kempense variant van het Verkavelingsvlaams ? Iets om het op 
een zomers terras eens over te hebben. Weliswaar niet op het Heuvelplein… 

INFO 

Voor meer informatie kan u terecht bij de PLE-mandatarissen :  
- Dirk Smout, Den Uil 24, tel. 03/677 12 22, dirk.smout@tijd.be  
- Fons Tobback, Vossenboslaan 6, tel. 03/667 44 35, fons.tobback@hotmail.com  
- Tom Bevers (OCMW), Molenstraat 39, tel. 03/667 16 67, beverst@scarlet.be 
U kan ook een e-mail sturen naar ple@pandora.be  

http://www.vvvessen.be/great/
http://www.vvvessen.be/great/
http://taalunieversum.org/nieuws/871/
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID3730298_REF1,00.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4039185.stm
http://www.radio1.be/radio1_master/cultuur/r1_cul_het_mooiste_woord/
http://angel.regioportals.nl/ed/brabants_mooiste/index.html
http://angel.regioportals.nl/ed/brabants_mooiste/index.html
http://www.bndestem.nl/regioportal/BNS/1,1478,15843-MooisteWoord-Dossiers!Algemeen!,00.html
http://marco.info/pro/modules.php?full=1&set_albumName=software&id=dialectkaart_jodaan&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php
http://home.scarlet.be/~pin12499/verkavla.htm
mailto:dirk.smout@tijd.be
mailto:fons.tobback@hotmail.com
mailto:beverst@scarlet.be
mailto:beverst@scarlet.be
mailto:ple@pandora.be

