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

Tijdens de gemeenteraad van begin juli viel er geen nieuws te rapen, zodat we ook deze Nieuwsflits 
niet konden laten verschijnen.  Eind augustus werd er echter opnieuw vergaderd, en deze raad verliep 
soms "heter" dan de zomer zelf.  Al was dat dit jaar natuurlijk niet zo moeilijk... 

NOG NIET SLUITEND 

Het sluitingsuur verhit al enkele maanden de Essense politieke gemoederen.  Het vuur werd aan de 
lont gestoken met het voorstel van Dirk Smout (PLE) om het verouderde reglement eindelijk aan te 
passen.  Bevreesd dat een andere partij ermee zou scoren, besloot Gaston Van Tichelt (CD&V) alle 
partijen uit te nodigen om samen aan een voorstel te werken.  Er werd verschillende keren vergaderd 
en zowel in juni als in juli werd het agendapunt door de gemeenteraad verdaagd om zo een 
consensus te zoeken.  Daarnaast werden verschillende adviezen ingewonnen : van de Jeugdraad, 
van de café-uitbaters (via Unizo) en uiteraard ook van de politie.  Midden augustus vond een laatste 
vergadering met de fractieleiders van de verschillende partijen (of hun vervangers) plaats.  Daar werd 
overeenstemming bereikt over een voorstel, al wilde CD&V er nog even mee terug naar de 
achterban.  Daarna zou de tekst dan door iedereen ondertekend worden.  En toen... gebeurde er niets 
meer.  Het schepencollege zette Van Tichtelt stevig in zijn hemd en besloot om zijn eigen mening 
maar even door te drukken.  De regeling komt erop neer dat om 3u30 de muziek bij alle 
openluchtmanifestaties in elk geval moet worden afgezet.  Activiteiten die binnen doorgaan mogen 
vanaf datzelfde uur buiten de zaal niet meer hoorbaar zijn.  Om 4u30 wordt dan alles gesloten, 
behalve de cafés.  De burgemeester kan nog steeds, naar eigen goeddunken, uitzonderingen 
voorzien.   

Natuurlijk vonden de oppositiepartijen het erg vreemd dat het blijkbaar nooit echt de bedoeling is 
geweest van CD&V en VLD om samen te werken.  Het "breed draagvlak" waar ze zogezegd voor 
wilden zorgen bleek er alleen in te bestaan dat iedereen maar met hun mening akkoord moest gaan.  
Dirk Smout (PLE) wees er bovendien op dat het onderscheid tussen zalen en cafés wel erg 
kunstmatig is : een fuif in het ene café ziet er niet zoveel anders uit dan één in een ander zaaltje.  Hij 
vond ook dat de uitgebreide bevoegdheid van de burgemeester om een andere regeling toe te staan 
opnieuw tot willekeur aanleiding geeft : al wie iets organiseert gaat toch opnieuw proberen een 
uitzondering te bekomen.  Ook Gino Veraart (sp.a) sloot zich bij deze bezwaren aan.  De andere 
partijen vonden dat er vooral moest worden opgetreden tegen overlast en dat het opleggen van strikte 
uren niet nodig is.  Iedereen was het er wel over eens dat het goed is dat er nu een regeling is.  Deze 
geldt natuurlijk niet voor zuivere privé-feesten en ook in zaal Rex kan het gemeentebestuur (als 
eigenaar en op basis van de Vlarem-regels) een andere aanpak blijven hanteren. 

VERSCHILLEND VERHAAL 

In een normale democratie nemen partijen eerst standpunten in, die ze dan aan de bevolking kenbaar 
maken.  Vervolgens worden er beslissingen genomen.  Die worden dan door de overheid, en niet door 
politieke partijen, aan de mensen uitgelegd.  In Essen denkt CD&V daar anders over.  De plannen 
voor het nieuwe fietspad en de nieuwe riolering in de Moerkantsebaan werden eerst op een eigen 
informatie-avond van hun partij voorgesteld.  De plannen, uitgetekend door een studiebureau, gingen 
daar dus in primeur.  Dat studiebureau werkt natuurlijk niet voor CD&V, maar voor het 
gemeentebestuur.  Al nemen we aan dat CD&V nu het fatsoen zal hebben de rekening van het bureau 
terug te betalen aan de gemeentekas.  In elk geval is het de bedoeling om vanaf de Maststraat tot aan 
de kerk van Hoek een tweerichtings-fietspad aan te leggen aan de noordzijde van de Moerkantsebaan 
(rechts voor wie van Essen komt).  Dit fietspad wordt 2m50 breed en komt achter de bomen en de 
open grachten te liggen.  Vanaf de Maststraat tot aan het viaduct komt er een enkelrichting-fietspad 
aan beide zijden van de Moerkantsebaan.  De schoolomgeving van Sint-Jozef wordt een zone-30.  In 
het beste geval wordt alles afgewerkt tegen de zomer van 2006, wanneer de onteigeningsprocedures 
voor vertraging zorgen wordt eind 2006 voorzien. 

Tegelijk met de fietspaden worden ook nieuwe riolen voorzien.  Aan de noordzijde wordt de rekening 
daarvoor betaald door Aquafin, aan de zuidkant betaalt het gemeentebestuur.  Tegen de bewoners 
die voor een verhaalbelastingsfactuur vrezen en hem daarover ondervroegen op de CD&V-
infovergadering stelde schepen Jos Van Loon dat ze niet bang moeten zijn, want dat Essen de 
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verhaalbelastingen tegen dan toch gaat afschaffen.  Dirk Smout (PLE) vroeg hem in de gemeenteraad 
om dat te bevestigen, maar Van Loon ontkende nu dat hij dat ooit had gezegd.  Al hadden alle 
aanwezigen op de vergadering, waaronder Gino Veraart (sp.a), het hem wel degelijk horen verklaren.  
De vraag van 100.000 EUR (te betalen door de Moerkantsebaanbewoners) is dus : wat heeft Jos Van 
Loon over de verhaalbelastingen gezegd, en zal hij woord houden wanneer het dossier echt in de 
gemeenteraad ter sprake komt ? 

BOCHT 

Niet alleen Jos Van Loon blijkt zich te bekwamen in het betere bochtenwerk.  Op woensdag 24/8 
kwam in de gemeenteraadscommissie onderwijs het nascholingsplan voor de muziekacademie ter 
sprake.  Daarbij moest ondermeer beslist worden welke opleidingen ten laste worden genomen van 
het gemeentebestuur, als inrichtende macht van de muziekacademie.  De commissie bereikte een 
akkoord, Ronny Nelen (VLD) kon zich daar helemaal niet in terugvinden en verzette zich dus met 
hand en tand.  Om de volgende dag, tijdens de gemeenteraad, zonder commentaar het plan toch mee 
goed te keuren... 

FOUTJE IN DE PLANNING 

Eind maart keurde de gemeenteraad het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goed.  Daarin wordt 
het uitzicht van Essen voor de komende decennia bepaald.  Erg belangrijk dus, en daarom werd ook 
een uitgebreide procedure met hoorzittingen, adviezen en bezwaarschriften gevolgd.  Schepen van 
ruimtelijke ordening Willy Heymans (VLD) leidde alles in goede banen, maar kon blijkbaar ook niet 
voorkomen dat uiteindelijk de laatste bocht voor de eindstreep grandioos werd gemist.  Het plan werd 
door het provinciebestuur in zijn geheel verworpen.  In de definitieve versie die werd opgestuurd werd 
immers geen rekening gehouden met de belangrijke adviezen van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro) en zelfs niet met de wijzigingen die de gemeenteraad zelf had 
aangebracht ! Het lijkt erop dat er een kladversie werd opgestuurd.  Gino Veraart (sp.a) stelde dan ook 
enkele vragen tijdens de gemeenteraad.   De hele procedure moet nu hernomen worden, en dat gaat 
in elk geval veel geld kosten.  Volgens het schepencollege ligt de fout bij het studiebureau Arcadis-
Gedas, maar het lijkt toch wel vreemd dat niemand dit belangrijk plan zou hebben nagekeken 
vooraleer het naar de provincie wordt verstuurd.  En zeggen dat CD&V en VLD in 2000 nog plechtig 
beloofden dat het structuurplan zou worden afgewerkt tegen...  eind 2001 ! 

TRUUK VAN DE FOOR 

Uilse Kermis brengt elk jaar heel wat volk op de been.  Dirk Smout (PLE) vroeg daarom al voor het 
vierde jaar op rij om ook op zondag en dinsdag (bij de volksspelen) verkeersremmende maatregelen 
te voorzien op Over d'Aa.  De burgemeester meldde dat hij het advies van de politie nog afwacht.  
Oppassen is in elk geval de boodschap voor wie tijdens de kermisdagen door Horendonk wil rijden. 

KANGOEROESPRONG 

Na vele jaren wachten ziet het er eindelijk naaruit dat er werk wordt gemaakt van bijkomende sociale 
woningen in onze gemeente.  Zo voorziet Arro een bouwproject aan de Statievelden.  Het OCMW 
besloot daarbij eerder al om vier gelijkvloerse seniorenwoningen aan te zullen kopen (het "buidel"-deel 
van vier kangoeroewoningen).  Om nog beter in te spelen op de huisvestingsbehoeften, die zich 
alsmaar scherper stellen, besloot de OCMW-raad om ook de vier bovenverdiepingen te verwerven.  
Cois Veraart (sp.a) en Tom Bevers (PLE) wezen er wel op dat naar een goede sociale mix in de wijk 
moet worden gezocht en dat dus een voldoende gedifferentieerd publiek moet worden aangetrokken.  

KLUS NOG TE KLAREN 

Het OCMW besloot eerder al om dit jaar een begin te maken met het voorzien van een eigen 
klusjesdienst.  Daarbij is het niet alleen de bedoeling om kleine werkzaamheden aan de eigen 
gebouwen te kunnen opknappen, maar ook om de woningen die worden gehuurd beter te 
onderhouden en om Essenaren die zelf niet zo eenvoudig voor kleine herstellingen kunnen instaan 
(senioren, gehandicapten...) bij te staan.  Er werd afgesproken om iemand aan te werven bij het 
OCMW en deze persoon dan onder de vleugels van de gemeentelijke technische dienst te laten 
werken.  Dat werd zowel door de OCMW-raad als door de gemeenteraad zo beslist, maar het 
schepencollege blijkt nu van mening te zijn veranderd.  Dat kan natuurlijk niet, stelde Tom Bevers 
(PLE) in de OCMW-raad.  Hij vroeg om alsnog snel over te gaan tot de aanwerving van een eigen 
klusjesman of -vrouw. 

VERDRAAID 
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Zowat alle Vlaamse jeugdbewegingen verenigen zich dit jaar rond één jaarthema : "VerdraaiDe 
Wereld".  Het is daarbij de bedoeling om op een speelse manier na te denken over duurzame 
ontwikkeling (milieu, mobiliteit, de Noord-Zuidverhouding...).  Een positief initiatief, dat een extra 
steuntje in de rug verdient.  Toch volgens Philip Peeters (Groen!) die voorstelde om de Essense 
jeugdverenigingen als aanmoediging een bus ecologisch wasmiddel, een pakje wereldwinkelkoffie en 
een samenwerkingscheque van 20 EUR aan te bieden, die laatste in te ruilen wanneer twee 
verenigingen rond het gezamenlijke thema samenwerken.  Een eerder symbolisch voorstel dus, dat 
zonder veel geld of moeite te kosten kan worden gerealiseerd.  Maar zelfs dat bleek voor CD&V en 
VLD te veel gevraagd. 

Maar ook zonder zetje in de rug zat het Essense jeugdwerk natuurlijk niet stil tijdens de 
zomermaanden.  Naast bij de kampen van de jeugdbewegingen konden de jongste Essenaren ook 
terecht bij de Parkroefel (foto's : www.2910essen.net/parkroefel), bij de speelpleinwerking of bij de 
klassieke afsluiter : de Ronde van Essen (foto's : www.jeugdwerknet.be/rondevanessen). 

WAARDEVOL ? 

De gemeente Essen beschikt over een krediet voor de aankoop van waardevolle stukjes groen.  Met 
dit geld wordt nu een perceel van 2.700 m² aangekocht aan de hoek van Raaiberg en 
Horendonksesteenweg.  Het leek Philip Peeters (Groen!) dan ook logisch om dit meteen via een 
officieel plan ook een groene bestemming te geven, maar Jos Van Loon (CD&V) vond dit te 
ingewikkeld en suggereerde dat de groenkuil van de plaatselijke landbouwer ook "groen" is en dus 
mag blijven liggen... 

VAN NAALDJE TOT DRAADJE 

Beschikt onze burgervader over een onvermoed groot vermogen ? Heeft hij verschillende 
nevenbezigheden, of beperkt hij zich tot nu en dan een zijsprongetje ? We hadden het graag geweten, 
maar het blijft verborgen.  Al is hij daarmee onlangs wel tegen de lamp gelopen.  Een nieuwe wet 
verplicht heel wat mandatarissen immers om hun vermogen en nevenfuncties aan te geven.  Alle 
informatie wordt bewaard door het Rekenhof, de lijst met mandaten verscheen ook in het Staatsblad 
van 12 augustus.  922 bladzijden, goed om snel de draad kwijt te raken.  Gelukkig maakte het Hof ook 
een lijstje met de zondaars die hun aangifte niet op tijd indienden.  Met daarin inderdaad Frans 
Schrauwen.  Hopelijk zorgt hij snel voor opheldering, anders spint enkel de anti-politiek er garen bij ! 
Bovendien riskeert hij een botsing met de arm der wet, want op het niet-indienen staat een boete van 
100 tot 1.000 EUR. 

De andere Essense aangifteplichtigen deden wel nauwgezet hun huiswerk.  Zoals dat voor de meeste 
politici het geval is, gaat het slechts om enkele functies, meestal intercommunales waarin ze de 
gemeente vertegenwoordigen of lokale verenigingen.  Opvallend is wel dat niet de voormalige OCMW-
voorzitter André Moens (CD&V), noch zijn opvolger en partijgenoot Jos Van Loon de aangifte moesten 
indienen.  Op 1/1/2005 was er immers voor enkele dagen een tijdelijke voorzitter, met name José Elst 
(CD&V).  Zij vulde nauwgezet de aangifte in, al had ze niet echt veel te melden !  

INFO 

Voor meer informatie kan u terecht bij de PLE-mandatarissen :  
- Dirk Smout, Den Uil 24, tel. 03/677 12 22, dirk.smout@skynet.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  
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