
Goed nieuws voor wie graag een rondje loopt: in het Sportpark komt er een
verlichte ‘Finse piste’.  Dat is een loopparcours met een verende toplaag van

houtsnippers, zodat de gewrichten minder belast worden.  

Eindelijk wordt er volop aan de nieuwe sporthal gebouwd. We hebben er heel wat kri-
tiek op gegeven, en dat wordt natuurlijk niet zomaar uitgewist, maar nu moet er
vooral zo snel mogelijk gesport kunnen worden.

OOK NIEUWE ATLETIEKBAAN ?
Ook het sportpark wordt heraangelegd. Daarbij werd gelukkig goed naar 
N-VA/PLE geluisterd: ons voorstel om een Finse piste aan te leggen zal gerealiseerd
worden. Het parcours van 1 kilometer zal rond de atletiekpiste gaan en dan verder

slingeren door het groen van het
park. ‘s Avonds wordt de piste ver-
licht van zodra erop gelopen
wordt.  

Als het goed is, zeggen we het ook:
“Bedankt, schepen van sport!” En
het zou nóg beter zijn om in één
keer ook een echte kunststof-
atletiekbaan te voorzien, en om een
volledig basketbalveld aan te leg-
gen … Als we toch gaan heraanleg-
gen, kunnen we beter even
doorbijten, toch?

Vlaanderen Feest!
Essen Feest!
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V.U. Bart Van Esbroeck
Over d’Aa 228
2910 Essen 

DE ACADEMISCHE 
ZITTING IN DE KIJKER
10 juli om 10.30 uur in 
auditorium Muzarto

Vanuit haar rijke politieke 
carrière is Nelly Maes uitstekend 
geplaatst om ons een spiegel voor 

te houden over het Vlaanderen 
van morgen. 

Vier gedreven conservatorium-
studenten brengen hun talenten 
bijeen in een saxofoonkwartet. 

Van ragtime over jazz tot 
klassiek, van Scott Joplin tot 

Rossini: geniet van deze muziek 
tijdens de zitting en tijdens de 

receptie nadien.

De Vlaamse feestdag staat weer
voor de deur. Ook dit jaar biedt het 
gemeentebestuur, in nauwe samen-
werking met het 11 juli-comité, een
gevarieerd programma aan. 

N-VA/PLE hoopt dat de feesten een
voltreffer worden, en doet er nog
een schepje bovenop: wie op maan-
dag 11 juli vanaf 10 uur aan de
eigen woning de leeuwenvlag laat
wapperen, kan op een kleine at-
tentie rekenen. Doen!

Feestprogramma

vrijdag 8 juli
JOW-zomerfuif (19-24 uur)
Park Oude Pastorij

zaterdag 9 juli
Openluchtconcert met 
Lennaert Maes 
en Buurman (20.30 uur)
Park Oude Pastorij

zondag 10 juli
Academische zitting (10.30 uur)
Auditorium Muzarto, Kerkstraat 3

Muzieknamiddag 
met Hoger Streven, Bella Tola 
en Margriet Hermans (14 uur)
Karrenmuseum

Essen Zingt, samen met 
covergroep Averechts (20.30 uur)
Park Oude Pastorij

Lijn 12: 

Amsterdammer 

verdwijnt
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Bob Konings en 
Marijke Gabriëls 
testen een Finse piste. 
Binnenkort 
ook in Essen!

Bob Konings en 
Marijke Gabriëls 
testen een Finse piste. 
Binnenkort 
ook in Essen!

Zaal Rex: burenrust
of fuifplezier?

Bladzijde 2

Sportpark krijgt Finse piste



KEVIN OOYE: 
“Het kruispunt aan ‘t Spijker, met de
Ringweg, zou beter als een rotonde
worden ingericht. Dat kan natuur-
lijk niet van vandaag op morgen.
Daarom zouden op korte termijn de
verkeerslichten aangepast kunnen
worden, zodat de fietsers er een
tijdje voorrang krijgen.”

LEO EECKHAUT: 
“Ook het kruispunt van de Ring en
Over d’Aa is niet veilig. Ik geloof
ook in een rotonde daar, maar dat
moet samen met de heraanleg van
Over d’Aa aangepakt worden. On-
dertussen kunnen er lijnen geschil-
derd worden om duidelijk te maken
hoe de auto’s er mekaar moeten
kruisen.”

PETER DEJONGE: 
“In Wildert moet vooral het kruis-
punt van de Mertensdreef en de
Sint-Jansstraat met de Antwerpse-
steenweg veiliger worden. Daar is al
vanalles geprobeerd, maar zeker
voor fietsers blijft de oversteek een
waagstuk. En ook de fietsoversteek
van de Middenstraat naar de Huy-
bergsebaan moet veiliger.”

GEERT KENNES: 
“Langs de Kalmthoutsesteenweg
zou het Gewest een fietspad moeten
aanleggen. Er wonen nogal wat ge-
zinnen met kinderen, en het is le-
vensgevaarlijk om van daar naar het
dorp van Wildert te fietsen.”

De muziek in zaal Rex staat te luid voor de
buren, maar soms niet hard genoeg voor de fui-

vers. De geluidsbegrenzer, die de elektriciteit afzet
als er te veel lawaai is, zorgt daarom voor proble-
men. In de gemeenteraad stelden Tom Bevers 
(N-VA/PLE) en Eddy Mertens (sp.a) samen voor om
het probleem grondig aan te pakken.

We vroegen om een reactie aan Jo en Jasper, de vo-
rige en de nieuwe voorzitter van Jong N-VA/PLE.

“De rust van de buren moet in elk geval verzekerd
worden, want als Rex dicht moet is er geen fuifzaal
meer. En voor veel verenigingen zijn fuiven een heel
belangrijke bron van inkomsten”, vindt Jasper.
“Maar in Rex hoor je soms de muziek niet goed ge-
noeg”, vult Jo aan. “Door de geluidsinstallatie an-
ders te plaatsen kan daaraan verholpen worden.
Misschien zijn vaste boxen aan het plafond een goede
oplossing.”

“Als de zaal
beter geïso-
leerd wordt,
dan kan de ge-
luidsbegrenzer
ook anders af-
gesteld wor-
den. Als de
buren er geen
last van heb-
ben, dan kan
het niveau gebaseerd worden op de gezondheid van
de fuivers, dat zou veel beter zijn”, stelt Jasper voor.
“Klopt,” stemt Jo in. “We moeten trouwens overal
streven naar de juiste mix tussen fuifplezier en bu-
renrust. Niet alleen in de Rex.”  

Het schepencollege beloofde om op basis van het
voorstel van sp.a en N-VA/PLE aan de slag te gaan.
We blijven het opvolgen!

Geluid Rex mag niet te

hard en niet te zacht

Verkeersknopen op gewestwegen aanpakken

Jo Knaepkens en Jasper Van Landeghem 
van Jong N-VA/PLE: streven naar de 

juiste mix tussen fuifplezier en burenrust.

N-VA/PLE blijft werk maken van het Witboek Veilig Verkeer. Op de raad van mei stelden we voor om over
een aantal knelpunten op de gewestwegen met de Vlaamse overheid te gaan overleggen.  De burgemeester
beloofde dat hij er werk van gaat maken. En Vlaams Parlementslid Lies Jans (N-VA) gaat onze vragen ook
in Brussel aankaarten …

www.veiligverkeeressen.be



Lijn 12 voor de reizigers en niet voor de goederen

Volgend jaar verdwijnt wellicht de IC-trein 
Brussel-Amsterdam, beter gekend als ‘de Bene-

luxtrein’ of ‘de Amsterdammer’. De vraag is wat er
met de vrijgekomen capaciteit zal gebeuren. Het 
Actiecomité Lijn 12 wil dat er een nieuwe passagiers-
trein voor in de plaats komt.

“Als de NMBS geen nieuwe reizigerstrein voorziet,”
waarschuwt Bruni Hens van het Actiecomité Lijn 12,
“dan gaat netbeheerder Infrabel extra goederentreinen
inzetten. Daar hebben we alleen maar last van: ze zor-
gen voor meer vertragingen en geluidshinder, en stu-
ren gevaarlijke producten doorheen de dorpskernen.”

NIEUWE, SNELLE VERBINDING GEVRAAGD
Het comité hield daarom een bevraging bij de reizigers.
Een grote meerderheid wil een nieuwe, snelle verbin-
ding tussen de stations op lijn 12 en Brussel of Den
Haag. “We rekenen erop dat de gemeenten en de pro-

vinciebesturen mee op de tafel van de NMBS klop-
pen”, aldus Hens. “Essen steunt ons in elk geval al. On-
dertussen blijven we aandacht vragen voor de andere
problemen op onze lijn. Met de vertragingen op kop!”

Het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur willen
een lokaal dienstencentrum inrichten in de voorma-
lige gebouwen van De Bijster. N-VA/PLE wil dat het
een volwaardig centrum in een aangename omgeving
wordt, en geen loket in een opgekalefaterd gebouw
waar niks achter zit.

Ooit was het gebouw in de Nieuwstraat de Sint-Jozef-
kliniek. Nu wordt er plaats gemaakt voor verenigingen
zoals de harmonie Essentia, en voor de academie voor
beeldende kunsten, en dat vinden wij zoals iedereen
een goede zaak. Ook moet er een lokaal dienstencen-
trum (LDC) komen, zoals veel Vlaamse gemeenten er

al een hebben. Senioren, maar ook andere geïnteres-
seerden, kunnen er terecht voor een warme maaltijd of
om een kaartje te leggen. Of voor informatie en dien-
sten zoals een pedicure, een diëtiste of een strijkatelier.  

EEN KWESTIE VAN GOED BESTUUR
CD&V en sp.a willen zo snel mogelijk met een Essens
LDC van start gaan, en dat vinden we goed.  Alleen kie-
zen zij voor een ‘ultra light’-dienstencentrum met een
minimum aan activiteiten en voorzieningen, en met
heel beperkte verbeteringswerken aan het oude ge-
bouw van het ‘gasthuis’.

Daar hebben we twijfels bij:
Essen verdient van bij de
start een degelijk en mooi
centrum! Met een stappen-
plan hoe het na de opening
verder moet, want dat is er
na vijf jaar vergaderen nog
niet. En met goede afspra-
ken met de eigenaar, zodat
het LDC niet met een vin-
gerknip terug kan worden buitengezet, zoals nu in de
overeenkomst staat. Snel werken én voor kwaliteit
zorgen: dat moet toch ook in Essen samen kunnen
gaan?

Thomas Dekkers, Suzanne Kerstens, 
Katrien Somers, Tom Bevers

Essen verdient een echt lokaal dienstencentrum

Er wordt ook 
plaats gemaakt voor

verenigingen. 
Dat vinden 
we goed.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!


