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RECHTZETTING 

Op uitdrukkelijke vraag van CD&V delen we mee dat schepen Jos Van Loon tijdens de CD&V-
infovergadering over de Moerkantsebaan in augustus niet heeft gezegd dat het gemeentebestuur de 
verhaalbelastingen zou gaan afschaffen.  We verontschuldigen ons natuurlijk voor dit spijtige 
misverstand.  In het onwaarschijnlijke geval dat Essen, misschien in de verre toekomst, dus toch ooit 
de verhaalbelastingen zou afschaffen, dan mag u dat zeker niet op rekening van Jos Van Loon 
schrijven. 

EINDE VAN EEN LANG VERHAAL 

Essen schaft de verhaalbelastingen af.  Daarvoor wordt al lang vanuit verschillende partijen gepleit.  
De laatste jaren ontpopte vooral onafhankelijk raadslid Ludo Boden zich tot een scherpe tegenstander 
van de belasting die de Essenaren moeten betalen wanneer in hun straat riolering wordt aangelegd.  
De belasting zorgde ook voor alsmaar meer problemen, ondermeer in de Grensstraat waar de 
bewoners zouden moeten betalen voor riolen waarop ze niet kunnen worden aangesloten.  Of in de 
Postbaan, waar voor nieuwe riolen belastingen zouden worden geheven, terwijl de inwoners de oude 
nog niet hebben afbetaald.  Of nog in de Moerkantsebaan, waar de bewoners aan de zuidkant wel 
zouden moeten betalen, en die aan de noordkant niet... De toestand leidde ook tot heel wat 
rechtszaken, waarbij de gemeente steevast aan het kortste eind trok.  Desondanks besliste de 
meerderheid onlangs toch nog in beroep te gaan tegen een eerste vonnis over de Grensstraat waarbij 
de bewoners in het gelijk werden gesteld.  In de strijd tegen die beslissing stond Dirk Smout (PLE) 
voorop.  Toen vanuit CD&V-hoek dan plots werd gepleit voor het afschaffen van de verhaalbelasting, 
aarzelde hij dan ook niet om een voorstel in te dienen om niet alleen de belasting af te voeren maar 
meteen ook alle rechtszaken stop te zetten. 

Tot grote verbazing van Smout kreeg zijn voorstel onmiddellijk steun van de VLD-schepenen 
Hoppenbrouwers en Heymans.  Nochtans hadden zij onlangs ook met het beroep in verband met de 
Grensstraat ingestemd.  Maar ze waren duidelijk tot inkeer gekomen.  Niet enkel Smout was hierover 
verbaasd, de CD&V-schepenen waren zondermeer verbijsterd.  De burgemeester viel bijna letterlijk 
van zijn stoel.  Zodat hij, voor het eerst in zijn carrière, de gemeenteraad schorste en zich met de 
schepenen afzonderde.  Maar de VLD hield voet bij stuk, zodat CD&V niet anders kon dan het PLE-
voorstel mee goedkeuren.  Ook Gino Veraart (sp.a) stelde vast dat de meerderheid weer eens stevig 
aan het bakkeleien was en zag de burgemeester al een (politiek) blauw oog oplopen.  Maar dat 
interesseerde de talrijk opgekomen bewoners uit de Grensstraat natuurlijk veel minder : zij wonnen, 
met dank aan het PLE-voorstel. 

NAGALM 

Vanwaar de ommekeer bij de VLD ? Wellicht spelen de uitspraken die Frans Schrauwen (CD&V) in de 
Echo liet optekenen een rol.  Nadat financieschepen Hoppenbrouwers (VLD) gedurende jaren allerlei 
belastingverhogingen en het verder uitbouwen van de financiële reserves (ook wel goudberg of 
wijnkelder genoemd) mocht verdedigen, ging de primeur om enkele  belastingverminderingen aan te 
kondigen nu naar de burgemeester.  Erg onfair, moet de VLD terecht gedacht hebben.  Maar natuurlijk 
wel goed nieuws voor de Essenaren.  Niet toevallig worden net die belastingen verminderd waartegen 
de voorbije jaren vanuit de oppositie en de bevolking veel protest was gekomen.  Zo haalt "Essen in 
de Zak ?" zijn slag alvast half thuis nu werd aangekondigd dat het vast bedrag van de 
huisvuilbelasting tot 25 EUR zal worden verminderd.  De timing is natuurlijk al evenmin toevallig : 
zoals de oppositie al jaren voorspelt worden in het jaar voor de verkiezingen nog snel wat belastingen 
verminderd.  Een gouden verkiezingsstunt of een al te doorzichtig manoeuvre ? Dat zal de kiezer 
moeten beoordelen. 

KAMP OM EEN KAMPPLAATS 

De vzw Jeugdwerking is een gemeentelijke vzw die voor de helft bestaat uit vertegenwoordigers van 
de gemeenteraad en voor de helft uit mensen van de jeugdraad.  De vzw baat het 
jeugdverblijfscentrum Paviljoen (Heikant) uit, staat in voor de Speelpleinwerking en detacheert een 
jeugdvormingswerker bij de gemeentelijke jeugddienst.  Binnen en buiten de vzw werd de voorbije 
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jaren stevig gediscussieerd over de bestemming van het Paviljoen.  Dat bleek immers erg onrendabel, 
zodat de vraag werd gesteld of de gemeente Essen op deze manier wel de kampen van 
jeugdbewegingen van buiten de gemeente moest subsidiëren.  Na jaren aandringen vanuit vooral PLE 
en sp.a werd toch een oplossing gevonden : door het Paviljoen aan de nieuwe subsidievereisten aan 
te passen, zal in de toekomst de Vlaamse overheid voldoende tussenkomen om te zorgen dat de 
Paviljoenwerking niet of nauwelijks nog verlieslatend is.  Iedereen tevreden ? Toch niet.  De kritische 
aanpak vanwege de oppositievertegenwoordigers in de vzw en ook vanuit de jeugdraad was immers 
zwaar op de maag van jeugdschepen Dirk Konings (CD&V) komen te liggen.  Zo groeide de idee om 
dat Paviljoen maar over te hevelen naar de VVV Oase van Rust.  Niet toevallig géén gemeentelijke 
vzw, dus zonder afgevaardigden van de gemeenteraad.  En bovendien met vaste hand geleid door 
oud-CD&V-schepen Karel Van den Bergh.   

Voor die overheveling werd wanhopig naar argumenten gezocht.  Die werden echter nooit gevonden.  
Niemand kreeg ooit te horen wat de VVV met het Paviljoen van plan zou zijn en waarom zij het zoveel 
beter zouden kunnen uitbaten.  Wat is er bovendien logischer dan een kampplaats mee te laten 
beheren door mensen uit het jeugdwerk ? Er werd zelfs een heuse werkgroep "jeugdinfrastructuur" 
opgericht om een advies te geven, en ook die vond geen argumenten voor een overheveling naar de 
VVV.  Hoewel naast Dirk Konings ook Gaston Van Tichelt (CD&V) en Isabel Gommeren (CD&V) lid 
waren van de werkgroep. 

HALF WERK 

Desondanks werd aan de gemeenteraad nu toch voorgesteld om het Paviljoen naar die VVV over te 
hevelen.  En bovendien om maar meteen de hele vzw Jeugdwerking te ontmantelen.  Nochtans draait 
via de gedetacheerde vormingswerker het halve jeugdbeleid op die vzw.  Wat de jeugdschepen er al 
toe had aangezet om nog voor de gemeenteraad alvast enkele voor 2006 voorziene initiatieven te 
laten schrappen.  De oppositie liep unaniem storm tegen het voorstel.  Dirk Smout (PLE) wees op het 
ondemocratische karakter ervan, omdat de gemeenteraad de controle verliest, en op de negatieve 
adviezen.  Gino Veraart (sp.a) had het over de catastrofale gevolgen voor het jeugdbeleid.  Ludo 
Boden (onafh.) vroeg wat de VVV dan wel met het Paviljoen zou willen doen en Fons Tobback (PLE) 
wees erop dat schepen Konings in het verleden zeer dikwijls had herhaald dat er geen sprake was 
van een overheveling naar die VVV.  Ook Groen! en het VB sloten zich bij de kritiek aan.  Maar 
burgemeester Schrauwen (CD&V) vond het niet nodig om het voorstel uit te leggen of de vragen te 
beantwoorden.  Ook hij gaf immers toe niet te weten wat de VVV met het Paviljoen van plan zou zijn.  
Ondertussen werd vanuit verschillende hoeken besloten om een bezwaar aan te tekenen tegen de 
beslissing, die niet alleen over het Paviljoen gaat maar ook het bredere jeugdbeleid zwaar treft.  
Onder impuls van de bestuurders Tom Bevers (PLE) en Gino Veraart (sp.a) besloot ook de vzw 
Jeugdwerking zelf om aan de provincie te vragen om tegen het besluit op te treden. 

TUNNELVISIE 

De Huybergsebaan is een drukke weg, die midden in een waardevol gebied voor amfibieën ligt.   Dat 
zullen de padden, kikkers en salamanders geweten hebben, want jaarlijks vinden er heel wat hun 
einde bij een poging om de rijbaan over te steken.  Philip Peeters (Groen!) stelde daarom voor om 
enkele amfibietunnels met bijhorende geleidingsschermen te voorzien.  De schermen leiden de 
beestjes naar de tunnel, en zo kunnen ze veilig onder de weg door.  Op die manier worden 
verschillenden plannen (Structuurplan, GNOP...) waargemaakt waarin het belang van het gebied voor 
de natuur wordt onderstreept.  Ook het bestuursakkoord van CD&V en VLD dat stelt dat elke schade 
aan de natuur moet worden vermeden krijgt een concrete invulling.  Bovendien wordt een belangrijk 
deel van de kostprijs gesubsidieerd, zodat Essen er niet alleen voor moet opdraaien.  Een goed 
voorstel, vond de hele gemeenteraad.  Bovendien degelijk uitgewerkt en behoorlijk onderbouwd.  
Goedkeuren dan maar ? Natuurlijk niet, want het komt van de oppositie.  Zodat het voorstel werd 
weggestemd.  In plaats van op een volwassen manier aan politiek te doen blijven CD&V en VLD 
blijkbaar werken vanuit een... kikkerperspectief !  

PARKEERGELD 

Het Heuvelplein is een parking.  Dat moet voor het schepencollege ook vooral zo blijven.  De 
meerderheidspartijen besloten immers om de omvorming tot een gezellig dorpsplein zoals Groen! en 
PLE dat hadden voorgesteld af te wijzen.  Al toonden de recente kermisconcerten aan dat er 
misschien toch wel mogelijkheden zijn.  Bovendien stonden er uiteindelijk meer parkeerplaatsen op de 
oppositieplannen dan in het voorstel dat werd goedgekeurd.  Dat laatste beperkt zich vooral tot het 
wat herschikken van de parkings.  Oorspronkelijk werd daarvoor 560.000 EUR voorzien.  Veel geld 
voor een heraanleg die eigenlijk niets verandert.  Maar zelfs voor dat bedrag werd geen aannemer 
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gevonden.  Zodat er nu al 646.000 EUR belastinggeld wordt uitgetrokken voor de nieuwe 
Heuvelparking.  Daar kunnen heel wat dingen mee gebeuren die veel nuttiger zijn ! 

WEG 

Op de Essense kaart staan heel wat buurtwegen : paadjes en kleine voetgangerswegen die al te snel 
verdwijnen of worden afgesloten.  Een aantal Essenaren ijveren al jaren voor de herwaardering ervan, 
soms met resultaat.   Soms ook niet : een stuk buurtweg aan Bergenven werd definitief afgeschaft.  
Volgens de burgemeester de bevestiging van een toestand die 100 jaar geleden zou zijn ontstaan 
toen eigenaar Calmyn de grond zou hebben weggeschonken aan één van zijn werknemers.  Omdat 
men toen vergeten was de weg af te schaffen, moest dit nu gebeuren.  Een alternatief voorstel van 
Jokke Hennekam (sp.a) om de weg voor wandelaars en vee open te houden met een draaitrommel, 
kreeg geen kans, al had ook de werkgroep Leefmilieu dat standpunt verdedigd.   

WELKOM 

Op 21 september schreef de burgerlijke stand de 17.000ste Essenaar in het register in.  Het gaat om 
een meisje dat in onze gemeente werd geboren, maar waarvan de naam omwille van de privacy niet 
wordt bekendgemaakt.  Desondanks zijn felicitaties voor de ouders natuurlijk gepast.  Met bovendien 
de wens dat hun dochter 100 jaar mag worden en zou mogen opgroeien in een gemeente met een 
volwaardig jeugdbeleid, zonder onzinnige belastingen, met gezellige pleinen, kronkelende 
buurtweggetjes en vrolijk kwakende kikkers !  

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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