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Werken voor Essen !
De volgende jaren moet Essen een inhaalbeweging maken door meer te 
investeren in veilige wegen en fietspaden.

N-VA/PLE-lijsttrekker Dirk Smout : “Alles begint bij een goede planning. Geplande 
werken mogen niet op de lange baan worden geschoven.  Daardoor raakt immers 
ook het financieel beleid helemaal in de knoop : we moeten vermijden dat het 
gemeentebestuur het belastinggeld oppot, terwijl er putten in de wegen zitten.”

Omwonenden beter bij werken betrekken

“Met een goede planning vermijden we ook toestanden zoals met het fietspad 
langs de Moerkantsebaan,” vult Agnes Broos aan.  “Het ene moment wordt er tijd 
verloren, wat later moet het dan plots vooruitgaan.  Op die manier is het ook niet 
mogelijk om echt rekening te houden met de mening van de omwonenden.  Bij 
dit soort belangrijke projecten is dat nochtans nodig.  Wij willen alle betrokkenen 
twee keer aan het woord laten.  Eén keer vooraleer de plannen worden 
uitgetekend, en dan later nog eens om ze eventueel bij te sturen.”

Dirk Smout vult aan : “Ook de bouw van de sporthal heeft heel lang geduurd.  Het 
enige project dat wel volgens schema verliep, was de uitbreiding van het 
gemeentehuis.  Maar dat heeft dan ook de helft méér gekost dan was voorzien.”

Agnes Broos : “Daarom moeten we ook het hele patrimoniumbeleid opnieuw 
bekijken.  We gaan 
eerst na wat Essen 
nodig heeft, en die 
gebouwen beheren we dan optimaal.  Gebouwen die we niet meer 
nodig hebben, verkopen we.”

Klaar voor de verandering

“We hebben een stevig beleidsplan uitgewerkt en brengen een ervaren 
en enthousiaste ploeg in het veld.  Wij staan klaar om  samen met 
anderen mee te werken en de basis te leggen voor zes jaar degelijk 
bestuur”, aldus Dirk Smout.

 Agnes Broos : “Bij dat positieve verhaal sluit ik me graag aan.  In de 
voorbije zes jaar diende N-VA/PLE 140 constructieve voorstellen in de 
gemeenteraad in, waarvan CD&V er nog geen 10% goedkeurde en 
uitvoerde.  Voor ons daarentegen maakt het niet uit van wie een goed 
voorstel komt.  N-VA/PLE heeft  85% van de voorstellen vanuit het 
{CD&V-sp.a}-schepencollege goedgekeurd.  Alles wat goed gaat in 
Essen, willen we dan ook  behouden.  Maar op die overige 15% willen 
we wel een groot verschil maken.  We gaan hard werken voor Essen.  
Omdat het nodig is !”
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Waarom heeft Essen zo’n goede veldrijders ?
Omdat je hier gewoon op de weg kan 

trainen !



Essen telt veel speelpleintjes.  De voorbije jaren werden er enkele opgewaardeerd.  Maar sommige kunnen nog leuker.  En 
de toestellen moeten beter onderhouden worden.

De meeste Essense speelpleintjes werden heraangelegd.  En sinds 
de groendienst voor het onderhoud zorgt, liggen ze er ook netjes 
bij.  Maar als de speeltoestellen stuk zijn wordt vaak te lang 
gewacht om ze te herstellen.  Ook dat onderhoud is natuurlijk 
belangrijk : er moet vooral veilig gespeeld kunnen worden.  

Bovendien worden de pleintjes jammer genoeg soms  gebruikt 
om de hond uit te laten.  Om dat te voorkomen, willen we meer 
hondentoiletten in de gemeente voorzien.  En met een 
hondenweide kunnen we de viervoeters ook een plek geven om 
vrijuit te lopen.

Kinderen en buurt betrekken

Door die maatregelen kunnen de speelpleintjes weer gebruikt 
worden waarvoor ze bedoeld zijn.  Onze voorkeur gaat daarbij uit 
naar avontuurlijke pleintjes, waar veel te beleven valt.  Afgestemd 
ook op de kinderen die er wonen.  De pleintjes zijn best goed 
zichtbaar : sociale controle is namelijk erg belangrijk.  We houden 
ook rekening met de buren.  Als er voetbaldoelen worden gezet, 
moeten er meteen ook netten worden geplaatst om 
overvliegende ballen op te vangen.  Hoog genoeg, zodat niet elk 
gemist schot in de tuin van de buren belandt.

Daarom willen we graag eens elk pleintje samen met de buurt en 
de kinderen bekijken.  Misschien moeten we onze 
kindergemeenteraad maar eens op de fiets zetten en van pleintje naar pleintje laten rijden.  Met de juiste inrichting en met  goede 
toestellen, die we dan ook nog eens perfect onderhouden, maken we Essen nog kindvriendelijker !      

Annemie Van Loon, Joris Vergouwen, Ilse Wagemakers

Essen mag niet volgebouwd raken
Het is goed dat er in Essen nieuwe huizen worden gebouwd.  Maar de voorbije jaren kwamen er te snel te veel bij.  N-VA/PLE 
wil verstandiger omgaan met de open ruimte.

Gemeenteraadslid Kevin Ooye : “De gemeente vierde feest bij de 18.000ste inwoner.  Terecht hoor.  Maar ik zou graag zien dat de 
20.000ste nog een tijdje uitblijft.  Want onze gemeente mag niet zomaar volgebouwd worden.  Dat is niet goed voor de open 
ruimte, en ook de wegen en de voorzieningen kunnen dat niet aan.”

Kleinschalig en gericht werken

“Dat betekent natuurlijk niet dat er niets 
meer kan,” vult Kevin Ooye aan, “maar 
we gaan vooral kleinschalig en gericht 
werken.  Woningen in de wijken, voor 
senioren of mensen met een handicap, 
daar zoeken we plaats voor.  Sociale 
verkavelingen, met betaalbare stukjes 
grond voor de Essenaren, kunnen zeker 
ook.  Die sociale kavels worden wel best 
gefaseerd ter beschikking gesteld, niet 
allemaal in één keer.  En inbreiding krijgt 
de voorkeur.”

Landelijk karakter bewaren

“Voor het overige gaan we het roer echt 
moeten omgooien,” waarschuwt N-VA-
afdelingsvoorzitter Bart Van Esbroeck.  

“De klassieke partijen CD&V, sp.a en Open Vld zijn op één of andere manier allemaal schatplichtig aan de bouwwoede.  Als ze 
geen banden hebben met bouwpromotoren, dan wel met sociale huisvestingsmaatschappijen die soms denken dat het hier 
Antwerpen is.  

Voor we ́ t weten wonen we in een tweede Kapellen.  Daarom gaan we de appartementering proberen in te perken.  En we gaan 
de opgestarte projecten om woonblokken neer te zetten opnieuw evalueren.”

“Het typische landelijke karakter van onze gemeente moet overeind blijven.  Dat is bij ons in goede handen,” besluit Bart Van 
Esbroeck.

Op een speelpleintje mag iets te beleven zijn 



Het groene karakter van Essen moet versterkt worden
Essen is een mooie gemeente.  Dat danken we voor een groot deel aan de natuur en de open ruimte.  Maar die staan onder 
druk : ongebreidelde woningbouw, drukker verkeer...  Om Essen groen te houden, is een actief beleid nodig.  Een reden 
voor ons om enkele “groene jongens en meisjes” samen te brengen...

Natuurpunt, de Werkgroep Leefmilieu... Er wordt toch hard gemeente, de lijst van verschillende planten- en 

genoeg gewerkt aan een groener Essen ? dierensoorten, wordt elk jaar korter.  Terwijl het volstaat om 

bij de aanleg van openbaar groen even na te denken : welke Herman Jacobs, actief bij Natuurpunt :”Er zijn heel veel 

vogels, bijen, vlinders... kunnen hier een plekje vinden ?mensen bezig met de natuur in Essen, en dat is natuurlijk 

positief.  We merken ook dat er bij de bevolking veel Majanka Have : “Daarom willen we met N-VA/PLE het 

interesse is.  Zo trok de gierzwaluwwandeling van de elf Natuurpuntcharter voor biodiversiteit ondertekenen.  We 

juliviering 60 bezoekers.  Maar soms lijkt het alsof het hele gaan dan ook een dier adopteren - we denken aan de 

gemeentelijke natuurbeleid op 

vrijwilligers draait.  Terwijl het 

gemeentebestuur zélf impulsen zou 

moeten geven, en de regie zou 

moeten voeren.”

G e m e e n t e r a a d s l i d  G e e r t  

Vandekeybus (N-VA/PLE) : “De 

milieudienst in het gemeentehuis 

werkt ook ontzettend hard.  Maar 

het beleid laat het afweten.  

Duidelijke keuzes en een visie op 

lange termijn ontbreken.  Dat zou 

de mensen op het terrein nochtans 

v e e l  v o o r u i t h e l p e n .   E e n  

bosbeheersplan voor de komende 

decennia, een duidelijke beslissing 

om de Kleine Aa terug te laten 

meanderen...  Daarmee kunnen we 

een verschil maken.”

Ligt de oplossing dan in grote 
roodborsttapuit.  Aan de hand daarvan kunnen we dan zien 

plannen en projecten ?
hoeveel vooruitgang we maken.  En we betrekken er ook de 

Tom Goosen, die zich actief inzette voor het behoud van het 
scholen bij.  Zo werken we aan een groter draagvlak voor 

Hemelrijkpark : “Zélf consequent zijn zou al een hele stap 
de natuur.   

vooruit zijn.  Het blijft onbegrijpelijk hoeveel park er is 
De groene kiezer blijft wat verweesd achter in Essen, nu de 

gesneuveld voor de nieuwe sporthal.  Als het dan toch 
partij Groen geen lijst indient, niet ?

moest, dan zou je op z´n minst verwachten dat het 
Tom Goosen : “Ik zie in verschillende partijen groene gemeentebestuur actief probeert om elders méér park te 
ideeën, al moet ik wel zeggen dat de huidige meerderheid realiseren.”
weinig voor het leefmilieu heeft gerealiseerd.  

Geert Vandekeybus : “Met kleine ingrepen is zo veel 
N-VA/PLE heeft de mensen in huis om wel het verschil te 

mogelijk.  We kunnen bijvoorbeeld meteen stoppen met 
maken.”

het gebruik van pesticiden.  Of neem nu de kilometers 
Herman Jacobs : “De combinatie N-VA/PLE biedt inderdaad  bermen in Essen.  Sommigen worden door vrijwilligers 
een goed alternatief.  Heel wat van de kandidaten staan perfect onderhouden.  Dat moet het gemeentebestuur toch 
trouwens op onze Natuurpunt-ledenlijst.  En de nationale ook kunnen.  De regels van het bermdecreet naleven.  Of 
voorzitter van Natuurpunt, Walter Roggeman, staat in Aalst naar het voorbeeld van de collega´s in Kalmthout niet alles 
op de N-VA-lijst.  Zo zie je maar...”in één keer maaien...”

Majanka Have, groenouder in het College : “Je kan ook 

kleine stukjes groen beplanten.  Verloren hoekjes in 

verkavelingen, hier en daar een haag op een pleintje... 

Allemaal plekken waar de planten en dieren van onze 

gemeente baat bij zullen hebben.”

Planten en dieren zijn er toch nog genoeg ?

Herman Jacobs : “Vergis je niet ! De biodiversiteit in onze 
werken voor essen
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Ik zit in het dagelijks bestuur van de 
gemeen te l i j k e  v zw  Kob i e .   
Culturele evenementen mee 
opzetten, dat doe ik graag.  Er mag 
wel wat te doen zijn in Essen.  Maar 
we gaan goed uitkijken dat we niet 
i n  he t  v aa r wa te r  v an  de  
verenigingen komen.  

En de Kobiecheques gaan we beter promoten. We 
stoppen er een brochure bij om uit te leggen wat je 
ermee kan doen.

In veel gemeenten wordt alle 
spor t infrastructuur centraal  
beheerd.  Ook de scholen kunnen 
meedoen, als ze willen.  Veel 
handiger voor de sporters.

Ook op het vlak van onderhoud 
van de sportvelden kan er nog heel 
wat verbeteren.  De afspraken met 

de voetbalploegen -binnen en buiten de KBVB-
competitie- zijn aan vernieuwing toe.  Essen moet 
absoluut de sportgemeente blijven die het vandaag is. 

Op ons erfgoed moeten we zuinig 
zijn.  De collecties van het G. 
M e e u s e n - m u s e u m  e n  h e t  
Bosmuseum moeten in  de 
toekomst ook nog beschikbaar zijn 
voo r  onze  s cho len.   He t  
Redemptoristenklooster moeten 
we behouden.  En de archieven van 

de Heemkundige Kring en van andere organisaties 
verdienen beter dan als voedsel voor de knaagdieren 
te dienen.  Ook daarin heeft het gemeentebestuur 
een rol te spelen.

Het gemeentebestuur doet vaak of 
er naar de mensen wordt geluisterd, 
maar echte inspraak ontbreekt 
dikwijls.  Bovendien heeft men 
allerlei constructies zoals het 
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) 
opgezet om pottenkijkers buiten te 
houden.  Niet slim, want hoe meer 

mensen mee nadenken en kritisch meekijken, hoe beter 
het beleid.  Daar moeten we dus verandering in brengen !

  

Verkeersveiligheid vinden we 
heel belangrijk.  Zo zijn we van 
plan om de zebrapaden in onze 
gemeente beter zichtbaar te 
maken, als het moet met extra 
verlichting.  Maar het gemeente-
bestuur kan niet alléén voor 
veiligheid zorgen.  We moeten 

meer afspraken maken met de scholen over het 
begeleiden van de leerlingen van en naar de parking.  
Ook de politie moeten we daar nog beter bij betrekken.  

  

Deze zomer vonden gelukkig weer 
heel wat toeristen de weg naar 
Essen.  Toch kunnen we dat nog 
versterken : de fietsroutes kunnen 
aantrekkelijker gemaakt worden, 
door ervoor te zorgen dat er 
onderweg iets te zien is.  De kleine 
wandelpaadjes, de “trage wegen”, 

kunnen we terug open maken en onderhouden, voor 
de wandelaars.  En voor wie graag met het paard door 
Essen trekt, maken we werk van een ruiter- en 
menroute.

allebei kan ook !

REACTIESTROOKJE

1Ik wil lid worden van N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie).

1Ik wil lid worden van PLE (Project Leefbaar Essen).

Naam: ___________________________________________

Adres : ___________________________________________

Telefoon : ___________________________________________

Strookje terugbezorgen aan Tom Bevers - Molenstraat 39, Bart Van Esbroeck - Over 
d’Aa 228, René Gabriëls - Laaglandstraat 1, Geert Vandekeybus - Struisven 16 of Anne 
Somers, Verbindingsstraat 11.

}

Veerle de Waal

Jochen Maes

Thomas Dekkers

Suzanne Kerstens

Carina Otten

Cathy van den Buys
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