
Het gemeentebestuur gaat een nieuwe sporthal laten bouwen, en daar zijn we blij om. Toch vinden we dat er
onvoldoende over nagedacht is. Zo is er nooit echt een onderzoek geweest naar de meest geschikte locatie. En wat

vooral een gemiste kans is: men heeft nooit overwogen om in de nieuwe sporthal ook een nieuw zwembad te voor-
zien.
Essen heeft sinds jaar en dag een eigen zwembad. Toen het gebouwd werd, was dat ongetwijfeld heel vooruitstre-
vend. Maar wij waren in 1973 nog niet geboren, en toen we er voor de eerste keer gingen zwemmen vonden we het
al een beetje verouderd. De kinderen die er vandaag leren zwemmen, zullen er wel hetzelfde over denken. En ze zijn
met velen, want 60% van de bezoekers komt vanuit de scholen.

We vinden het belangrijk dat er
in de eigen gemeente kan
gezwommen worden. Een sub-
tropisch zwemparadijs in Essen
is niet echt nodig. Maar het mag
natuurlijk wel een beetje meer
zijn dan vandaag: een groter
bad, een plonsbad ernaast, een
duikplank, een glijbaan… Er
zouden dan vast meer bezoekers
komen, want buiten de scholen
komt er niet zo veel volk naar
“De Vennen”.
Laat ons eens vooruitdenken.
Een sporthal met zwembad
heeft veel voordelen. Je kan een
duik nemen na de volleybal-
wedstrijd, of baantjes trekken
terwijl zoonlief de pannen van

het dak aan het basketten is. Sommige delen van het gebouw kunnen gemeenschappelijk gebruikt worden. Eén cafe-
taria voor beiden wordt meteen veel interessanter, waardoor de kostprijs sneller terugverdiend wordt. Bovendien kan
in één gebouw spaarzamer met energie worden omgesprongen, en men zou kunnen kiezen voor zonne-energie. Met
als kers op de taart extra subsidies van de Vlaamse overheid
voor een “multifunctioneel sportcentrum”!
Zou dit idee niet ernstig overwogen kunnen worden? Dat is
toch veel wijzer dan nu een sporthal bouwen en binnen vijf jaar
vaststellen dat er ook een nieuw zwembad nodig is? Dan kost
het allemaal véél meer geld. Laat de ondernemers, die zich kan-
didaat gesteld hebben om de nieuwe sporthal te bouwen, eens
nakijken of het voor hen én voor Essen niet beter is om nu
meteen ook aan de zwemmers te denken.

Essen
Ja a r ga ng  3  •  N r. 1  •  in fo @ nva p l e . b e   w w w. nva p l e . b e  

Nieuwe sporthal mét zwembad ?
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Vanaf het kruispunt met de Schelpheuvel-
straat tot aan de Bontstraat is de Nolsebaan

een zandweg. Die wordt weinig door automobi-
listen gebruikt, maar fietsers, wandelaars en jog-
gers vind je er des te meer. Het is er mooi, rustig
en veilig.  De weg zou ongetwijfeld nog veel
meer worden gebruikt, als het wegdek er niet zo
slecht aan toe was.  Zeker als het heeft geregend,
is het een onberijdbare en onbegaanbare modder-
weg. Onze gemeenteraadsleden Kevin Ooye en
Katrien Somers stelden daarom aan de gemeente-
raad voor om de zandweg opnieuw aan te leggen, in
aangestampte aarde (zonodig vermengd met steen-
puin), waarbij een lichtjes bol wegdek wordt gecre-
ëerd.  
Schrauwen antwoordde niet alleen dat de weg vol-

gens hem door niemand wordt gebruikt, maar ook
dat er nog aan zo veel wegen iets moet gebeuren.
Dit stuk Nolsebaan zit niet in zijn planning. Waarop
Dirk Smout  informeerde naar die planning : elk jaar
opnieuw vraagt hij erom, maar hij krijgt ze nooit te
zien. Ook nu kon ze niet worden voorgelegd.
Conclusie: de planning bestaat niet – en ons voorstel
gaat niet door omdat het er niet in past. Goed
bestuur ?

Zoals N-VA/PLE al jaren vraagt, zullen in 2009 de
belastingen in Essen dalen. Bij de opmaak van de
rekening voor 2007 had het gemeentebestuur vast-
gesteld dat het resultaat weer zeer sterk afweek van
de begroting : men had opnieuw de inkomsten te
laag en de uitgaven te hoog ingeschat, met een over-
schot als gevolg. Daarbovenop zijn er meevallers: de
Vlaamse regering stelt meer middelen ter beschik-
king, en de verkoop van de kabelklanten van
Integan aan Telenet levert ook extra geld op. Dus
kunnen de belastingen omlaag.

Alleen wordt daarmee het structurele probleem niet
opgelost, zoals Tom Bevers in de gemeenteraad uit-
legde. Dat probleem is het reservefonds, de “goud-
berg” van de gemeente. Die spaarpot is buiten alle

proporties toegenomen, zo gaf ook de burgemeester
toe. Het gemeentebestuur pot dus het geld van de
burger op. De belastingvermindering die nu wordt
doorgevoerd, verandert daar weinig aan, want
eigenlijk worden enkel de meevallers gebruikt om
die te bekostigen. Bevers rekende uit dat de goud-
berg zal blijven groeien en één van de komende
jaren meer dan 12,5 miljoen EUR zal tellen – een half
miljard oude franken, dus.

N-VA/PLE wil dit overschot afbouwen door de
belastingen verder te verminderen en door meer te
investeren. Katrien Somers maakte dat concreet met
het voorstel om een tijdelijke vrijstelling in te voeren
op de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing,
de belasting die we betalen op het kadastraal inko-
men van ons huis. Die vrijstelling zou gelden voor
startende bedrijven en voor Essenaren die in onze
gemeente een woning bouwen, renoveren of kopen,
of die investeren in een energiezuinig huis.  

Meer investeringen ziet N-VA/PLE vooral in veilige
wegen en fietspaden. Zo pleitte Kevin Ooye voor
een volledige heraanleg van Over d’Aa in plaats van
de beperkte werken die Frans Schrauwen voorziet.
Geert Vandekeybus stelde voor om langs de hele
Huybergsebaan een fietspad aan te leggen, terwijl
Dirk Smout opkwam voor een fietspad achter
domein De Belder. De ideeën van N-VA/PLE ble-
ken echter te doortastend voor CD&V en sp.a, die
ervoor kiezen om de goudberg verder te laten aan-
groeien.

Wat is 
Frans Schrauwen 
van plan?

Belastingen dalen, goudberg blijft
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Essense gemeenteraad schrijft geschiedenis
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Essen heeft een rijke geschiedenis, en de viering
van “850 jaar Essen” is een uitstekende gelegenheid

om daarmee aan de slag te gaan. Dat was het uit-
gangspunt van het voorstel dat Geert Vandekeybus
(N-VA/PLE) en Philip Peeters (Groen!) aan de
gemeenteraad van januari voorlegden.  In de eerste
plaats is het de bedoeling om een “historische canon”
op te stellen : een handig overzicht van de belangrijk-
ste gebeurtenissen en personen die het verleden van
onze gemeente gekleurd hebben. Vanaf de prehistorie,
waarvan in Heikant sporen (vuurstenen) werden
gevonden, tot aan de wereldoorlogen die in de vorige
eeuw ook onze mensen niet onberoerd lieten.  
Met die canon kan dan een lessenpakket uitgewerkt
worden voor het 3e en 4e leerjaar van de basisschool.
De jonge Essenaren leren dan over de eigen gemeente,
en daar hoort geschiedenis natuurlijk ook bij.
Bovendien worden ze op die manier betrokken bij het
feestjaar.  

Het schepencollege reageerde positief op dit voorstel,
en gaat het nu samen met de Heemkundige Kring en
de scholen verder uitwerken.

� Hoewel er al jaren over gesproken wordt, is in de nieuwe personeelsformatie geen dienst
“lokale economie” voorzien. Toch hebben de Essense ondernemers nood aan één loket waar
ze voor alle dienstverlening terechtkunnen. En ook op het vlak van werkgelegenheid loopt
Essen achter. Daarom stelden N-VA/PLE en Open Vld voor om toch een ambtenaar aan te
werven die de bedrijven kan bijstaan, die nieuwe jobs kan aantrekken, en die meer Essenaren
aan het werk kan helpen. CD&V en sp.a stemden het voorstel weg : werkgelegenheid is blijk-
baar geen prioriteit voor het gemeentebestuur.

Tom Bevers

� In de Heikantstraat komt een nieuwe verkaveling met sociale koopwoningen. De gemeen-
teraad van december moest het toewijzingsreglement daarvoor goedkeuren. In het ontwerp
stond dat 50% van die woningen bij voorrang naar Essenaren zou gaan, maar op onze vraag
werd dat 100%. Op voorwaarde dat het juridisch kan. Schepen Veraart (sp.a) stelde tijdens de
gemeenteraad van januari dat 100% niet mag, maar vreemd genoeg kon hij ons niet de regle-
mentering voorleggen die dit staaft. Bij het ter perse gaan van deze folder was er nog altijd
geen duidelijk antwoord van de bevoegde schepen. Wordt dus nog vervolgd. Het is ook nog
niet duidelijk hoeveel de woningen gaan kosten. Sociaal woonbeleid is nochtans te belangrijk
om er wat rond te improviseren of politieke spelletjes mee te spelen.

Dirk Smout

� Ook in het OCMW staat het woonbeleid centraal. De voorbije maanden werd de tweede
verdieping van Huize Calmeyn ingericht, en het ziet er goed uit. Nu gaan we ervoor zorgen
dat de bewoners er zich thuis kunnen voelen én dat ze tegelijk een duwtje in de rug krijgen
om snel een volwaardige woning te vinden. Begin maart wordt ook aan de bouw van tien
nieuwe serviceflats in de Maststraat begonnen, zodat de wachtlijst wat korter kan worden.
Op vraag van N-VA/PLE werd ook afgesproken dat het OCMW in verschillende Essense wij-
ken seniorenwoningen zal voorzien. Want in Essen moeten jong én oud zich thuis kunnen
voelen.
Suzanne Kerstens
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België blokkeert
Vlaanderen en Wallonië houden er vaak andere meningen 

op na. Daar is niks mis mee. Samenwerken als goede buren
met respect voor elkaar moet kunnen. Maar op Belgisch 

niveau krijgt men niets meer voor elkaar.

Een sterker Vlaanderen werkt. 
Het bewijs is er!

2008 was een rampjaar voor onze bankwereld. De federale 
regering kwam met een ‘oplossing’: ze verkocht Fortis voor 
een appel en een ei aan Parijs. Met als gevolg dat honderd-

duizenden - vooral Vlaamse - spaarders en beleggers hun 
appeltje voor de dorst in rook zagen opgaan. Later weigerden

de Franstalige partijen om de door-en-door Vlaamse bank
KBC uit de nood te helpen. Nog goed dat Vlaanderen 

wel daadkrachtig optrad of de ramp was niet te overzien.

“De slimste ben ik zeker niet. Maar één ding
weet ik wel. Met een sterker Vlaanderen

kunnen we de crisis beter aanpakken.”

Bart De Wever, voorzitter N-VA

Wilt u meer weten over het programma of de werking van de N-VA, 
dan kan u bellen naar 02 219 49 30, faxen naar 02 217 37 10 of mailen naar info@n-va.be
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