


De verkiezingen van 8 oktober 2006 liggen ondertussen 3 maanden achter ons. Essen heeft een nieuwe gemeenteraad, een
nieuw schepencollege en een nieuwe burgemeester. N-VA/PLE blikt vanzelfsprekend bijzonder tevreden terug. We zorgden
immers voor vuurwerk. N-VA/PLE werd de op één na grootste politieke formatie van onze gemeente, voor sp.a, VLD, VB en
Groen! Het ene zitje van Dirk Smout werden er vijf. Onze eclatante verkiezingsoverwinning brak niet alleen de uittredende
meerderheid, maar forceerde ook een onmiddellijke generatiewissel in de Essense politiek, en maakt een grondige vernieuwing
van de bestuursstijl en van het beleid onafwendbaar.

CD&V en sp.a sloten zeer snel na de verkiezingen een coalitie-akkoord, waarvoor we hen al uitdrukkelijk feliciteerden. N-VA/PLE
betreurt evenwel nog steeds dat de top van CD&V het niet nodig vond om een ernstig inhoudelijk gesprek aan te gaan, maar een
samenwerking met ons kartel onmiddellijk uitsloot, hoewel wij door de kiezer zeer duidelijk werden gemandateerd. Dat getuigde
ons insziens van onvoldoende respect voor de Essense kiezer, en bovendien is daardoor de meerderheid uitzonderlijk krap, wat
een krachtdadige vernieuwing dreigt te verhinderen. Ook werden er in de nasleep van de verkiezingen allerlei halve waarheden,
dwaze roddels en zelfs groteske leugens over N-VA/PLE en onze verkozenen verspreid.

. Want daar hebben de Essenaren recht op.

We willen daarvoor onze kiezers en al wie aan onze
verkiezingscampagne heeft meegewerkt nogmaals hartelijk bedanken.

We rekenen er nochtans op dat we de
komende zes jaar op een volwassen manier aan politiek zullen kunnen doen in onze gemeente, in het belang van onze
inwoners

In de nieuwe gemeenteraad vormt het kartel N-VA/PLE de sterkste oppositiefractie die de Essense gemeenteraad ooit heeft
gekend. We zullen deze rol met veel enthousiasme opnemen, en zoals in het verleden zullen we constructief meewerken aan een
beter beleid, weliswaar zonder ook maar iets van onze kritische zin te verliezen.

, en dat elk voorstel dat in de
gemeenteraad wordt ingediend dan ook aan dat programma zal getoetst worden.

De Essense kiezer kreeg immers de garantie
dat de uitvoering van ons volledig programma zes jaar lang de doelstelling zal blijven

Op 2 januari legden de nieuwe gemeenteraadsleden de eed af. In de nieuwe raad
vervijfvoudigde de vertegenwoordiging van N-VA/PLE : fractieleider Dirk Smout krijgt het
gezelschap van Geert Vandekeybus, Tom Bevers, Katrien Somers en Kevin Ooye. De nieuwe
gemeenteraad verkoos ook de nieuwe leden van de OCMW-raad. Daarin wordt N-VA/PLE
vertegenwoordigd door Suzanne Kerstens en Thomas Dekkers, die ook in het Vast Bureau zal
zetelen. De zes Essense afgevaardigden in de Politieraad van de Zone Grens, waaronder
Kev in Ooye, werden
e v e n e e n s v e r k o z e n .
Tenslotte moest ook de raad
van bestuur van het

Autonoom Gemeentebedrijf worden vernieuwd. Voor N-
VA/PLE zetelen Dirk Smout en Bob Konings daarin.
Verschillende andere raden en commissies moeten nog
opnieuw worden samengesteld, daar hoort u dus later nog meer
over.

Al deze mensen staan klaar om het N-VA/PLE-programma in de
praktijk om te zetten, om constructief mee te werken waar het
kan en kritisch te blijven waar het moet, en om úw belangen te
vertegenwoordigen. Neem dus gerust contact met ons op !

N-VA/PLE zorgt voor omwenteling

Wij staan voor u klaar...

Hoe kan u ons bereiken ?

Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen

Tom Bevers, voorzitter PLE
Bart Van Esbroeck, afdelingsvoorzitter N-VA

Onze gemeenteraadsfractie :
Geert Vandekeybus, Tom Bevers, Katrien Somers,

Kevin Ooye en Dirk Smout

Onze OCMW-fractie :
Thomas Dekkers en Suzanne Kerstens

kiezen voor essen
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Gemeenteraadsleden :

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

- Geert Vandekeybus, Struisven 16, tel. 03/677 13 69, geert.vandekeybus@nvaple.be

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

- Katrien Somers, Over d'Aa 29A1, tel. 0486/36 14 46, katrien.somers@nvaple.be

- Kevin Ooye, Kraaienberg 62A, tel. 0477/85 52 25, kevin.ooye@nvaple.be

OCMW-raadsleden :

- Thomas Dekkers, Heikantstraat 141, tel. 0486/95 57 02, thomas.dekkers@nvaple.be

- Suzanne Kerstens, Grensstraat 54, tel. 03/667 42 85, suzanne.kerstens@nvaple.be



Het kartel N-VA/PLE neemt met teleurstelling kennis van het bestuursakkoord dat CD&V en sp.a hebben afgesloten. Het
akkoord bevat weliswaar op een aantal terreinen, zoals het woonbeleid en het sociaal beleid, een positieve koerswending.
Ook de overname van enkele voorstellen uit het verkiezingsprogramma van N-VA/PLE kan uiteraard op onze steun
rekenen. Maar in het algemeen gaat het om een erg vage tekst, waaruit niet duidelijk blijkt welke richting de nieuwe
meerderheid de gemeente Essen wil doen inslaan. Het akkoord is weinig concreet, hakt geen knopen door en is over
verschillende essentiële vragen opvallend stil.

woonvoorrang voor Essenaren
professionele ondersteuning van de lokale economie

geen belastingverlaging

geen duidelijke keuze voor de Essense fietser

Het opzetten van een Grondbank, de invoering van renovatiepremies en de inventarisatie van de gronden en panden in de
gemeente legt de basis voor een beleid om de woningpri jzen binnen de perken te houden.
N-VA/PLE had echter gehoopt op een meer doortastende aanpak, waarbij zowel de private als sociale woonmaatschappijen op
hun verantwoordelijkheid zouden worden gewezen en waarbij ondubbelzinnig de kaart zou worden getrokken van een

.
Het akkoord biedt geen uitzicht op een vanuit het gemeentehuis, die
volgens N-VA/PLE nochtans noodzakelijk is om meer werk te creëren in Essen. Ook de avondopening van het gemeentehuis
wordt verdronken in een nieuwe “evaluatie”. Daarnaast valt vooral op dat er in 2007 komt, waarbij ook
de nieuwe meerderheid zich wegsteekt achter toekomstige kosten en investeringen, hoewel het zonneklaar is dat de Essenaar
sinds een aantal jaren gewoon te veel betaalt.
Op het vlak van de gemeentelijke infrastructuur waardeert N-VA/PLE de keuze voor een beter onderhoud, maar opnieuw wordt
er gemaakt. En waar wil de nieuwe meerderheid bijvoorbeeld met de voormalige
douaneloods aan Hemelrijk naartoe ?
Het akkoord geeft een voorzichtige aanzet voor een meer open en inspraakgericht beleid, waarbij meer via de gemeenteraad zou
worden gewerkt. N-VA/PLE rekent erop dat die inbreng gebruikt wordt om de te vrijblijvende tekst alsnog om te vormen tot een
helder toekomstplan dat tegemoetkomt aan wat de Essenaren van een gemeentebestuur terecht verwachten.

Vaag bestuursakkoord laat Essenaren op hun honger !

Het Essens sportbeleid moet van ver komen. Hopelijk mogen wij de volgende zes jaren meebouwen aan een
degelijk sportbeleid. Ik wil even een aantal van onze ideeën verduidelijken...

Zo dromen wij van een sporthal bij de huidige Heuvelhal. Hiermee zouden wij iets prachtigs kunnen realiseren
voor de zaalsporten. En het heeft veel voordelen. Verschillende
sportwedstrijden kunnen tegelijkertijd gespeeld worden. Het
Sportkaffee is nadien een ideale plaats om te verbroederen. En

de ligging is perfect. Bezoekende sportclubs moeten Essen niet doorkruisen. En hier
is genoeg parkeerruimte.

Graag schrijf ik ook iets over het park. Deze ontmoetingsplaats moeten we beter
uitwerken. De kinderboerderij geeft ons kansen, het hele park moet een speelruimte
worden voor kinderen met creatieve inkleding. Is het niet raar dat verschillende
scholen op bezoek gaan naar kinderboerderijen buiten Essen terwijl wij zo'n
prachtige kansen hebben? Een kinderboerderij in het verlengde van het
Karrenmuseum, dit kan echt een trekpleister worden. Ondertussen zorgen we ook
voor ontspanningsmogelijkheden voor volwassenen. Petanquebanen zijn daar een
mooi voorbeeld van, een verlichte joggingpiste is een ander idee. Natuurlijk moeten we het park ook koesteren als plek om de
natuur te bewonderen. Wilde bloementuinen, vijvers, houtwallen,… zorgen voor veel leven in een park.

Het is tijd voor het gemeentebestuur om zélf (geen studie
a.u.b.) een plan voor het park uit te werken met de hulp
van verschillende bekwame mensen. Zo wordt het park
voor iedereen een rustige gezellige ontmoetingsruimte.
Volgens het bestuursakkoord wil de nieuwe meerderheid
een nieuwe sporthal in het park bouwen. Hopelijk wint
het gezond verstand en zien zij in dat er een veel betere
optie is. In dat bestuursakkoord schuiven de
meerderheidspartijen ook milieu en natuur aan de kant :
er wordt nauwelijks over gesproken. Wij willen een
duidelijke visie op een groen Essen. En we willen dat er
snel concrete acties komen : wegbermen anders
aanpakken, haagkanten en inheemse bomen
aanmoedigen, paddentunnels voorzien… . In onze
volgebouwde wereld hebben alle kleine acties hun nut.
Hopelijk bieden CD&V en sp.a de komende jaren toch
nog ruimte om daar werk van te maken !

Meer sport, meer park, meer groen

Geert Vandekeybus,
gemeenteraadslid

8 oktober : "Essen krijgt
bestuur zonder Schrauwen"

2 januari : The Return of
SuperSchepen Schrauwen

An Inconvenient Truth



allebei kan ook !

reageren kan ook
via www.nvaple.be
‘t Essens La tjea t
Informatieblad
V.U.

van N-VA/PLE
: Tom Bevers, Molenstraat 39

In het laatste LaWIJtje voor de verkiezingen namen we al afscheid van de
gemeenteraadsleden die op 8 oktober niet meer op de lijst stonden, maar de kiezer
heeft ook besloten aan het mandaat van enkele anderen een einde te maken. In totaal
komen tien raadsleden niet meer terug. Bij CD&V gaat het om Stan Konings, Wies
Peeters, Fons Tobback en Jos Van Loon, bij de VLD zijn het Robert Cardinaels, Jef
Jordaens, Ronny Nelen en Colette Van Laer, bij de sp.a Roger Van Ginderen, en ook
onafhankelijk raadslid Ludo Boden zetelde voor de laatste keer. Uiteraard verdient
hun jarenlange inzet een bedankje.

Ook in de OCMW-raad nemen enkele mensen afscheid : Tom Bevers (N-VA/PLE) en
Brigitte Quick (CD&V) stappen over naar de gemeenteraad en ook de VLD'ers Roger
Budin en Annemie Verstraete, sp.a'er François Veraart en CD&V'er José Elst verlaten
de raad. Al blijft deze laatste als voogd van Jasper Van Essen nog wel enige tijd met het OCMW verbonden. Eerder
deze legislatuur verlieten Lieve Wuyts (Groen!), André Moens, Maria Ansoms en Wendy Adriaensen (CD&V), en Willy
Vergouwen en Marcel Bruyndonckx (sp.a) al de OCMW-raad. Ook voor hen allen past een hartelijk dank-je-wel !

In het nieuwe schepencollege zitten
voor het eerst twee vrouwen : Imelda
Schrauwen (CD&V) en Jokke
Hennekam (sp.a). Dat is natuurlijk een
g o e d e z a a k . M a a r b i j d e

bevoegdheidsverdeling hebben ze het allebei wel
moeten afleggen tegen de mannen. Ze kregen maar
weinig bevoegdheden, en de "harde" sectoren zoals
ruimteli jke ordening , f inanciën, openbare
infrastructuur of milieu blijven in mannelijke handen.
Alsof een vrouw daar minder geschikt voor zou zijn !

Bovendien wordt de bevoegdheid voor sociale zaken
ook nog eens opgesplitst tussen Schrauwen en
Hennekam. Volgens het bestuursakkoord "om het
welzijnsthema nog nadrukkelijker op de agenda te
plaatsen". Wie gelooft dat nu ? Dan kunnen ze alle
bevoegdheden wel opsplitsen.

Hopelijk gaan ze die bevoegdheidsverdeling nog
herzien, en krijgt iedere schepen een volwaardig
pakket. Ze krijgen toch allemaal dezelfde vergoeding ?
Anders hadden ze het even goed met een schepen
minder kunnen doen !

-

Op 2/1 mochten de raadsleden een
nieuwe eed uitspreken : “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na
te komen”, en die kwam in de plaats van
het oubollige “ik zweer getrouwheid aan
de Koning en gehoorzaamheid aan de
grondwet en de wetten van het Belgische volk.”
De nieuwe eed kwam er dankzij de Vlaamse overheid, en
hoewel het om een detail gaat, vinden wij dit een
uitstekende zaak. Als oprechte democraten vinden wij
niet dat je politieke macht moet toekennen aan een
koning, die uiteindelijk in die functie is gerold omdat z'n
wieg toevallig in een paleis stond. In Vlaanderen lijkt
stilaan een consensus te groeien rond een protocollaire
monarchie (de vorst die lintjes doorknipt), en daar sluiten
wij ons graag bij aan, al zijn we diep in ons hart
republikein.
En laten we dan meteen het Nederlandse voorbeeld
volgen, en enkel een dotatie toekennen aan de vorst en de
troonopvolger. Of zoals Rik Van Cauwelaert schreef in
Knack : voor prins Laurent is er maar één eervolle uitweg,
hij moet gaan werken voor de kost !

Met onze dank...

Katrien Somers,
gemeenteraadslid

Bart Van Esbroeck,
N-VA-afdelingsvoorzitter

Vrouwen onbevoegd ? Nieuwe eedformule
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REACTIESTROOKJE

�

�

�

Ik wil graag elke maand de N-VA/PLE Nieuwsflits in mijn brievenbus.

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

Ik wil graag een bezoekje van een bestuurslid van N-VA/PLE.

Naam: ___________________________________________

Adres : ___________________________________________

Telefoon : ___________________________________________

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

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