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Eindelijk roodlichtcamera voor Hoek
Na lang aandringen door raadslid Anne Somers (N-VA/PLE) besliste de gemeenteraad onlangs om een 
camera aan te kopen voor het verkeerslicht in Hoek. Daar wordt immers vaak door het rood gereden, of aan 
een zo hoge snelheid dat er nog nét door het groen kan worden geglipt.

Bij de heraanleg van de Moerkantse-
baan in 2015 werd in de dorpskern 
van Hoek een slim verkeerslicht 
geplaatst: wie te snel komt aangere-
den, ziet het licht op rood springen. 
Al van bij het begin bleken sommige 
bestuurders daar lak aan te hebben: 
ze rijden door het rood of rijden zo 
hard dat ze nog net door het groen 
kunnen glippen.

Levensgevaarlijk
“Dat is onverantwoord,” aldus 
gemeenteraadslid Anne Somers 
(N-VA/PLE), “want het licht springt 
ook op rood als een voetganger op de 
knop drukt om over te steken. Wie 
dan toch doorrijdt, brengt een leven 
in gevaar.”

Al na enkele maanden pleitte Anne 
Somers daarom voor een camera. Er 
volgde echter een heuse lijdensweg. 

Anne Somers: “Eerst wilde het sche-
pencollege er niet van horen. Daarna 
wel, en moest de aankoop via de 
politie gebeuren. De andere gemeen-
tes van de politiezone, Kalmthout en 
Wuustwezel, wilden echter niet mee-
betalen. Later bestelde de politie dan 
toch een toestel, maar dat bleek niet 
aan alle normen te voldoen. Terug 
naar af dus. Jammer dat het Essens 
schepencollege niet in één keer een 
goede beslissing kon nemen.”

Ook snelheid gecontroleerd
Nu komt de camera er eindelijk 
echt, want de gemeenteraad besliste 
eensgezind om er zelf een aan te 
kopen. Die camera zal zowel rood-
rijders als snelrijders flitsen. Op die 
manier krijgt Hoek na bijna drie jaar 
eindelijk écht de beloofde verkeers-
veiligheid.

Meer weten over N-VA/PLE?
 www.nvaple.be
 info@nvaple.be
 www.facebook.com/nvaple

Interesse om mee te werken? 
dirk.smout@nvaple.be 
geert.vandekeybus@nvaple.be

Gemeenteraadslid Anne SOMERS pleitte voor een 
roodlichtcamera voor het verkeerslicht in Hoek.

Verdwaalde uil 
gespot (p. 2)

In de Heuvelhal en de Hemelrijkhal is er tijdens het sporten nauwelijks toezicht. 
In tegenstelling tot zowat alle sporthallen in de streek zijn er in Essen geen 
zaalwachters. Daardoor houden sommige sporters zich niet aan de afspraken en 
wordt het materiaal niet altijd netjes opgeruimd of gaat het soms zelfs stuk. Dat 
gaat ten koste van de grote meerderheid van sporters die het wel goed menen. 

In het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en in de gemeenteraad drongen Bob 
Konings en Dirk Smout er daarom sterk op aan om een permanent toezicht te 
organiseren tijdens de sporturen.
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Begin januari werd het Heuvelplein afgesloten voor autoverkeer. 
Voor fietsers is de verkeerssituatie echter nauwelijks veiliger of 
duidelijker geworden. N-VA/PLE wil daar nu aan verhelpen.

“Het afsluiten van het 
Heuvelplein heeft voor- en 
nadelen”, stelt gemeenteraadslid 
Dirk Smout. “Wie van 
Horendonk komt moet nu 
immers omrijden, en dat maakt 
dat de straten in de nabije 
omgeving van het Heuvelplein 
drukker zijn geworden.  Het 
grootste voordeel is dat nu van 
het Heuvelplein iets moois en 
gezelligs zou kunnen gemaakt 
worden, maar dat gebeurt helaas 
niet.”

“Ook voor de fietsers is de winst 
voorlopig klein”, vult raadslid 
Jasper Van Landeghem aan.  
“Het is helemaal niet duidelijk 
hoe de fietsers moeten rijden, 

en dat zorgt nog altijd voor 
onveilige situaties”.

RECHTE FIETSSTROOK

N-VA/PLE dient daarom een 
voorstel bij de gemeenteraad in 
om alvast enkele parkeerplaatsen 
anders aan te leggen, en om 
een lantaarnpaal te verplaatsen 
waardoor het mogelijk wordt 
om een rechte fietsstrook aan te 
leggen over het plein. 

“Die fietsstrook kan dan een 
ander kleurtje krijgen, zodat het 
voor de fietsers heel duidelijk 
wordt waar ze moeten rijden”, 
aldus Jasper Van Landeghem.

ESSEN
Heuvelplein nog steeds onduidelijk voor fi etsersHeuvelplein nog steeds onduidelijk voor fi etsers
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EEN “MOEIAL” VOOR DE ESSENSE G-SPORT
Kent u ‘De Moeial’?
De Moeial is de prijs
die N-VA/PLE twee-
jaarlijks uitreikt aan
verdienstelijke per-
sonen die Essen - van
buiten de politiek -
mee op het goede
spoor zetten. Een tra-
ditie die in 2000 werd
gestart.

In dat jaar trokken we naar de verkiezin-
gen met de slogan ‘Essen, bemoei je
ermee!’. En meteen wilden we mensen in
het zonnetje zetten die daar al werk van
maakten. Daarom riepen we ‘De Moeial’
in het leven. 

De eerste laureaten waren René Peeters en de Werkgroep Leefmilieu, die we be-
loonden voor hun inzet voor een groener Essen. In 2002 liepen het ACV en Rik
De Backer met de prijs weg, omdat ze verkeersveiligheid heel hoog in het vaandel
dragen. In 2006 mocht Bart De Wever de prijs uitreiken aan de initiatiefnemers
van de petities voor een beter afvalbeleid, een veilige Moerkantsebaan (toen al)
en een nieuwe sportvloer in de Heuvelhal.

In 2010 werd de veiligheid in onze gemeente in de verf gezet en bedankten we
de initiatiefnemers van de BuurtInformatieNetwerken (BIN). En net vóór de ver-
kiezingen van 2012 kozen we opnieuw voor een veiliger verkeer: de ouders en
de directies van de scholen die zich ingezet hadden voor het Octopusplan ont-
vingen de oorkonde en de chocolade prijs.

GEMEENTE MET EEN GROTE G
Tijd voor nieuwe laureaten!  Essen heeft een groot hart voor G-sport, sport voor
mensen met een beperking. Dat komt een beetje omdat het gemeentebestuur er
aandacht aan geeft. Maar het zijn vooral de vrijwilligers van de G-sportvereni-
gingen én de G-sporters zelf die ‘Gemeente Essen’ met een grote G schrijven: de
mensen van Olympic Essen, Vlug en Blij en Dosko@Volkshuis dus. Daarom zijn
zij de laureaten van ‘De Moeial 2014’!

De dik verdiende prijs wordt uitgereikt
op zaterdag 28 maart 2015.

www.nvaple.be
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QUIZ

N-VA/PLE 
stelt voor
5de Algemene Quiz

voor gelegenheidsploegen en 
doorgewinterde quizzers
op vrijdag 27 februari 2015 om 20u
in parochiecentrum Essen-Statie 
(Kerkstraat 62)

Samenstelling
& presentatie:
Robin Jacobs
en Tom Bevers

Max. 8 deelnemers per ploeg.

Inschrijving: 12 euro.
Inschrijven via quiz@nvaple.be of
bij Tom Bevers (03 667 16 67)

Tombola t.v.v. 't Schakeltje

VRIJDAG

27
FEBRUARI

2015

Het bestuur van N-VA/PLE
wenst alle inwoners van Essen

het allerbeste voor het 
nieuwe jaar 

De uitreiking van ‘De 
Moeial 2006’ gebeurde 

door Bart De Wever
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Bladzijde 2

Coalitie van 

CD&V en sp.a 

verliest pluimen
verliest pluimen
verliest pluimen
verliest pluimen

Bladzijde 3

Theo Francken op 

druk bijgewoonde 

nieuwjaarsreceptie

“Hopelijk laat het schepencollege de 
kans niet liggen om alvast deze kleine 
verbetering aan te brengen, in afwachting 
van een volledige heraanleg van het plein”, 
zo besluit Dirk Smout.

N-VA/PLE wil zaalwachters in de sporthallen
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Werken Over d’Aa blijven foutlopen

De werken aan Over d’Aa zorgen voor veel meer problemen dan vooraf werd aangekondigd. 
Vooral de fietsers wordt het leven zuur gemaakt. Bovendien ziet het ernaar uit dat fase 1 niet 
voor het bouwverlof afgerond zal kunnen worden.

“Uiteraard begrijpt iedereen dat ingrijpende werken zoals 
die aan Over d’Aa niet mogelijk zijn zonder hinder met 
zich mee te brengen”, stelt gemeenteraadslid Kevin Ooye 
(N-VA/PLE). “Maar eerst de bewoners geruststellen met 
bepaalde afspraken, en vervolgens die afspraken niet 
nakomen, dat leidt natuurlijk tot grote wrevel.”

Fietsen in het donker
De burgemeester en schepenen maakten vooraf een dui-
delijke belofte: het fietspad langs Over d’Aa zou tijdens 
de hele werken aan één kant open blijven. Maar het 
werd nu toch volledig opengebroken. En de fietsers? Die 
moeten hun weg maar zoeken. Jorne Rossen (N-VA/
PLE): “De kinderen en jongeren van Horendonk werden 
via zandpaadjes en donkere gevaarlijke straten naar Essen 
gestuurd, in het midden van de winter dan nog. Een  
gemeentebestuur moet toch met een betere oplossing 
voor de dag kunnen komen dan dat, zou ik denken.”

Grote vertraging
Kevin Ooye: “We vernamen bovendien dat fase 1 niet 
afgewerkt zal kunnen worden voor het bouwverlof. Niet 
zo verrassend, want heel Horendonk kan vaststellen dat 

er niet genoeg wordt doorgewerkt. Ook op dit punt zou 
het schepencollege veel sterker op zijn strepen moeten 
staan. Afspraak is afspraak.” 

Jorne ROSSEN, Kevin OOYE en Dirk SMOUT

“Moest het schepencollege deze aannemer kiezen? 
Neen. Had men van in het begin gekozen voor een 
andere gunningswijze, dan had het gemeente- 
bestuur ook bij een andere aannemer kunnen 
uitkomen. En dan nog: afspraken zijn er om na te 
komen, en het schepencollege moet ze afdwingen. 
Desnoods met de grote middelen.” 

Dirk SMOUT, fractievoorzitter N-VA/PLE

In 2008 stelde Tom Bevers (N-VA/
PLE) samen met Philip Peeters 
(Groen) voor om de fietsenstallin-
gen aan de stations beter te bevei-
ligen, ook met camera’s. Onlangs 
besliste de gemeenteraad eensge-
zind om daarvoor eindelijk het licht 
op groen te zetten.

Sinds vorig jaar wordt het gft-afval 
ook in de zomer maar tweewekelijks 
opgehaald. Kevin Ooye (N-VA/PLE) 
stelde voor om die beslissing nog vóór 
de zomer te herbekijken: groenafval 
wordt rot, gaat stinken en trekt insec-
ten aan. Vooral voor wie klein woont is 
dat niet erg aangenaam.

In 2013 stelde Robin Jacobs (N-VA/PLE) voor 
om bij de vernieuwing van de begraafplaatsen 
ook een overdekt afscheidspaviljoen te voor-
zien, om zo de rouwenden te beschutten tegen 
weer en wind. Schepen Jaspers (sp.a) nam het 
voorstel mee op in de herinrichtingsplannen 
van de begraafplaatsen, en zo wordt er nu ook 
effectief werk van gemaakt.

KORT
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Fietspaden: het oplapwerk voorbij?
Onlangs kondigde het CD&V/sp.a-gemeentebestuur aan dat enkele fietspaden een opknapbeurt  
krijgen. Goed nieuws, al is van een duidelijke keuze voor de fiets nog te weinig sprake.

Zo krijgt het fietspad langs De Vondert eindelijk de opknap-
beurt waar gemeenteraadslid Guy Van den Broek (N-VA/PLE) 
al herhaaldelijk om vroeg. Ook het Speenkruidpad (‘CVP-pad-
je’) en het Beekdalpad zullen heraangelegd worden. Zeker dat 
laatste is immers zo goed als onbruikbaar geworden.

Betere fietspaden nodig
“Dat dit achterstallig onderhoud nu gebeurt, is natuurlijk 
goed,” reageert Kevin Speltincx (N-VA/PLE), “maar er zijn 
nog meer fietspaden in Essen die er slecht bij liggen. Er moet 
dus een tandje bijgestoken worden. Ook op het vlak van mooie 
beloftes trouwens: het fietspad langs de Huybergsebaan stopt 
nog altijd even abrupt als in 2012 en het fietspad langs de Spil-
lebeek staat intussen al een jaar of tien op de planning.” 

“Ook op het beloofde 
mobiliteitsplan is het 
nog altijd wachten”, 
stelt Guy Van den 
Broek nog. “Daar-
door blijft het een 
beproeving om door 
de Stationsstraat en 
de Nieuwstraat te 
fietsen.”

Heraanleg Heikantstraat: 
een gemiste kans
De omgeving van de scholen in Essen-Heikant is weinig 
fietsvriendelijk en onvoldoende veilig. Raadslid Katrien 
Somers (N-VA/PLE): “De verkeersouders van de scholen doen 
enorm hun best, maar de inrichting van de straten helpt niet 
echt. Ik wil daar al lang verbetering in brengen. In 2012 al 
stelde ik op de gemeenteraad voor om een groot overleg te 
organiseren met de scholen en de politie. Daaruit zouden 
maatregelen komen om de hele schoolomgeving verkeers-
veiliger te maken. Mijn voorstel werd indertijd enthousiast 
onthaald door het gemeentebestuur, daarom is het zo jammer 
dat het overleg bijna zes jaar later nog altijd niet heeft plaats-
gevonden. Bij de recente heraanleg van de Heikantstraat had 
ik even hoop voor onze fietsende kinderen, maar die vervloog 
snel toen het enkel om parkeerstroken bleek te gaan. Een 
gemiste kans!”

Maak van de Epicealaan een 
fietsstraat
“Een idee dat zeker zou passen in een plan om de schoolom-
geving van Heikant veiliger te maken, is om van de Epicea-
laan een echte fietsstraat te maken”, aldus Sally Danssaert 
(N-VA/PLE). “De fietsers kunnen dan via de Epicealaan en het 
Krinkelsbos naar de kleuterschool, en verder naar de scouts of 
het College. Of men kan via de Epicealaan en de Maststraat 
naar de Potlodenschool. Ook die route moet immers veiliger.”

Kevin SPELTINCX en 
Guy VAN DEN BROEK

Sally DANSSAERT en 
Katrien SOMERS

De mensen van 

KVG Essen danken 

alle deelnemers 

van de N-VA/

PLE-quiz voor hun 

bijdrage aan de 

tombola!



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


