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De politieke herfst van 2004 werd gedomineerd door discussies over 
afvalbeleid in het algemeen, en afvalbelastingen in het bijzonder. 
Overzicht van een hete herfst.

Tijdens de gemeenteraad van september trok PLE voor de eerste maal aan 
de bel. De meerderheid van CD&V en VLD stelde voor om de prijs van 
één huisvuilzak op te trekken van 1,24 EUR (gele sticker) naar 1,50 EUR 
(bruine zak). Volgens de meerderheid ging het hier om een kleine, 
symbolische verhoging. Maar Dirk Smout (PLE) zag het anders. In 2004 
kleefden we een gele sticker op huisvuilzakken van 100 liter (of meer). 
Het volume van de nieuwe bruine zak bedraagt slechts 60 liter. 

Conclusie: geen kleine verhoging, maar een verdubbeling van de prijs per liter. De 
meerderheid kon de argumenten niet weerleggen, maar drukte toch haar voorstel door.

In oktober stelde PLE voor om de forfaitaire huisvuilbelasting ( 56 EUR per gezin per jaar) af te 
schaffen. Een forfaitaire belasting beloont namelijk diegene die meer vervuilt, en dat is 
tegenstrijdig met het principe "de vervuiler betaalt". Maar ook deze keer had de CD&V-VLD 
meerderheid geen oren naar de nochtans goed onderbouwde argumenten.

Deze discussies waren de publieke opinie niet ontgaan en enkele kritische burgers startten 
de actie "Essen in de Zak". Via het internet werd Essen gemobiliseerd, en op amper 13 dagen 
onderschreven bijna 1.000 Essenaren de ondertussen bekende eisen. Christophe Francken, 
woordvoerder van de actie, maakte van het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de 
gemeenteraad gebruik om de petitie te overhandigen. Maar de verkozenen van CD&V en 
VLD durfden de discussie met kritisch Essen niet aan en bleven massaal afwezig. De 
burgemeester, wel aanwezig, maakte er zich wat gemakkelijk vanaf door te stellen dat het 
reglement hem niet verplicht te antwoorden. Tijdens de gemeenteraad stelden Dirk Smout 
(PLE) en Gino Veraart (sp.a) voor om de forfaitaire huisvuilbelasting te halveren en enkele 
sociale correcties door te voeren. Maar ook deze keer hield de meerderheid koppig het been 
stijf.  Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...

Dirk Smout

INHOUD

PEL

p
ro

je
c
t

le
e
fb

a
a
r

e
s
s
e
n

Huisvuilbelasting : meerderheid geZAKt



Situatie 1, familie die goed sorteert, zet één zak per maand buiten :

 * Dit kost hen op jaarbasis €  56 (vast bedrag) + €  18 (€  1,5 x 12) = €  74  * Zij betalen per zak:  €  74 / 12 = €  6,2

Situatie 2, minder goed sorterende familie, zet twee zakken per maand buiten :

 * Dit kost hen op jaarbasis €  56 (vast bedrag) + €  36 (€ 1,5 x 22) = €  92  * Zij betalen per zak: €  92 / 24 = €  3,8

De (grootste) vervuiler betaalt  (het meest) ? 

Nog maar net was de nieuwe CD&V/VLD-meerderheid in 2001 
aan de macht, of de belastingen werden al verhoogd.  In 2003 
deden ze er nog een flinke schep bovenop.  De uitleg die u toen 
kreeg was dat allerlei beslissingen van de regeringen Essen veel 
geld zouden kosten : de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, 
de politiehervorming en de belastinghervorming, om er maar 
enkele te noemen.  

Maar wat blijkt ? Wie al die kosten optelt komt véél lager uit dan 
de belastingverhogingen die werden doorgevoerd.  Zo hadden 
sommige regeringsmaatregelen ook positieve gevolgen voor 
Essen.  Maar vooral werden de belastingtarieven in Essen zo hoog 
dat ze over de hele zes jaar samen maar liefst 1,5 miljoen EUR 
méér opbrengen dan de kosten waarvoor ze volgens de uitleg 
van CD&V en VLD hebben gediend.  Voor de gek gehouden 
worden is één ding, er voor moeten betalen ook is natuurlijk nog 
erger !

Essen in de zak ?

Elk gemeentebestuur stelt jaarlijks een begroting op.  Daarin wordt vastgelegd waaraan er geld zal worden 
uitgegeven en wordt er ook een schatting gemaakt van de inkomsten.  Daarbij is het natuurlijk de bedoeling 
dat de rekening klopt en dat de inkomsten volstaan om de uitgaven te betalen.  Als dat niet kan, dan moeten 
sommige uitgaven verminderen.  Of het gemeentebestuur kan ook beslissen om de belastingen te 
verhogen, en dan betaalt u het verschil.

Bij een begroting hoort ook een 
financieel meerjarenplan.  Het is immers 
niet omdat het budget van het ene jaar 
nog rondgeraakt dat ook de volgende 
jaren de financiën nog gezond blijven.  
Ook een gezin dat  zijn spaargeld begint 

“op te eten” zal snel de bodem van de geldbeugel zien.

Maar met het Essense spaarvarken is iets vreemds aan de hand.  
In elk meerjarenplan staat telkens uitgelegd dat het varkentje 
enkele jaren later flink zal zijn afgeslankt.  In 1999 werd 
voorspeld dat de bodem van de Essense schatkist al in 2001 zou 
te zien zijn.  In 2001 dan voorzag het bestuur dat de kas in 
2004 leeg zou zijn.  En toch zit er nog altijd veel geld in het 
“gewone en buitengewone reservefonds”, zoals de Essense 
spaarpot heet.  Meer dan 7,4 miljoen EUR, of meer dan 400 
EUR per Essenaar.  Hoe komt dat ? Omdat de schepen van 
financiën, Willy Hoppenbrouwers (VLD) een geboren 
pessimist is.  Elk jaar worden in de begroting de uitgaven 
overschat.  De inkomsten worden dan weer onderschat.  In het 
meerjarenplan wordt die tendens vervolgens in de toekomst 
doorgetrokken.  Zodat na een aantal jaren de spaarpot 

helemaal leeg is.  

Soms wordt daar 
dan wel een 
u i t l e g  v o o r  
verzonnen.  Er 
w o r d e n  d a n  
doemscenario’s 
o p g e m a a k t ,  
waarbij allerlei 
beslissingen van 
andere over-

Op 12 november 2004 werd een petitie opgestart tegen de onrechtvaardige huisvuilbelastingen.  De petitie kreeg van meet af aan de steun 
van PLE, later sloten ook sp.a en Groen! zich aan.  De ondertekenaars -dat zijn er ondertussen meer dan 1.250- eisen :

1. De afschaffing of minstens een forse vermindering van het vast bedrag (forfaitaire huisvuilbelasting van 56 EUR per jaar).
2. Sociale correcties : het is normaal dat wie meer vervuilt, meer betaalt.  Maar wie het zo al moeilijk heeft om rond te komen heeft ook recht 
op betaalbare huisvuilophaling !

3. Het onmiddellijk terugdraaien van de tariefverhogingen voor 2005 en 
overleg met de buurgemeenten : afval moet overal even duur zijn.

Ondertekenen kan via de website www.essenindezak.tk
Waarom een forfaitaire huisvuilbelasting onrechtvaardig is, kan met een 
eenvoudig voorbeeldje worden aangetoond : 

Situatie 1, familie die goed sorteert, zet één zak per maand buiten :
 * Dit kost hen op jaarbasis 56 EUR (vast bedrag) +  18  EUR ( 1,5 x 12) =  74  
EUR
 * Zij betalen per zak:   74  EUR / 12 =  6,2 EUR

Situatie 2, minder goed sorterende familie, zet twee zakken per maand 
buiten :
 * Dit kost hen op jaarbasis  56 EUR (vast bedrag) +  36  EUR (1,5 x 22) =  
92  EUR 
* Zij betalen per zak:  92 EUR / 24 =  3,8 EUR

De (grootste) vervuiler betaalt  (het meest) ? 
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Karrenmuseum gaat voor erkenning
Het Karrenmuseum is één van de belangrijkste toeristische aantrekkingspolen van onze gemeente.  Maar zelfs een museum over vroeger 
moet “bij de tijd” blijven.  Een museumbezoeker verwacht vandaag net iets meer dan voordien.  Een versterking van het Karrenmuseum 
kan de waarde ervan nog verhogen, en zo meer mensen aantrekken.  Bovendien kan op die manier ook de deur worden geopend voor 
een erkenning als “regionaal museum”.  Op die basis is een subsidiëring mogelijk, en kan de inbreng van het gemeentebestuur op termijn 
ook worden teruggebracht.

Om dit te realiseren werd vorig jaar een stappenplan uitgewerkt.  Daarbij kan er worden verdergebouwd op het werk van generaties 
Essenaren die zich vrijwillig en enthousiast voor het Karrenmuseum hebben ingezet.  Er werd een nieuwe conservator aangetrokken die 

met de voorbereiding van een beleidsnota startte.  Er werd besloten de functie van 
het museum duidelijk te definiëren : het is de bedoeling een historisch overzicht te 
bieden van het “niet-gemechaniseerde transport” in onze gemeente, met 
aandacht voor een degelijke bewaring van de waardevolle collectie, een grondige 
inventarisatie, een aantrekkelijke presentatie en de nodige interactiviteit met de 
bezoekers.

Eind december werd de nieuwe “Karrenmuseum Essen v.z.w.” opgericht.  Onder 
leiding van voorzitter Jan Hectors, een beperkt dagelijks bestuur en een sterke raad 
van bestuur kan het werk nu worden verdergezet.  Er staan nog heel wat 
uitdagingen op stapel, maar de kar bolt alvast !

Tom Bevers

Fons Tobback,
lid raad van bestuur Karrenmuseum Essen v.z.w.

heden aan de Vlaamse ge-
meenten ontzettend veel geld 
gaan kosten.  Achteraf blijkt dat 
dan altijd wel mee te vallen.  
Dit jaar mocht de mogelijke 
overname van het gasnet door 
de gemeente de rol van 
boeman spelen.  

Extra kosten worden trouwens 
altijd via de belastingen 
doorgerekend, extra inkomsten 
w o r d e n  n o o i t  t e r u g  
afgetrokken.  Ook nu dankzij 
het nieuwe Dubbelbelasting-
verdrag België-Nederland een 
aantal Nederlandse Essenaren 
geen meebetalen, wordt de 
factuur voor de andere 
inwoners niet verlaagd.  Neen, 
het gemeentebestuur stopt het 
opgehaalde geld in het vette 
spaarvarken.  En de verleiding 
wordt daarmee natuurlijk groot 
om duurdere  zaken  te  
financieren dan Essen eigenlijk 
nodig  heef t .   Pres t ige -
projecten, heet dat dan.  Denk 
maar aan de heraanleg van de 
Stationsstraat, die ook door het 
Vlaams Gewest had betaald 
kunnen worden, aan een sporthal die nu al duurder dreigt uit te vallen dan Essen echt nodig heeft of zowaar aan een skipiste.

Ik droom er wel eens van dat er in Essen een liberaal schepen van financiën zou zijn.  Een echte dan wel, natuurlijk.  Niet dat 
liberalen altijd gelijk hebben, maar in dit geval wel.  Zo een liberaal zou zeggen : “Al dat geld dat hier aan het Heuvelplein in een 
sok zit, zouden we beter teruggeven aan onze inwoners.  Die kunnen daar mee gaan winkelen bij de Essense middenstand, er een 
huis mee bouwen of er zelf mee ondernemen of investeren.  Dat kan de Essense economie alleen maar ten goede komen.”  
Stiekem zou die schepen er natuurlijk ook nog bijdenken : “Dat brengt ook hogere belastingen op, dus wordt niet alleen de 
Essenaar, maar ook de gemeentekas er later nog beter van.”

Mijn besluit : om te zorgen dat Essen echt financieel gezond wordt, moeten de belastingen omlaag en moet het reservefonds 
worden afgebouwd.   Essen moet werk maken van een echte en realistische inschatting van de begroting en het meerjarenplan, als 
het niet anders kan in een systeem dat naast de verplichte wettelijke documenten draait.  Zo wordt het oppotten van geld 
vermeden én komt niemand in de verleiding om uitgaven te doen die onze gemeente niet nodig heeft.          

In de berekeningen van de VLD-schepen van financiën is het reservefonds in 2008 zo goed als leeg.  
In onze berekening hebben we zijn resultaten alvast gecorrigeerd voor de opbrengst van de 
Dubbelbelastingverdrag.  Daarnaast houden we er hier ook rekening met de systematische 
overschatting van de uitgaven en de onderschatting van de inkomsten.  En kijk... het financiële dal 
verdwijnt als sneeuw voor de zon.  Omdat we niet kunnen geloven dat de schepen zijn eigen cijfers 
voor waar aanneemt, is hij dus van plan dat geld voor één of ander groot project te gebruiken.  Wij 
denken dat we weten waarvoor...

Met deze gegevens in het achterhoofd is het natuurlijk ook heel dom om de oppositie te verwijten 
dat onze voorstellen voor belastingverminderingen onrealistisch zijn.  Oh ja, hoogstwaarschijnlijk 
mag bij deze berg nog de verkoop van de waterleiding aan PIDPA worden opgeteld.  En bovendien 
ook nog de ELIA-heffing die premier Verhofstadt heeft beloofd.  Of gelooft de Essense VLD hem ook 
al niet meer ?
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Evolutie van het reservefonds



Al wie in Essen met zaalsport bezig is, weet dat daar nu  te weinig ruimte voor is.  De Heuvelhal is overbezet 
en bovendien niet zo goed uitgerust : de vloer is voor een aantal sporten, zoals volleybal, ongeschikt 
geworden.  CD&V en VLD trokken uit die vaststelling wel heel snel een besluit : er zou een nieuwe megahal 
worden gebouwd, aan Hemelrijk (naast de douaneloods).  De privésector zou grotendeels de financiële 
lasten dragen en het probleem zou opgelost zijn.   Bovendien zouden de foto’s heel mooi staan in de 
verkiezingsfolders van 2006.

Ik heb altijd gevonden dat ze beter de beide voeten een beetje op de grond konden houden.  

Samen met Johan Van Oers (Groen!) heb ik in mei aan de gemeenteraad voorgesteld om er eerst al maar eens 
voor te zorgen dat er tegen 1 januari 2006 een 
nieuwe vloer ligt in de Heuvelhal.  Of er nu wel 

of niet een nieuwe hal wordt gebouwd, er zal nog wel enige tijd 
gesport moeten worden achter het gemeentehuis.  Gelukkig kregen 
we de gemeenteraad daar ook van overtuigd, zodat alvast beslist 
werd dat die nieuwe vloer er ook echt moet komen.  Al zijn ze bij 
CD&V en VLD daarover ondertussen alweer aan het twijfelen.  
Sommigen daar denken dat Essen zonder sport in de Heuvelhal kan 
en willen er niet meer in investeren.  Onverstandig, want wat er ook 
zal gebeuren, de sportuimte daar zal nog héél hard nodig zijn.

Daarnaast hebben Van Oers en ik ook gevraagd om eerst eens na te 
kijken hoeveel sportinfrastructuur we in Essen nu eigenlijk hebben 
en door wie die nu wordt gebruikt.  Vooral de scholen beschikken 
nog over heel wat ruimte.  Het is al te gek dat al die zalen leeg staan 
zodra de bel gaat.  Ze hoeven ze natuurlijk niet gratis ter beschikking 
te stellen : het gemeentebestuur kan de ruimte huren of kan mee 
investeren in betere zalen.  Ondertussen zegden al enkele scholen 
toe dat ze hieraan willen meewerken.

Een hal aan Hemelrijk leek me van bij het begin een slecht idee.  
Zo’n hal past daar helemaal niet en bovendien worden er grote verkeersproblemen mee veroorzaakt.  Blijkbaar ziet ook de 
meerderheid dat nu in.  Kort na de goedkeuring van de plannen voor de NMBS-site pleitte Gaston Van Tichelt (CD&V) al voor een 
nieuwe hal in het Sportpark.  Zo komt de meerderheid terug uit bij het voorstel dat ik al in 1995 lanceerde.  Toen was ik van plan 
om daarvoor samen te werken met de Sint-Jozefschool.  Samen zouden we een zaal van 700m² neerzetten, die het 
gemeentebestuur 375.000 EUR zou kosten.  Natuurlijk kan op dezelfde basis ook een grotere sporthal worden neergezet, maar 
een cofinanciering met de school lijkt me nog steeds een verstandig optie.  Want het plannetje dat CD&V en VLD hebben 
uitgetekend, ziet er dan wel mooi uit, al vind ik het wel veel logischer om ook de huidige kleedkamers van het sportveld in de hal te 
integreren.  Ook de kantine van het voetbalveld kan dan in een cafetaria voor de hal worden geïntegreerd.  En het mag nog wel 
eens gezegd worden : als ze niet eerste veel jaren aan hun Hemelrijk-fantasieën hadden gewerkt, zou de nieuwe sportzaal al lang 
in het Sportpark gestaan hebben.

Maar nu is het rechte pad terug gevonden.  Al ziet het financiële plaatje er heel wat minder helder uit.  CD&V en VLD geloven in 
een “privaat-publieke samenwerking”.  Hoe dat dan concreet moet werken, is veel minder duidelijk.  De privé-sector gaat 
natuurlijk niet aan “goede werken” doen.  Om opbrengst uit een hal te halen, zullen hoge tarieven moeten worden aangerekend 
aan de sporters.  Bovendien worden individuele sporten (squash bijvoorbeeld) dan veel interessanter dan ploegsporten zoals 
volleybal.  Maar de vraag naar sportruimte komt net van die ploegsporten.  Voor hen moet de zaal in de eerste plaats betaalbaar 
blijven.  Het kan niet de bedoeling zijn om de sportverenigingen meer aan te rekenen dan ze nu in de Heuvelhal betalen.  
Heel veel ruimte voor individuele sporten, om de kosten van de ploegsporten te dekken, leidt dan weer tot een te grote hal.  Er 

moet nog een groen park voor de Essenaren overblijven !

Voor het (theoretisch) uitwerken van de “privaat-publieke 
samenwerking” (PPS) alleen al voorzien de meerderheids-
partijen 50.000 EUR.  Geld dat ze wellicht beter in de hal zelf 
zouden stoppen.  Zodat ze al een stap dichter zijn bij wat 
Essen nodig heeft : een hal die betaalbaar is voor de gemeente 
en de sporter en waar in de eerste plaats ruimte is voor 
volleybal, zaalvoetbal, basketbal, badminton, turnen...

De gemeenteraad heeft ook beslist om bijkomende 
tennisvelden aan te leggen.  Gelukkig ook in het Sportpark.  
Eerst hadden ze die ook aan Hemelrijk voorzien.  Alsof de 
tennisclub daar mee gebaat zou zijn...

Het verstand komt soms met de weken, soms met de 
maanden, soms pas met de jaren !

Betaalbare sporthal gevraagd

Fons Tobback,
gemeenteraadslid en oud-schepen van sport

PLE wenst u
een vredig,
gezond en 

gelukkig
2005

De sporthal van het College van het Euch. Hart (Rouwmoer) 
Ook deze hal is uiteindelijk gezet met middelen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks van de gemeenschap 
afkomstig zijn.



In oktober keurde de gemeenteraad het “BPA Rangeerstation” goed.  Daarin staan de plannen voor de 
NMBS-site aan Hemelrijk, met zeer prominent natuurlijk : de sporthal.  PLE en Groen! hadden voor de 
plannen een alternatief uitgewerkt (zonder sporthal) en bekendgemaakt via www.essensspoor.tk - maar 

daarmee werd geen rekening gehouden, ondanks de stevige bezwaren die vanuit verschillende 
hoeken tegen 
h e t  B P A  
werden geuit.  
Zo moet er 
w o r d e n  
gevreesd voor 
e e n  h e e l  
m o e i l i j k e  
verkeerssituatie aan het viaduct en dreigt het spontaan ontstane bos 
te verdwijnen.

Dirk Smout (PLE) herhaalde op de gemeenteraad zijn vraag naar een 
concreet kostenplaatje, maar kreeg opnieuw geen antwoord zodat 
hij besloot dat zijn schatting dat het hele project Essen 3 miljoen EUR 
zal kosten dus wel correct moet zijn. Een plan zonder kostenplaatje 
noemde Smout "balonnetjespolitiek".  Het BPA was volgens Willy 
Heymans (VLD)daarentegen de visie van de gemeente op basis 
waarvan nu met de NMBS kon worden gepraat.

Maar... al heel snel bleek dat van die NMBS wel héél veel werd 
verwacht.  Al in november eiste Gaston Van Tichelt (CD&V) binnen 
een termijn van enkele weken duidelijkheid over de nieuwe hal.  Als 
dat niet kon, moest er maar een alternatief komen.  Het BPA, dat 
enkele weken voordien nog dé grote visie was, dat bovendien werd 
uitgewerkt door een studiebureau en dus al heel wat geld had gekost 
én dat opgenomen was in het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan waarop schepen Heymans zo trots is, bleek plots 
volkomen waardeloos.  Althans voor CD&V, want Van Tichelt 
maakte in zijn e-Nieuwsbrief duidelijk dat de VLD-schepenen nog 
moesten worden overtuigd.  Dat duurde niet erg lang, de CD&V-
druk moet dus behoorlijk groot zijn geweest  De sporthal verhuisde 
naar het sportpark en... het BPA werd overboord gegooid.   Dirk 
Smout (PLE) vroeg om het dan maar meteen in te trekken, maar dat 
bleek een brug te ver.  Wellicht om de VLD een al te pijnlijke 
vernedering te besparen.  Ook al was de hele argumentatie achter 
het BPA onderuitgehaald !  Ook CD&V-schepen Van Loon houdt 
trouwens vast aan een sporthal aan Hemelrijk.  Zodat het 

gemeentebestuur nu officieel aan twee hallen werkt (Sportpark + Hemelrijk) naast de twee bestaande (Heuvelhal + College).  Wie zegt dat Essen een arme 
gemeente is ?

Reuzenslalom aan Hemelrijk

Dirk Smout

Rex of de Trein der Traagheid
De buurtbewoners van zaal Rex zijn de problemen grondig beu. 
Ze dienden klacht in en schreven de provinciegouverneur aan.  
Ook via de lokale pers proberen ze de nodige aandacht te 
krijgen.  De klachten zijn veelvuldig : geluidsoverlast, zeker bij 
het opstellen en afbreken van de muziekinstallatie (soms tot 
7u30 in de ochtend), vandalisme, vechtpartijen... Een aantal 
buurtbewoners zouden al zijn verhuisd of overwegen om dat te 
doen.  

De organisatoren van fuiven kunnen alvast aan de problemen 
buiten de zaal weinig doen, dat mogen ze wettelijk ook niet.  
Bovendien hebben zij de inkomsten uit de fuiven broodnodig 
voor hun werking én heeft de Essense jeugd nog steeds het recht 
op fuiven in eigen gemeente.  Maar het gemeentebestuur en de 
politie hebben al veel kostbare tijd verloren laten gaan.  De 
akoestische buitendeuren hadden van bij het begin moeten 
worden voorzien.  Met wat goede wil, overleg en een 
professionele aanpak -met misschien enkele onbemande 
camera’s- hadden ook de problemen kunnen voorkomen 
kunnen worden.  Nu de maat voor de omwonenden meer dan 
vol is, wordt het natuurlijk veel minder gemakkelijk ! 

Wij geloven nog altijd in het nut, de noodzaak en de grote mogelijkheden van zaal Rex als fuif- en cultuurzaal.  Maar het schepencollege 
moet wel heel dringend en met visie werk maken van de overlast en een breder draagvlak creëren.

Ik heb alvast voorgesteld om het laden en lossen via de deuren achteraan te verbieden tussen 22u ‘s avonds en 10u ‘s morgens.  Het 
schepencollege ging mijn suggestie meenemen.  Hopelijk doen ze er ook wat mee.

Deze noodkreet “siert” de niet-akoestische buitendeuren

Beste Essense sportieveling,

U  d o e t  a a n  v o l l e y b a l ,  
zaalvoetbal, basketbal of badminton.  U 
vroeg daarom een nieuwe vloer in de 

Heuvelhal.  Toen de oppositiepartijen PLE en 
Groen! voorstelden om daar vóór 1/1/2006 werk 
van te maken, konden we niet anders dan dat 
voorstel goedkeuren.  Maar al snel kregen we 
spijt.  Want geef toe, uw sport is toch helemaal 
niet meer van deze tijd : niet duur, niet “flashy”, 
niet commercieel... U zou toch veel beter gaan 

skieën ! Daar valt bovendien veel meer geld mee 
te verdienen.  Neen, niet voor u, voor de uitbater 
natuurlijk.  Voor ons dus.  In plaats van een 
nieuwe vloer gaan we dus werk maken van een 
kunstmatig sneeuwtapijt.  Wij zien u terug in 
“Himmelreich  an die Bergen”.  

Nieuwjaarsbrief
uit het gemeentehuis

Essen, 1 januari 2005
Uw toegenegen schepenen

Willy und Willy



Op 19 oktober besprak de Essense OCMW-Raad het budget en de beleidsplannen voor 2005. De oppositiepartijen sp.a en PLE waren 
daarmee niet helemaal ontevreden. Binnen het OCMW werd immers een open procedure afgesproken, waarbij alle partijen hun 
voorstellen konden binnenbrengen. Op die manier wisten Tom Bevers (PLE) en zijn sp.a-collega’s  de meerderheid op heel wat vlakken 
te overtuigen - waardoor het OCMW tot een sterker en breder gedragen beleid komt. 

Zo wordt het hoofdstuk "woonbeleid" sterk getekend door de voorstellen van beide partijen. De mogelijke oprichting van een Sociaal 
Verhuurkantoor, het opstarten van een woonoverleg en de geplande bouw van vier 
zogenaamde "kangoeroewoningen" vloeien voort uit een besluit dat in augustus 
2003 op voorstel van sp.a en PLE werd genomen. Ook de oprichting van een eigen 
klusjesdienst, die zal worden geïntegreerd met de gemeentelijke technische dienst, 
vindt daarin zijn oorsprong. Daarmee zal het OCMW kleine werkzaamheden 
kunnen uitvoeren in de woningen die het huurt, of bij cliënten die er zelf niet 
(meer) voor kunnen instaan.  
B o v e n d i e n  w o r d t  d e  
dienstverlening van het 
OCMW beter gestructureerd. 
Vanaf 2005 zal op vraag van 
Jeroen Clous (sp.a) de Essense 
Polikliniek in de werking 
worden geïntegreerd, waarbij 
de samenwerking met de 

Essense huisartsen en met Klina helemaal wordt behouden. Ook de 
arbeidstrajectbegeleiding, die leefloners op weg moet helpen naar de 
arbeidsmarkt, wordt versterkt en in het OCMW ingebed. De aandacht van Tom 
Bevers (PLE) voor het belang van het lokaal sociaal beleidsplan, dat het OCMW met 
de gemeente moet opstellen, wordt eveneens in het beleid opgenomen. Dit plan 
moet leiden tot één sociaal huis waarin ondermeer het OCMW en de 
gemeentelijke welzijnsdienst worden ondergebracht.

Natuurlijk kon de oppositie zich niet in alle gemaakte keuzes terugvinden. 
Daardoor konden de oppositiepartijen budget en beleidsnota niet goedkeuren, 
maar met een onthouding bij de stemming willen ze wel aangeven dat het OCMW 
ook volgens hen op de goede weg is. Ze hopen dat de nieuwe voorzitter die aanpak 
verder zal zetten.

OCMW op het goede spoor

Eind 2004 nam het Essense OCMW afscheid van  
André Moens (CD&V), die na 15 jaar de 
voorzittershamer doorgaf.  PLE was het niet altijd 
met hem eens; zijn mening was niet steeds de 
onze, zijn manier van aanpakken lag ons niet 
altijd.  Maar Moens stond ongetwijfeld met hart 
en ziel voor zijn OCMW en de mensen die er 
beroep op deden.  Het belang van het OCMW 
stond bij hem voorop, ook als hij daarvoor tegen 
zijn eigen partij moest ingaan.  Moens maakte 
bovendien ruimte voor ieders inbreng, ook 
vanop de oppositiebanken.  Iets waaraan het 
schepencollege nog een voorbeeld kan nemen. 
Onder zijn leiding groeide het OCMW aldus uit 
tot een volwaardig “dienstencentrum” voor de 
Essense bevolking.  

Wij bedanken hem daarom voor zijn inzet en 
wensen hem nog veel gelukkige jaren !    

Bedankt !

Tom Bevers, OCMW-raadslid

IN VOGELVLUCHT
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Met een geslaagde politieke carambole lukt het Dirk Onder de naam “Essen Rimpelvrij” beschikt het OCMW 
Smout (PLE) om bij de begrotingsbesprekingen om sinds enkele maanden over een eigen strijkatelier.  Met 
een positief antwoord op een voorstel te krijgen. uw strijk kan u terecht in de Maststraat (Sint-Jozefschool).  
Smout citeerde de VLD-Burgerkrant, waarin stond dat Betalen kan met dienstencheques : niet duur en 
door desinteresse van CD&V niet snel genoeg werk bovendien fiscaal aftrekbaar.  Meer informatie kan u 
wordt gemaakt van de renovatie van de Essense bekomen via 03/667 50 41 of 03/690 05 44.
speelpleintjes. Hij stelde voor om het voorziene 

Vorig jaar werd alleen Essen-Centrum voorzien van 
bedrag te verdubbelen en kreeg steun van Gaston Van 

kerstverlichting. Fons Tobback (PLE) kreeg toen als 
Tichelt (CD&V) die zijn partij niet in het hemd wilde 

verklaring dat er heel wat verlichting stuk was gegaan bij 
laten zetten. Zodat de hele raad voor een 

het afbreken na Kerstmis 2003. Tobback schreef een brief 
speelvriendelijker beleid koos. Hopelijk wordt daarbij 

om meer details te vragen, maar een duidelijk antwoord 
ook Hoek niet vergeten !

kwam er nooit. Wij danken alvast degenen die de lampjes 
Enkele vzw's, zoals de VVV, de Heemkundige Kring en zo zorgvuldig hebben gerepareerd, want als bij toverslag 
de vzw Jeugdwerking, ontvangen jaarlijks fikse blijkt alle euvel nu hersteld, zodat dit jaar opnieuw alle 
bedragen van het gemeentebestuur. Hoewel dat al in wijken kunnen meegenieten van de feestlampen.
2001 werd beloofd, werd er nog altijd geen werk 

Via de verhaalbelastingen hebben veel Essenaren 
gemaakt van een beheersovereenkomst met deze 

meebetaald aan de riolering in hun straat.  Misschien 
verenigingen. Bovendien is er nog steeds onzekerheid 

komt er binnenkort een ander systeem, waarbij het 
over het lot van het niet-rendabele Paviljoen, nadat 

rioleringsnet aan PIDPA wordt verkocht en waarbij de 
het manoeuvre om dit snel aan het zich te onttrekken 

watermaatschappij dan het netgebruik aanrekent.  Eerder 
via de VVV door wakker PLE-optreden werd verijdeld.  

dacht het schepencollege aan CrossBorderLease, waarbij 
Reden genoeg voor Dirk Smout (PLE) om zijn kritiek 

het rioolnet aan een Amerikaans bedrijf zou worden 
hierover nog eens te herhalen, waarbij hij zoals 

verkocht en dan teruggehuurd.  Een constructie waarbij 
gewoonlijk ook vanuit de meerderheid werd 

wij van bij het begin twijfels hadden en die nu definitief 
bijgetreden. Wie weet volgen op woorden nu wel 

van de baan lijkt.  Al willen de initiatiefnemers dat 
daden.

natuurlijk niet gezegd hebben.


