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In juni 2015 gaat zwembad De Vennen dicht.  Een noodzakelijke besparing of het gevolg van kortzichtig beleid ?

1973 : Essen krijgt een zwembad, op maat van de 10.000 inwoners toen, en volgens de normen van toen.  Het zou vooral 
geschikt blijken om in te leren zwemmen. De 
Essense scholen maken er dankbaar gebruik 
van. Al wie in Essen naar school gaat, leert 
zwemmen. Een mooi resultaat ! 

2000 : Het aantal niet-schoolzwemmers is fel 
verminderd. Niet omdat de Essenaar niet graag 
zwemt, wel omdat het bad verouderd is.

2007 : Het CD&V/sp.a-schepencollege stelt 
een sportbeleidsplan op, waarin staat dat het 
tijd wordt om over de toekomst van het 
zwembad na te denken. Daar gebeurt verder 
niets mee.  

2009 : Jong N-VA/PLE trekt aan de alarmbel. 
Essen wil een nieuwe sporthal bouwen, maar 
over een combinatie met een zwembad wordt 
niet eens nagedacht. Het schepencollege 
reageert niet, en Dirk Smout en Katrien Somers 
agenderen een voorstel op de gemeenteraad: 
de combinatie sporthal-zwembad moet minstens onderzocht worden. In het Sportpark, of  – nog liever – elders. CD&V en 
sp.a stemmen het voorstel weg !

2012 : De nieuwe sporthal staat er. Zonder zwembad. N-VA/PLE blijft over oplossingen nadenken.  We lanceren de idee om 
samen met Kalmthout en Wuustwezel een nieuw, modern zwembad te bouwen. In Nieuwmoer bijvoorbeeld. Zoals 
Brasschaat en Schoten dat deden. Maar sportschepen Brigitte Quick (CD&V) heeft er geen oren naar : ze belooft dat er ook 
in de toekomst in de eigen gemeente zal kunnen gezwommen worden ! 

zomer 2013 : De verkiezingen zijn voorbij. CD&V en sp.a beslissen om het zwembad te sluiten. Niet omdat het huidige bad 
te veel kost, wel omdat de bouw van een nieuw bad te veel zou kosten. Men vertelt er niet bij dat het goedkoper had gekund 
als het samen met de nieuwe sporthal was gezet. Of in samenwerking met de buurgemeenten. Voorlopig geraken de CD&V-
burgemeesters van Essen, Kalmthout en Wuustwezel niet op één lijn.  

december 2013 : N-VA/PLE tracht waterdichte garanties te krijgen voor de scholen. Zwemmen moet betaalbaar en haalbaar 
blijven, ook wat de afstand betreft. CD&V en sp.a geven niet thuis, 
en de sluiting wordt goedgekeurd. N-VA/PLE stemt tegen. 

juni 2015 : Het zwembad gaat dicht. Voor de scholen zijn er in 
Kalmthout nauwelijks nog uren vrij, en de baden in Nederland 
liggen vrij ver en zijn duurder. De langere busreizen palmen 
kostbare zwemtijd in. Heel wat Essense kinderen, in de eerste plaats 
uit minder begoede gezinnen, leren wellicht niet meer zwemmen.  

2016 : Essen heeft meer dan 20.000 inwoners, maar géén zwembad 
meer. Onbegrijpelijk.
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In december legde het schepencollege het meerjarenplan 2014-2019 aan de gemeenteraad voor.  Het kreeg 14 stemmen vóór (10 
CD&V + 4 sp.a) en 11 stemmen tegen (9 N-VA/PLE + 1 Open Vld + 1VB).  We vroegen de N-VA/PLE-gemeenteraadsleden waarom 
ze het plan niet kunnen steunen.

Dirk Smout : „We hebben dat heel 
zorgvuldig afgewogen.  Natuurlijk zitten er 
goede zaken in het plan.  Maar in het 
totaalpakket overwegen de forse 
belastingverhoging en het gebrek aan echte 
besparingen.“  

Tom Bevers : „De belastingen gaan met 1 

miljoen EUR per jaar omhoog : de 
inkomstenbelasting gaat naar 7,5% en de 
belasting op het kadastraal inkomen gaat 
naar 1.250.  Daar staan ±500.000 EUR 
besparingen tegenover.  Maar er worden 
ook voor 500.000 EUR nieuwe 
initiatieven genomen.  Het structurele 
tekort dat de voorbije jaren was ontstaan 
wordt dus weggewerkt met nieuwe 
belastingen.“

Geen besparing op personeelskost

Dirk Smout : „Dat tekort ontstond door 
de oplopende personeelskost en door 
het verlies van het Autonoom Gemeentebedrijf.  Maar in het plan staat geen enkele aanpassing aan het personeelskader.  Heel wat 
gemeenten doen het ook met een schepen minder, maar in Essen gebeurt ook dat niet.“

Kevin Ooye : „Er zitten wel een aantal werken in het plan waar we met N-VA/PLE al jaren op aandringen.  We kunnen dus vanuit 
de oppositie zwaar op het beleid wegen, als we maar geduld hebben.  Over d’Aa zal heraangelegd worden, en de fietspaden 
langs de Huybergsebaan en de Hollandse Dreef gaan er eindelijk komen.“

Cultuur levert fors in

Agnes Broos : „Het meest positieve is de bouw van een nieuwe turnhal.  Ik hoop wel dat de bijdrage van 25.000 EUR die de 
turnkringen elk jaar zullen moeten betalen geen te zware last voor hen wordt.  Ook de voetbalploegen krijgen een welkome steun 
voor hun jeugdwerking. Al moet vooral voor SV Wildert nog blijken of de onzekerheid over de toekomst van hun terrein daarmee 
wordt weggewerkt.“

Geert Vandekeybus : „De sluiting van het zwembad werpt een grote schaduw op het sportbeleid. En ook het cultuurbeleid betaalt 
een hoge prijs.  De Kobiecheques verdwijnen en ondanks alle beloftes gaan de wijkbibliotheken dicht.“

Robin Jacobs : „Het opvallendste is natuurlijk wat er níet 
gaat gebeuren. Ons voorstel om van de douaneloods een 
polyvalente zaal en fuifzaal te maken en dan Rex om te 
vormen tot een zaal voor toneel en podiumoptredens gaat 
niet door.  Ook de komende zes jaar zal het Essense 
verenigingsleven zich moeten behelpen. “

Plan zonder inspraak of draagvlak

Guy Van den Broek : „Ook de manier waarop het plan werd 
opgesteld is onaanvaardbaar.  Het was ‚te nemen of te 
laten’.  De gemeenteraadsleden die niet in het 
schepencollege zitten werden er niet bij betrokken - wij 
niet, maar ook de raadsleden van CD&V en sp.a niet.  En de 
adviesraden mochten één keer hun mening geven, maar 
dan puur voor de vorm : met geen enkel van die adviezen 
werd rekening gehouden.“

Anne Somers : „Samen nadenken kan nochtans problemen 
voorkomen.  Als we vooraf hadden kunnen meedenken 
over de omleiding voor de Moerkantsebaan, dan zou veel 
onheil vermeden zijn.  Beleid heeft ook nieuwe ideeën, 
nieuwe inzichten nodig.“

Katrien Somers : „We gaan niet bij de pakken neerzitten nu het plan is goedgekeurd.  We blijven proberen om met positieve 
voorstellen het verschil te maken.  De herinrichting van de centrumstraten wordt cruciaal om van Essen een aantrekkelijke 
winkelgemeente te maken. En de woonbehoeftenstudie moet ervoor zorgen dat betaalbaar wonen, bereikbaarheid en open 
ruimte samen gaan.  We blijven kort op de bal spelen !“

Meer betalen voor minder dienstverlening

Culturele infrastructuur in Essen !



Als u het mij vraagt...
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In het OCMW werd wél met alle raadsleden en 
met het personeel samen aan één plan gewerkt.  
Het resultaat mag er dan ook zijn.  We besparen, 
maar de dienstverlening blijft overeind.  Al 
blijven we natuurlijk waakzaam.

   

Schulden maken heel veel stuk.  Extra aandacht voor het voorkomen van schulden en voor schuldbemiddeling zijn voor 
N-VA/PLE daarom een prioriteit.  Gelukkig konden we de hele OCMW-raad daar ook van overtuigen.

   
Inspraak maakt het beleid beter.  Het is onbegrijpelijk dat de praktijkkennis van adviesraden zoals de seniorenraad niet beter 
gebruikt wordt.  Dat kan alleen door die raden degelijk te ondersteunen, door hun werking aan te moedigen en door hen ernstig 
te nemen.  Niet eventjes, maar voortdurend.

Over de wijkbibliotheken werden de voorbije jaren allerlei beloftes gedaan, ook door 
de schepen van cultuur.  Ondertussen werden de boeken er één voor één weggehaald.  
En nu worden de wijkbibs gesloten omdat er te weinig volk naartoe komt.  Tja, „erop 
aansturen“ heet zoiets.  En zo verliest Wildert opnieuw een stukje eigenheid.  

Essen leeft, Essen bruist ! Elke maand schrijft de burgemeester in het infoblad hoe trots 
hij op onze gemeente is.  Terecht natuurlijk.  Maar tegelijk laat hij na om praktische, 
functionele ruimtes te realiseren voor de vele verenigingen.  Men gaat de douaneloods 
aan Hemelrijk restaureren zonder ze ook echt ergens bruikbaar voor te maken.  Terwijl 
bij zovelen de handen jeuken om er iets mee te doen.   

Over d’Aa wordt heraangelegd.  Dat werd tijd.  Hopelijk mogen we met de bewoners 
mee nadenken over hoe onze straat er gaat uitzien vooraleer de plannen worden 
getekend, en niet nadat het kalf verdronken is.  Een veilige straat realiseren voor 

voetgangers, fietsers, automobilisten en lijnbussen 
is niet eenvoudig, daar moet echt samen aan 
worden gewerkt !

Sporthal Hemelrijk heeft een nieuwe uitbater.  
Mijn steun heeft hij alvast, maar de formule die 
voor de uitbating werd bedacht blijft een 
moeilijke zaak voor iedereen.  De rekening van 
het Autonoom Gemeentebedrijf blijft in het rood 
draaien, en de BTW-administratie begint zich ook 
al vragen te stellen.  Iedereen die een huis zet 
weet dat er meer nodig is dan het opeenstapelen 
van stenen.  Alleen aan het Heuvelplein dringt dat 
niet altijd door.

  

Jasper Van Landeghem

Josée Van Doren

Christina Backx

Joris Vergouwen

Leo Eeckhaut

Bob Konings

Bart Van Esbroeck

Cathy van den Buys

N-VA/PLE is uiterst tevreden dat er een turnhal komt. Schepen Quick (CD&V) 
laat wel uitschijnen dat de turnhal in de plaats komt van het zwembad. Alsof 
het verdwijnen van het ene het andere zou mogelijk maken. Dat is een 
misleidende voorstelling van zaken. Beide hadden in de nieuwe sporthal 
geïntegreerd kunnen worden, wat ook de turnhal goedkoper had gemaakt. 
Nu dragen de turnkringen een zware financiële last van 25.000 euro per jaar. 
Dat maakt me bezorgd.



allebei kan ook !

REACTIESTROOKJE

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

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

Naam:   ___________________________________________

Adres :  ___________________________________________

Telefoon :  ___________________________________________

Strookje terugbezorgen aan Anne Somers - Verbindingsstraat 11, Tom Bevers - 
Molenstraat 39, Bart Van Esbroeck - Over d’Aa 228, René Gabriëls - Laaglandstraat 1 
of  Geert Vandekeybus - Struisven 16.
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Informatieblad van N-VA/PLE
V.U. : Tom Bevers, Molenstraat 39
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Elke maand de N-VA/PLE Nieuwsflits in uw mailbox ? 
Mail naar nieuwsflits@nvaple.be !

 ACHTER DEXIAHET VERHAAL 

WIE ZETTE DE ARCOSPAARDER IN DE KOU ?
Toelich�ng door 

Kamerlid Peter Dedecker

Organisa�e N-VA Kalmthout, N-VA Essen, N-VA Wuustwezel en N-VA Brecht

Zaal De Schuur
Nieuwmoer Dorp 20

Kalmthout

17 februari 2014
20u00 (deuren 19u30)

gra�s toegang

© ID - Ivan Put

4e Algemene Quiz
Vrijdag 21 februari

20u00

Parochiecentrum 
Essen-Statie

Kerkstraat 62

voor gelegenheidsploegen en doorgewinterde quizzers

N-VA/PLE stelt voor...

Max. 8 personen per ploeg
Inschrijving : 12 EUR

Inschrijven via quiz@nvaple.be of bij 
Tom Bevers (03/667 16 67) of  
Bart Van Esbroeck (03/677 37 96)

tombola
t.v.v.

Ziekenzorg
Zonnegroet


