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N-VA/PLE Nieuwsflits  
Nieuwsbrief van N-VA/PLE 

Jaargang 4, nr. 10   - Zie ook www.nvaple.be 

NIEUW... 

Onlangs besloten de Essense afdeling van de N-VA en de lokale partij PLE (Project 

Leefbaar Essen) om een kartel te vormen en zo samen naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te gaan.  Het kartel krijgt de naam N-VA/PLE.  

Daarover werd ook een persbericht verspreid.  De PLE-Nieuwsflits wordt daarom vanaf 

nu de N-VA/PLE Nieuwsflits.  Meer informatie over N-VA/PLE vindt u op onze gloednieuwe 

webstek www.nvaple.be - of u kan uw vraag ook gewoon aan ons stellen via e-mail : 

info@nvaple.be. 

...EN TOCH HETZELFDE 

Verder maakt deze Nieuwsflits de overgang van de 4e naar de 5e jaargang zoals hij altijd 

is geweest : als een poging om u beknopt maar degelijk te informeren over het politieke 

leven in onze gemeente en over het verloop van de gemeenteraad en de OCMW-raad.  

Soms wat gekleurd, maar wel eerlijk.  En met af en toe een knipoog.  Waarbij we altijd 

openstaan voor uw bedenkingen en commentaren. 

STEENTJE 

Stilaan beginnen de verkiezingen van 8 oktober 2006 hun schaduw vooruit te werpen.  

Omdat Essen beter verdient dan het huidige bestuur staat N-VA/PLE daarvoor klaar.  

Hebt u zelf ook het gevoel dat Essen veel beter kan worden bestuurd ? Wil u meewerken 

vanuit de Vlaamse overtuiging van de N-VA en/of vanuit een ongebonden Essens PLE-

perspectief ? Hebt u een plaatsje in uw tuin waar ons verkiezingsbord perfect zou passen, 

of mag er een N-VA/PLE-affiche achter uw raam ? Wil u uw zegje doen bij de opmaak 

van ons verkiezingsprogramma ? Of ziet u zelfs een plaatsje op de N-VA/PLE-

verkiezingslijst wel zitten ? Draag uw steentje bij en reageer via het internet, bel naar 

Dirk Smout (03/677 12 22) of stuur hem een mail ! Zelfs mannen zijn welkom... 

HALLELUJA 

De nieuwe sporthal : waar komt die, hoe zal hij eruitzien, wie gaat dat betalen... Het 

voorbije jaar werd de vraag zowat elke maand in één of andere vorm op de 

gemeenteraad gesteld.  Maar tot verbazing van velen kwam er deze keer zowaar ook een 

antwoord.  In navolging van Prins Laurent verwachten ook CD&V en VLD een tweeling (al 

zal het nog wel een behoorlijke "ezelsdracht" duren) : in het Sportpark moet een nieuwe 

hal komen voor de "verenigingssporten" zoals volleybal en zaalvoetbal, aan de 

Spoorweghal in Hemelrijk komt een tweede hal voor "commerciële sporten".  Dirk Smout 

(N-VA/PLE) vroeg zich af of dat dan over squashen, skiën... gaat en kreeg als duidelijk 

antwoord "ja, dat zou kunnen".  Tussen beide hallen zou wel een zekere verbinding 

worden voorzien, en bovendien is een gezamenlijk beheer niet uitgesloten.   

Voor de inplanting van de hal aan Hemelrijk, en/of de omvorming van de spoorwegloods, 

wordt een beroep gedaan op een open procedure via de Vlaamse Bouwmeester.  Een 

goede zaak, vond iedereen, omdat die ervoor zal zorgen dat de loods, een beschermd 

monument, op een behoorlijke wijze in het project kan worden ingepast.  Voorwaarde is 

wel dat het gemeentebestuur een duidelijk concept voorlegt, en daar wringt het 

schoentje.  Volgens schepen Heymans (VLD) wordt immers vertrokken van het BPA dat 

voor de NMBS-site werd opgemaakt.  Daarin staat echter alleen ruimte voor "recreatie" 

ingekleurd, en dat is dus niet erg specifiek.  Bovendien keurde minister Van Mechelen dit 

deel van het BPA onlangs wel goed, maar die goedkeuring gebeurde op basis van de 

behoeftenstudie die wél de nood aan een nieuwe sporthal maar niet die aan een 

commercieel sportcentrum aantoont.  De minister verwittigde zelfs uitdrukkelijk voor 

grote "bovenlokale" initiatieven waaraan de nood niet werd bewezen.  Als het BPA daar 
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nu toch voor wordt gebruikt, wordt de minister dus eigenlijk voor de gek gehouden.  De 

vraag is ook nog maar of het BPA als vertrekconcept volstaat voor de Bouwmeester.  

Verder blijkt Essen nu de gemeente waar voor een seniorendienstencentrum eerst twee 

behoeftenstudies nodig zijn, terwijl een commercieel sportcentrum zomaar kan worden 

opgericht.  Al zitten er wel toeristische mogelijkheden in : met de Heuvelhal, de sporthal 

van het College aan Rouwmoer, de nieuwe hal in het Sportpark en de hal aan Hemelrijk 

kan de VVV misschien denken aan een heuse sporthallentocht.  Voor wie alle kerststallen 

al gezien heeft...  

JONG, JONG, JONG 

Elk jaar stelt het gemeentebestuur een jaarplan voor het jeugdbeleid op.  Op basis van 

dat plan geeft de Vlaamse overheid dan subsidies.  Het nieuwe jaarplan voor 2006 kon 

op bijval rekenen van de gemeenteraad, al vond de sp.a het ontbreken van een concreet 

engagement voor een gemeentelijke vrijwilligersverzekering voor de verenigingen een 

voldoende reden om het plan af te keuren.  Philip Peeters (Groen!) vroeg zich af of er 

zou worden meegewerkt aan "Verdraaide Wereld", het gezamenlijke jaarthema van de 

Vlaamse jeugdbewegingen.  Jeugdschepen Konings (CD&V) meldde dat dit via ondermeer 

een specifieke vormingssessie zou gebeuren.  Dirk Smout (N-VA/PLE) stelde dat het plan 

in het verlengde ligt van de vorige jaarplannen, maar achtte het noodzakelijk om daar 

twee personeelsleden met een hogeschoolopleiding voor te blijven voorzien.  En daar 

wringt het schoentje... 

Eerder besliste de gemeenteraad immers om de overeenkomst met de vzw Jeugdwerking 

op te zeggen.  Door die opzegging zou het jeugdverblijfscentrum Paviljoen overgaan naar 

de VVV Oase van Rust en zou de jeugdvormingswerker, die vanuit de vzw Jeugdwerking 

bij de gemeentelijke jeugddienst wordt gedetacheerd, haar baan verliezen.  Wat ook het 

jeugdbeleid niet ten goede zou komen.  Zowel de vzw Jeugdwerking, de Jeugdraad als de 

oppositiepartijen vroegen de provinciegouverneur om deze beslissing te schorsen, maar 

ze haalden bakzeil.  Al bevatte de beslissing van de gouverneur wel enkele merkwaardige 

passages.  Zo legt die een aantal voorwaarden op voor de af te sluiten 

beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de VVV.  Terwijl in de vorige 

gemeenteraad burgemeester Schrauwen (CD&V) nog aankondigde dat een dergelijke 

overeenkomst niet nodig is en niet zal worden opgemaakt...  Bovendien spreekt de brief 

van de gouverneur over de overname van alle personeelsleden van de vzw Jeugdwerking 

door de VVV.  Die heeft natuurlijk geen jeugdvormingswerker nodig, zodat N-VA/PLE, 

sp.a en Groen! een voorstel indienden om haar bij het einde van de overeenkomst naar 

de gemeente te laten overgaan.  Het voorstel werd in de geheime zitting behandeld en 

werd daar door de meerderheidspartijen afgewezen : de jeugddienst zal zich in de 

toekomst moeten behelpen met een jeugdconsulent en een administratieve kracht.  Wel 

een vreemd signaal voor alle werknemers van de gemeente die in een afzonderlijke 

structuur (in de toekomst ook het autonoom gemeentebedrijf) worden ondergebracht : 

als de constructie verdwijnt, mogen ze ook hun baan blijkbaar vergeten.  Of de 

jeugdvormingswerker nu door de VVV zal worden overgenomen of op straat komt te 

staan, is nog niet helemaal duidelijk. 

BEDRIJVIG 

Om nog even op dat autonoom gemeentebedrijf (AGB) terug te komen : dat werd 

onlangs opgericht, in de eerste plaats om de turnzaal van Wildert te beheren.  Maar er 

worden natuurlijk grootsere plannen voorzien.  Zo is het de bedoeling om het AGB ook 

een rol te laten spelen in het verhaal van de nieuwe sporthal(len).  Daarom werd nu aan 

de gemeenteraad gevraagd de mogelijkheid te voorzien dat het bedrijf in de toekomst 

ook personeel zou kunnen aanwerven.  Fons Tobback (N-VA/PLE) vroeg zich af of de 

personeelsleden die vanuit het gemeentebestuur zouden worden overgeheveld hun 

statuut zouden kunnen behouden, en dat werd door de burgemeester bevestigd.  Of het 

bedrijf een lang leven beschoren zal zijn, is trouwens nog maar de vraag.  De AGB's 

worden vooral opgericht om de gemeentebesturen toe te laten de betaalde BTW te 

recupereren.  De Oostendse burgemeester stelde deze week voor om gewoon de 

gemeenten zelf toe te laten de betaalde BTW terug te vragen, waardoor de AGB's 
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overbodig zouden worden.  Het gaat natuurlijk maar om het voorstel van één 

burgemeester.  Alleen is deze wel een stads- en partijgenoot van sp.a-voorzitter Vande 

Lanotte... 

LORD OF THE RINGS 

De weg die van Spijker naar Roosendaal loopt gaat vooralsnog naamloos door het leven.  

Dat is hinderlijk voor de bedrijven die er gevestigd zijn, zodat er een naam moest worden 

gezocht.  De normale procedure via de Cultuurraad werd niet gevolgd : de "volksmond" 

spreekt immers van de Ring, zodat het gewoon "Ringweg" werd.  Weinig creatief, vond 

Philip Peeters (Groen!), maar dat argument bleek niet aan te slaan.  Op de 

oppositiebanken circuleerden nochtans al snel voorstellen als "CD&V-weg", 

"Burgemeester Schrauwenweg", ... 

GEEN GEZEIK... 

iedereen rijk.  De slogan waarmee Jean-Pierre Van Rossem, in navolging van Van Kooten 

en De Bie, het ooit in de politiek waagde, is nog lang niet gerealiseerd voor de 

overbelaste Essenaar.  Met enkele sociale toelagen probeert de gemeente wel iets aan de 

ergste noden te doen.  Al verandert er wel wat in het subsidielandschap.  Zo wordt de 

sociale telefoontoelage afgeschaft, omdat het verdwijnen van het Belgacom-monopolie 

en de opkomst van de gsm het bijna onmogelijk maakt om nog uit te vissen wie er wel 

en niet recht op heeft.  Al vroeg Jokke Hennekam (sp.a) om toch naar een mogelijkheid 

te zoeken.  Ook de luiertoelage voor pasgeboren baby's verdwijnt, maar deze wordt in de 

gemeentelijke geboortepremie geïntegreerd zodat het resultaat hetzelfde blijft. Voor 

"incontinenten" met een medisch attest blijft de premie bestaan. Zodat de gemeenteraad 

besloot zich te buigen over de vraag of een baby al dan niet incontinent is...  Ook de 

toelage aan de organisaties voor gezinshulp kwam nog even aan bod.  Roger Van 

Ginderen (sp.a) had immers vastgesteld dat deze niet altijd op tijd wordt aangevraagd, 

waardoor de organisaties soms de driemaandelijkse subsidie mislopen.  Van Ginderen 

vroeg om de gemiste toelages alsnog uit te keren, maar schepen Schrauwen (CD&V) 

antwoordde dat het schepencollege nu eenmaal het reglement moet toepassen, en dat er 

voldoende herinneringen worden gestuurd.  Wel werd afgesproken in de toekomst de 

termijnen te verlengen. 

BOMEN OF BOONEN 

Langs de Oude Baan staan bomen.  Dat is niet zo goed voor het fietspad aldaar : de 

wortels drukken de betonplaten omhoog, waardoor volgens Philip Peeters (Groen!) een 

Parijs-Roubaix-gevoel wordt gecreëerd.  Peeters stelde daarom voor om de bestaande 

bomen te voorzien van een wortelgeleidingssysteem en ook om enkele bomen te 

vervangen door een nieuw exemplaar.  De betonlaag zou dan kunnen vernieuwd worden 

zonder voor nieuwe problemen te moeten vrezen.  Schepen Van Loon (CD&V) gaf toe dat 

er een oplossing moet worden gezocht, zijn partijgenoot Gaston Van Tichelt stelde een 

bespreking in de commissie Openbare Werken voor. Een suggestie waar de hele raad 

zich in kon terugvinden. 

HOOP DOET LEVEN 

Deze week kwam de HOOP-actie (Help Ons Overwinteren in Pakistan) goed op gang, 

onder het motto "beter laat dan nooit".  Philip Peeters (Groen!), Dirk Smout (N-VA/PLE) 

en Gino Veraart (sp.a) werkten een voorstel uit om ook vanuit het gemeentebestuur een 

duit in het zakje te doen.  Financieschepen Hoppenbrouwers (VLD) deed enkele 

technische suggesties en het voorstel kreeg de unanieme steun van de gemeenteraad.  

Ook van het VB, dat net daarvoor nog de 11.11.11-toelage aan India had afgekeurd.  

Zijn ze dan nog net iets meer "Hindoefoob" dan "Islamofoob" ? Of weten ze het zelf niet 

meer zo goed ? Wie zelf bereid is wat eindejaarswarmte aan Pakistan af te staan, kan 

storten via het Rode Kruis (000-0000025-25) of via Artsen Zonder Grenzen (000-

0000060-60). 

CENTRUMPARTIJ 
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In de OCMW-raad kwam het lokaal dienstencentrum voor senioren ter sprake.  De 

Seniorenraad had immers om een standpunt van het OCMW gevraagd, en François 

Veraart (sp.a) vroeg hoe het nu zat, ook al omdat hij zelfs VLD-stemmen het nut van een 

(nieuw) behoeftenonderzoek in vraag had horen stellen.  Een officiële stellingname 

daarover zal voor later zijn, maar uit de discussie bleek net zoals in de gemeenteraad dat 

de meningen verschillen over de noodzaak en de inhoud van een behoeftenstudie.  Tom 

Bevers (N-VA/PLE) vroeg in elk geval om het lastenboek van de studie vooraf grondig te 

kunnen bespreken, ook binnen het OCMW, om zeker te zijn dat de studie alle vragen en 

onzekerheden wegneemt.  Zodat er niet al te lang op een beslissing moet worden 

gewacht.   

De OCMW-raad van december was overigens de laatste waaraan Maria Ansoms (CD&V) 

deelnam.  Op basis van een interne partij-afspraak laat ze haar zitje aan Brigitte Quick.  

Ondermeer omdat Ansoms al eens (voorzichtig) durfde tegenspreken en het zelfs 

aandurfde om samen met een oppositielid een voorstel in te dienen, zal ze gemist 

worden.  Dus werd ze vanop alle banken bedankt.  Waarbij we ons graag aansluiten, en 

meteen ook haar opvolgster veel succes toewensen. 

SPORTVLOER ZIT NOG NIET AAN PLAFOND 

Het verhaal van de nieuwe sportvloer in de Heuvelhal sleept al enige tijd aan.  Het werd 

zelfs een onvervalste processie van Echternach toen de gemeenteraad in oktober de 

beslissing van één jaar voordien om vóór Nieuwjaar 2006 een nieuwe vloer aan te leggen 

zomaar introk.  Onaanvaardbaar, zo vonden niet alleen de oppositiepartijen in de 

gemeenteraad.  De petitie "Sportvloer NU !" en de bijhorende website www.sportvloer.nu 

zagen eind november het levenslicht, en kreeg van bij de start de steun van N-VA/PLE en 

later ook van Groen! en sp.a.  De ondertekenaars eisen dat de nieuwe vloer er uiterlijk 

op 1 september 2006 zou liggen.  Een terechte eis, want de Heuvelhal blijft nodig, zelfs 

als er in Essen een nieuwe sporthal komt : de behoeftenstudie heeft aangetoond dat één 

sporthal voor Essen gewoon niet volstaat.  Die nieuwe hal zal trouwens in elk geval nog 

wel enkele jaren op zich laten wachten.  De huidige vloer in de Heuvelhal is gewoon niet 

meer geschikt om op te sporten : lopen, springen, ... op een betonnen vloer is te 

belastend voor de gewrichten.  Vandaar de vraag om een nieuwe vloer.  Tekenen kan 

nog steeds, via www.sportvloer.nu ! 

NOG NIET WEGGEZAKT 

Ook "Essen in de Zak ?", de petitie die meer dan 1.300 handtekeningen verzamelde 

tegen (vooral) de forfaitaire huisvuilbelasting, geeft het nog niet op, al wordt dankzij de 

actie de vaste huisvuilbelasting vanaf 2006 verminderd van 56 EUR naar 25 EUR.  Maar 

de ondertekenaars willen de belasting helemaal weg.  Nadat het schepencollege de 

bezwaren tegen deze belasting afwees, werd er dan ook besloten om in beroep te gaan.  

Om de kosten van een advocaat te betalen, doet "Essen in de Zak ?" wel een 

vrijblijvende oproep tot steun.  Dankzij de actie spaart u in 2006 (en de jaren nadien) 

immers 31 EUR uit. Misschien kan u een klein gedeelte daarvan gebruiken om "Essen in 

de Zak ?" toe te laten naar de rechtbank te stappen. Dat kan door nog deze week één of 

enkele euro's te storten op rekening 979-6465344-08 van "Essen in de Zak ?". Uiteraard 

doen ook de politieke partijen die de actie ondersteunen (N-VA/PLE, sp.a en Groen!) hun 

duit in het zakje.  Als er onvoldoende geld wordt opgehaald, wordt alles gewoon 

teruggestort.  Komt er te veel geld binnen, dan gaat het overschot naar de Tsunami-actie 

voor Sri Lanka van Essenaar René Francken.   

VAN GROOT TOT KLEIN 

Zowel de VRT als de RTBF kozen ondertussen elk een "Grootste Belg" en kwamen 

respectievelijk bij Pater Damiaan en Jacques Brel uit.  De twee halve Grootste Belgen 

krijgen binnenkort -eindelijk- het bescheiden gezelschap van de Grootste Essenaar.  Er 

circuleren allerlei geruchten omtrent het hoe en waarom van het uitstel van deze 

verkiezing, die al in het voorjaar van 2005 haar beslag had moeten krijgen.  Maar finaal 

wordt het Burgemeestersfeest op 14/1 het toneel voor de laatste ronde.  De aanwezigen 

kiezen uit 10 personen de "grootste".  Omdat het organiserende VVV geen criteria 

http://www.2910essen.net/nvaple/participatie2.htm
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bepaalde waaraan die Grootste Essenaar moet voldoen, ziet het lijstje er erg divers uit.  

Maar om niet te kritisch te zijn : aangezien de voorzitter van het organiserend comité 

van het Burgemeestersfeest zélf op het lijstje staat, zijn er wat ons betreft nog 9 

geloofwaardige kandidaten over.  Wie zijn zegje wil hebben, moet dus op 14/1 afzakken 

naar de Heuvelhal (met een voor feesten erg geschikte vloer, alleen jammer van die 

gekleurde lijnen).  Zo zet u meteen ook het tienjarig burgemeestersschap van Frans 

Schrauwen mee in de verf (kleur naar keuze).  Zijn partij maakte ondertussen trouwens 

bekend dat hij in oktober 2006 opnieuw de lijst zal trekken.  Op de 25e plaats komt 

Ludwig Caluwé, die meteen een nieuwe invulling geeft aan het begrip lijstduwer : 

"gemeenteraadslid dat op het einde van de raadszittingen even binnenspringt om er 

zwijgend nog enkele punten mee door te duwen". 

LAWIJT IN HUIS 

Niet alleen via uw elektronische brievenbus probeert N-VA/PLE dezer dagen bij u met de 

deur in huis te vallen.  Tussen de kerst- en nieuwjaarswensen vindt u binnenkort ook een 

drukvers exemplaar van 't Essens LaWIJtje.  Wie zolang niet kan wachten, kan alvast via 

het net meer lezen over het kartel N-VA/PLE, de kleine vermindering van de grote 

belastingverhogingen, de sportvloer in de Heuvelhal of de samenwerking tussen 

gemeentebestuur en OCMW.  Nu ook in pdf-formaat. 

HOE DENKT U EROVER ? 

Omdat we ook graag uw mening kennen, wordt op de website www.nvaple.be vanaf nu 

maandelijks een vraag gesteld waarop u meteen kan antwoorden.  Vindt u dat er op 

korte termijn werk gemaakt moet worden van de heraanleg van het fietspad in de Oude 

Baan ? Enkele muisklikken volstaan om tot in het gemeentehuis gehoord te worden ! 

SFEER 

En zo zijn we ook weer volop in de eindejaarssfeer beland.  Al hebben dit jaar opnieuw 

niet alle wijken recht op gemeentelijke kerstverlichting, achter de ramen en (hopelijk) 

ook in de harten van de Essenaren blijven de lampjes branden.  Zodat we u en alle 

andere mensen van goede wil een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig 2006 toewensen ! 

INFO 

Voor meer informatie kan u terecht bij de N-VA/PLE-mandatarissen :  

- Dirk Smout, Den Uil 24, tel. 03/677 12 22, dirk.smout@nvaple.be  

- Fons Tobback, Vossenboslaan 6, tel. 03/667 44 35, fons.tobback@nvaple.be  

- Tom Bevers (OCMW), Molenstraat 39, tel. 03/667 16 67, tom.bevers@nvaple.be 

U kan ook een e-mail sturen naar info@nvaple.be 
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