
EEN LEEFBAAR, VEILIG, ACTIEF EN WELVAREND

ESSEN!



N-VA/PLE ? Dat is een sterk team, dat heel Essen weerspiegelt. 
Een ploeg met veel onderling  vertrouwen, die werk wil maken van 
een veilig, leefbaar, welvarend en actief Essen, samen met alle mensen 
die onze gemeente een warm hart toedragen. Een ploeg met een helder 
programma, en met tonnen ervaring binnen én buiten het gemeentehuis. 
N-VA/PLE is klaar om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.

Leef baar Veilig

Actief Welvarend



Dirk Smout zetelt sinds 1994 in de gemeenteraad, en is 
daarmee één van de meest ervaren raadsleden. 
Hij is manager bij Katoennatie, en in het Horendonkse 
verenigingsleven zet hij samen met anderen zijn schouders 
onder de volksspelen, carnaval en het Sinterklaascomité. 
        Dirk volleybalt en is ook jeugdscheidsrechter. 
 Hij is getrouwd met Kathleen en vader van drie. 

   Na 24 jaar ijveren voor een veiliger verkeer, een 
    doordachter bouwbeleid, een professioneler 
    gemeentebestuur, en meer ondersteuning voor de
    Essense verenigingen staat hij klaar om Essen in  
     goede banen te leiden. Om beleid dat goed gaat,
                   voort te zetten, en om beleid dat niet goed gaat,  
                  stevig bij te sturen.

DIRK SMOUT
Den Uil 24
1964
dirk.smout@nvaple.be 
Gemeenteraadslid en fractievoorzitter N-VA/PLE
Lid van de Politieraad
Voorzitter N-VA Essen
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“Een topteam als N-VA/PLE aanvoeren is een 
voorrecht. Hoe sterker we op 14 oktober worden, 
hoe meer kansen er komen om de handen in 
mekaar te slaan met al die mensen die van Essen 
écht het beste willen maken.”



Annemie Baeyaert brengt haar ervaring vanuit het 
bedrijfsleven mee naar N-VA/PLE. Ze doorzwom vele 
watertjes in de Antwerpse haven en leidt tegenwoordig haar 
eigen bedrijf Resigrass. Ze is bestuurder bij De Vlaamse 
Waterweg en bij verschillende andere bedrijven, ook 
beursgenoteerde.

Annemie merkt elke dag dat Essen heel wat kansen heeft op
    méér bedrijvigheid en méér werk : Essen heeft een         
        campus voor kennisbedrijven in het groen nodig, 
            en de scholen kunnen daarop inspelen door 
 technologische opleidingen aan te bieden. 
     Eén aanspreekpunt voor ondernemers in het 
        gemeentehuis is voor haar essentieel. 
           Voorts wil ze werk maken van een 
              herinrichting van de centrumstraten,
                 met het oog op de ontwikkeling van   
      een aantrekkelijke winkelkern.

Schaapsbaan 28
1961
annemie.baeyaert@nvaple.be 

ANNEMIE BAEYAERT2

“We moeten durven denken en dromen 
over de toekomst van Essen. 
Een sterke visie ontwikkelen en beslissen 
waar we binnen 20 jaar willen staan. 
En daar dan krachtdadig werk van maken.”



Tom Bevers leidt de afdeling internationale relaties en 
economische studies bij de federale administratie werk. 
In november trouwt hij met Ioanna uit Griekenland. Met 
die brede blik op Europa en de wereld blijft Essen toch zijn 
passie. Achter de schermen van “Essen in Beeld” helpt hij 
mee om de mooiste kantjes van ons heden en verleden in  
kaart te brengen.

        In de gemeenteraad komt Tom al 12 jaar 
        op tegen een onbegrensde bouwwoede en
                       voor meer open ruimte.  Hij is ook een sterk
                       pleitbezorger voor een financieel beleid dat
                       minder kost aan de Essenaren maar méér
                       realiseert. 

Molenstraat 39
1972
tom.bevers@nvaple.be 
Gemeenteraadslid
Bestuurder bij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

TOM BEVERS3

Een sterke visie ontwikkelen en beslissen 

En daar dan krachtdadig werk van maken.”

“Essen is de voorbije jaren veel te snel 
volgebouwd. Als we niet willen dat Essen 
een stad wordt, dan moeten we die trend 
nu ombuigen.”



Anne Somers helpt u tegenwoordig verder bij de 
apotheek in Heikant, maar haar hart klopt in Hoek, 
waar u bij haar terecht kan voor lekkere frietjes. 
Al zes jaar verdedigt ze de belangen van háár wijk in de 
gemeenteraad. Omdat ze bleef aandringen kwam er een 
camera aan het verkeerslicht. Ook het fietspad langs de 
Huybergsebaan en langs de Spillebeek laat ze niet los.  
 En natuurlijk moeten ook de andere nog ontbrekende   
  fietspaden in Essen er komen. 

         Verkeersveiligheid is Annes prioriteit, en ook het  
            Essense verenigingsleven kan de komende jaren    
               op haar steun blijven rekenen. 

Verbindingsstraat 11
1992
anne.somers@nvaple.be 
Gemeenteraadslid
Bestuurder bij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

“Onze verenigingen verdienen meer 
kansen : een betere ondersteuning en 
een polyvalente ruimte waar ze zelf 
activiteiten kunnen organiseren.”
 

ANNE SOMERS4



Al zes jaar verdedigt ze de belangen van háár wijk in de 
gemeenteraad. Omdat ze bleef aandringen kwam er een 
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            Essense verenigingsleven kan de komende jaren    

Kevin Ooye is gehuwd met Sharon en papa van Noa en 
Liam. Wie de slaapkamer wil herinrichten kan bij hem 
aankloppen, maar in de gemeenteraad is zijn passie 
toch vooral het herinrichten van onze straten. Na 12 jaar 
kent hij onze openbare infrastructuur van naaldje tot 
draadje, en naar zijn opmerkingen wordt op alle banken 
geluisterd. Een betere aanpak van wegenwerken is zijn 
topprioriteit : meer planning en overleg, en een 
consequente opvolging. 

 Kevin heeft stevige wortels in het Horendonkse  
    verenigingsleven, en als voorzitter van 
      carnaval Den Uil is hij één van de drijvende
                         krachten achter het Essense 
                         topweekend. Al onze verenigingen 
          brengen leven in de Essense brouwerij,      
                         en dat moet vooral zo blijven.

Over d’Aa 255
1981
kevin.ooye@nvaple.be 
Gemeenteraadslid
Lid van de Politieraad

“Mijn doel ? Zorgen dat elke voetganger, 
fietser, busreiziger en automobilist in 
Essen veilig en op mooie en goed 
onderhouden wegen ter plaatse kan 
geraken !”
 

KEVIN OOYE5



Als gepensioneerd journalist zit Guy Van den Broek nooit stil. 
Als hij de kleinkinderen niet bijhoudt, speelt hij volleybal of 
zorgt hij er als hoofdredacteur voor dat u elk jaar van 
“De Spycker” kan genieten. Ook de Heemkundige Kring, het 
Karrenmuseum en de VVV kunnen op hem rekenen. 
Bij het Babbelpunt voor anderstaligen zet hij zich in voor 
de integratie van mensen die van elders komen: een eerste 
voorwaarde daarvoor is immers dat we mekaar goed kunnen 
verstaan !

 Als fervent fietser vindt Guy veilige en 
    aaneensluitende fietsroutes erg belangrijk. 
       Voor de Essenaren, maar ook voor de toeristen  
            die onze mooie gemeente bezoeken.

Kraaienberg 29
1950
guy.vandenbroek@nvaple.be 
Gemeenteraadslid

“Weinig dingen storen me meer dan 
het zwerfvuil in onze gemeente. 
Daar moeten we iets aan doen. 
Samen met de politie en met een 
snel interventieteam bij het 
gemeentebestuur moeten we Essen 
dag in dag uit netjes houden.”
 

GUY VAN DEN BROEK6



Als gepensioneerd journalist zit Guy Van den Broek nooit stil. 

“De Spycker” kan genieten. Ook de Heemkundige Kring, het 

voorwaarde daarvoor is immers dat we mekaar goed kunnen 

 

Robin Jacobs is gehuwd met Karlien en papa van 
Kirina en Lars. Hij is zelfstandig ondernemer in de 
sportsector, en komt op die manier vaak in contact 
met mensen die weten wat écht doorbijten betekent. 
Een gemeentebestuur dat “half werk” aflevert kan bij 
hem dus niet door de beugel.

De quizmaster en man achter de “Quiz tegen Kanker” 
stelde de voorbije zes jaar vaak moeilijke vragen in de 
gemeenteraad. Waarom kunnen we van
      het Heuvelplein of het Sint-Jansplein geen 
        gezellige ontmoetingsplaats maken ? 
           Waarom kunnen onze verenigingen niet
  terecht in een degelijke gemeentelijke 
 polyvalente zaal ? Waarom werd er nooit   
                een nieuw zwembad gepland ? Maar het  
  liefst geeft hij zélf de antwoorden. 
 Na 14 oktober.

Achterstraat 33
1983
robin.jacobs@nvaple.be 
Gemeenteraadslid

“Weinig dingen storen me meer dan 

gemeentebestuur moeten we Essen 

“Prachtig zomerweer, maar geen 
dorpspleintjes met terrasjes en geen 
zwembad om in af te koelen ? 
Tijd voor een andere aanpak !”
 

ROBIN JACOBS7



Bianca De Backer is samen met Greet mama van Anna-Renée. 
Als moeder weet ze dat veilig door Essen kunnen fietsen erg 
belangrijk is. Daarvoor zijn goede fietspaden nodig, maar ook 
veilige fietsoversteekplaatsen aan de grote wegen, 
aaneensluitende fietsroutes naar de scholen, en verkeersvrije 
schooltoegangen. Essen zo herinrichten dat zwaar 
vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum wegblijft is voor 
haar erg belangrijk. 

  Bianca werkt als magazijnier en zetelt sinds begin dit jaar
           in de gemeenteraad. Ze vindt het belangrijk dat Essen
               niet verder wordt volgebouwd, en wil daarom sterker 
                    inzetten op de renovatie van de bestaande 
                      woningen in onze gemeente. 

Kerkstraat 27
1976
bianca.debacker@nvaple.be 
Gemeenteraadslid
Bestuurder bij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

“Wij werken vandaag aan het Essen van onze 
kinderen. Leren zwemmen hoort daar ook bij. 
Daarom moet er een nieuw instructiezwembad 
komen !”
 

BIANCA DE BACKER8



Sally Danssaert werkt als notarieel juriste, en het 
mag dan ook niet verbazen dat een goede ruimtelijke 
ordening voor haar van belang is. Dat betekent een 
voorzichtig woonbeleid, dat de open ruimte 
behoudt, waarbij enkel nog kleinschalig en gefaseerd 
verkaveld wordt volgens het principe van de 
inbreiding. Ook een herinrichting van de doortocht 
van de Kalmthoutsesteenweg doorheen Wildert is een 
prioriteit voor haar.

    Sally is actief in de Sint-Andriesgilde in Wildert,      
      een vereniging voor jong en oud, en ze doet ook
       enthousiast mee aan de musical “Niemandsland”.
         Voor haar staat een cultuurbeleid voorop dat zich
            richt op alle leeftijden en op alle soorten 
             verenigingen in Essen.

Heikantstraat 97
1990
sally.danssaert@nvaple.be 

kinderen. Leren zwemmen hoort daar ook bij. 
Daarom moet er een nieuw instructiezwembad 

“Onze verenigingen zijn ons belangrijkste 
erfgoed. Daarom sluiten we met N-VA/PLE 
elke prijsverhoging van de gemeentelijke 
dienstverlening aan de verenigingen zes 
jaar lang uit !”
 

SALLY DANSSAERT9



Nadat Peggy Verhaar jarenlang de krant aan heel Horendonk 
verkocht, staat ze nu achter de toonbank van haar eigen hippe 
stoffenwinkel. Peggy is gehuwd met Gunther en mama van 
Sam, Sebbe en Steff. Ze is ook zelf graag creatief bezig, en 
vindt het daarom erg belangrijk dat er een goede podium-
zaal in Essen komt, naar het voorbeeld van de Wuustwezelse 
Kadans.

         Als zelfstandige wil ze grote en kleine winkels in Essen  
            meer kansen geven. Ook tijdelijke winkelprojecten, zo 
               als pop-upwinkels, kunnen helpen om Essen 
  aantrekkelijker te maken voor al wie graag shopt !

Vaartstraat 18
1973
peggy.verhaar@nvaple.be 

“Grotere winkels moeten aan Spijker terecht 
blijven kunnen, maar dan moet het daar wel 
prettig winkelen worden, en veilig voor 
voetgangers, fietsers en auto’s.”
 

PEGGY VERHAAR10



verkocht, staat ze nu achter de toonbank van haar eigen hippe 
Kevin Speltincx werkt in een verzekeringskantoor en 
weet dus dat veiligheid in Essen niet altijd evident is. 
Daarom moet de politie zich concentreren op de 
problemen die de grootste impact hebben op de 
Essenaren : verkeersovertredingen, overlast, 
zwerfvuil, diefstal en inbraken. En als fietser vindt hij 
veilige en goed onderhouden fietspaden ook 
essentieel.

    Kevin vertegenwoordigt Jong N-VA/PLE in de 
      Essense Jeugdraad. Zo weet hij dat verenigingen
        soms te veel tijd moeten steken in administratieve 
         en financiële beslommeringen. Een betere 
         ondersteuning vanuit het gemeentehuis en een
          versterking van de subsidieregelingen zijn 
          daarom voor hem essentieel.

Huybergsebaan 34
1990
kevin.speltincx@nvaple.be 
Voorzitter Jong N-VA/PLE

“Geef de verenigingen vooral de kans om 
zich op hun eigen werking te concentreren : 
plezante activiteiten, goede trainingen, 
degelijke repetities. Zorg dat ze zo weinig 
mogelijk andere kopzorgen hebben !”
 

KEVIN SPELTINCX11



Jorne Rossen studeert voor industrieel ingenieur aan de Uni-
versiteit Antwerpen. Een professioneel gemeentebestuur dat 
méér doet met minder belastinggeld is voor hem belangrijk. 
Eerst goed luisteren en zeker de verschillende adviesraden 
ernstig nemen, en dan goede beslissingen nemen, daar gaat 
het om.

          Jorne is leider bij Chiro Joho en vindt de ondersteuning     
            van jeugdverenigingen heel belangrijk, ook bij 
              evenementen. Zo zou het gemeentebestuur mee de  
               kosten voor de securityvoorzieningen moeten dragen.

Dreveneind 21
1997
jorne.rossen@nvaple.be

“De Essenaren zijn de klanten van het gemeente-
bestuur. Een klantvriendelijk gemeentebestuur, dat 
mensen ernstig neemt, en hen steeds probeert te 
helpen, staat voor mij voorop.”
 

JORNE ROSSEN12



Tamara Henrard werkt in AZ Klina en studeert voor 
haar master verpleegkunde in de huisartsenpraktijk. 
Het gezondheidsbeleid in Essen ligt haar daarom erg na 
aan het hart. Een vernieuwde polikliniek staat hoog op 
haar prioriteitenlijst, en ook voor de woonzorgzone rond 
De Bijster mag er een tandje worden bijgestoken. Zo 
kan Essen meer serviceflats krijgen en extra 
woonruimte voor mensen met een beperking. 

Tamara heeft 1 dochter, 3 plusdochters en een 
   pluszoon, en is verloofd met kapper Frank. 
      Zo weet ze ook hoe belangrijk een gemeentelijk 
         beleid is dat kansen geeft aan winkeliers en 
           zelfstandigen.

Stationsstraat 213
1980
tamara.henrard@nvaple.be 

“Dat we nu vanuit Essen naar Brasschaat 
moeten als we in het weekend dringend een 
huisarts nodig hebben, is onbegrijpelijk. Een 
huisartsenwachtpost in Essen is broodnodig.”
 

TAMARA HENRARD13



Eliese Braat is leerkracht in de lagere school in Heide. Toneel, 
muziek en expressie zijn helemaal haar ding. 
Bij Jeugdtoneelkring EJA en als lesgeefster bij Love 2 Move 
kan ze zich uitleven. Ze wil een Essen waar kinderen gráág 
opgroeien, met veel groen, een veilig verkeer en actieve 
verenigingen die de steun en de ruimte krijgen die ze 
verdienen. 

              Eliese is actief bij de Ronde van Essen en vindt het  
                 tof dat ze aan een initiatief mag bijdragen waar    
                    voorheen ook Dirk, Tom, Robin, Koen, Josée, Joris  
                       en Geert veel energie in hebben gestoken. 
                        Omdat de Ronde alle Essense wijken verbindt en     
                        op die manier mensen samenbrengt.  

Vissenheuvel 61
1996
eliese.braat@nvaple.be 

“Politiek moet mensen verbinden, samenbrengen. 
Niet tegen elkaar uitspelen. Daar wil ik mee voor 
gaan !”
 

ELIESE BRAAT14



Eliese Braat is leerkracht in de lagere school in Heide. Toneel, 

 

Koen is gehuwd met Annemie, die voor N-VA/PLE in 
de OCMW-raad zetelt, en is papa van Stan, Lowie, Jef 
en Pol. Hij volleybalt en geeft turntraining bij Gympuls, 
en is daarom erg blij met de nieuwe turnhal, al is het 
jammer dat de start van de bouw zo lang op zich laat 
wachten. De voormalige brandweerman vindt het een 
grote vergissing dat de goederenloods aan Hemelrijk 
werd aangekocht zonder dat er een bestemming voor 
gekend was, en hij is van mening dat een 
   vooruitdenkend gemeentebestuur zo’n fout nooit mag
             maken. 

      Koen zorgt als imker voor heerlijke honing.  
                        Daarom wil hij dat niet alleen zijn bijen,                               
                           maar al wie in Essen op twee of vier                        
                        voeten rondloopt, of er rondfladdert, 
                              kan genieten van toegankelijke groene
                                ruimtes.

Kloosterstraat 39
1978
koen.hereygers@nvaple.be
Lid Algemene Vergadering vzw Turnhal

“Het project Ringland, een natuur-
gebied in de middenberm van de 
Ringweg, staat al enkele jaren op 
papier. Tijd om het ook echt in de 
praktijk te brengen !”
 

KOEN HEREYGERS15



Bob Konings is gehuwd met Ann en vader van twee 
dochters. Hij werkt bij BASF, speelt volleybal en is daarnaast 
ook bestuurder, trainer en coach bij volleybalclub Dosko. Dat 
hij in het AGB al twaalf jaar de vinger legt op de vele 
problemen waar sporthal Hemelrijk en de Heuvelhal mee te 
kampen hebben – we noemen maar het reservatiesysteem – , 
mag dan ook niet verbazen. Gelukkig loopt alles intussen    
        stilaan beter, dankzij hem.

                 Omdat Essen de voorbije jaren te snel werd  
                                  volgebouwd is niet alleen de 
                                   verkeersdrukte sterk toegenomen, het  
                                    zorgt soms ook voor veiligheids- en  
                                    samenlevingsproblemen. Daaraan 
                      verhelpen en het eigen karakter van 
      Essen bewaren zijn daarom voor hem
                     prioritair.

Guido Gezellelaan 23
1968
bob.konings@nvaple.be 
Bestuurder bij het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

“Waar mensen samen leven zijn goede 
afspraken én respect voor jong en oud 
noodzakelijk. Ook het gemeente-
bestuur en de politie moeten daar mee 
op toezien.”
 

BOB KONINGS16



Erwin Koevoets is operator bij Valeron, en brengt als 
amateurfotograaf graag de schoonheid van de Essense 
natuur in beeld. Voor hem staat het als een paal boven 
water dat landbouw en natuurbehoud in Essen hand in 
hand moeten gaan, en dat met name grondgebonden, 
niet-industriële landbouw alle kansen moet krijgen.  
De bouw van appartementen moet voor hem verder 
ingeperkt worden.

     Erwin is actief bij carnaval Denoek, en vindt het                        
         belangrijk dat er in Essen iets te beleven is. 
               Er mogen gerust enkele gezellige pleinen en       
   ontmoetingsplaatsen bijkomen.  

Den Berg 6
1974
erwin.koevoets@nvaple.be 

“Essen is een mooie, open plattelands-
gemeente. Met weiden, velden en bossen. 
Dat moeten we zo houden.”
 

ERWIN KOEVOETS17



Gerda Vandersnickt werkte tot voor kort bij het Essense 
gemeentebestuur. Voor dat bestuur vindt ze een moderne 
organisatie erg belangrijk : alle personeelsleden moeten 
kunnen meedenken, competenties dienen gewaardeerd te 
worden – meer dan diploma’s –, en goede ideeën mogen niet 
gefnuikt worden door een loodzware hiërarchie.

Gerda speelt volleybal en tennis, en woont graag in een mooi
    en veilig Essen. Meer werk maken van inbraakpreventie
        vindt ze daarom belangrijk. Ook veilige en goed 
           onderhouden voet- en fietspaden, en een aangepast
               parkeerbeleid staan hoog op haar agenda. 

Albert Yssackersstraat 1
1955
gerda.vandersnickt@nvaple.be 

“Een duidelijk parkeerplan, met parkeerroutes 
vanaf de gemeentegrenzen, moet ervoor zorgen 
dat we in Essen een plaats vinden, maar ook dat 
er geen auto’s staan waar ze niet thuishoren.”
 

GERDA VANDERSNICKT18



worden – meer dan diploma’s –, en goede ideeën mogen niet 

Agnes Broos is getrouwd met Patrick en heeft vier 
kinderen. Ze zette zich vele jaren in voor de werking van 
de parochie in Heikant, die onlangs werd opgeheven. 
Ze weet dus beter dan wie ook dat het tijd wordt om goed 
na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen. 

 Agnes werkt mee in de kantine van Excelsior Essen, 
  en vindt dat - naast de zaalsporten - ook de veld-
     sporten in Essen de nodige aandacht verdienen. 
         Als NMBS-verkeersinfobediende en voormalig
          treinbegeleider weet ze hoe belangrijk de 
            goederenloods is voor het beeld dat Essen
             oproept. Die loods verdient een goede invulling
              waar de Essense gemeenschap echt iets aan
              heeft.

Heikantvenstraat 58
1967
agnes.broos@nvaple.be 
Gemeenteraadslid

vanaf de gemeentegrenzen, moet ervoor zorgen 
dat we in Essen een plaats vinden, maar ook dat 

“De stationsomgeving is héél belangrijk voor 
Essen. Tijd om werk te maken van een passerelle 
over het spoor, een degelijke busparking, een 
‘kiss and ride’-zone, en goed beveiligde en goed 
onderhouden fietsparkings.”
 

AGNES BROOS19



Tim Duchêne woont samen met Annick en is de papa van 
Lotte en Sebbe. Hij werkte als landschapsarchitect en 
mobiliteitsdeskundige bij de gemeente Malle, en als 
mobiliteitsconsulent bij de stad Antwerpen. Mobiliteit en ont-
werp van de publieke ruimte zijn bijgevolg helemaal zijn ding. 
De voorbije bestuursperiode was hij ondervoorzitter van de 
Essense Gecoro (commissie ruimtelijke ordening). Een nieuw 
ruimtelijk structuurplan én een nieuw mobiliteitsplan
      voor Essen zijn wellicht de belangrijkste beslissingen die
             het nieuwe gemeentebestuur zal moeten nemen, en
                 daar wil hij graag zijn ervaring voor inbrengen. 

    De voorbije jaren bouwde hij een ecologische
                     boomkwekerij uit, die ook als zorgboerderij
                      functioneert. Hij wil zijn schouders zetten onder
                      de verdere verduurzaming van onze Essense
                      landbouw. 

Steenpaal 93
1976
tim.duchene@nvaple.be 

“We gaan vandaag keuzes moeten maken over hoe 
Essen er binnen 25 jaar zal uitzien. 
Doordachte keuzes, los van kortetermijnbelangen. 
Om Essen groen en leefbaar te houden.”
 

TIM DUCHÊNE20



werp van de publieke ruimte zijn bijgevolg helemaal zijn ding. 

Essense Gecoro (commissie ruimtelijke ordening). Een nieuw 

Josée Van Doren houdt Lokaal Dienstencentrum ’t Gast-
huis mee draaiende. Als auteur van de voorstudie “Dien-
stencentrum in Essen ?”, die uiteindelijk tot de realisatie 
van ’t Gasthuis heeft geleid, weet deze ambtenaar wat 
beleidsmatig denken en handelen inhoudt.  

Vanuit een jarenlange inzet voor het jeugdwerk, als 
ex-volleyspeelster maar ook vanuit haar ervaring als 
jeugdambtenaar en seniorenambtenaar beseft ze heel
           goed hoe belangrijk het verenigingsleven voor
                  Essen is. Goede infrastructuur is daarvoor
                        essentieel, en de behoeften van de 
                            gebruikers moeten vooropstaan. Zo
                               ontbreekt in Essen een toneelzaal en
                                 een goede tentoonstellingsruimte voor
                                     de beeldende kunstenaars. 
                                         En als fervent fietser vindt ze
                                           veilige en goed onderhouden
                                              fietspaden belangrijk, net
                                           als degelijke, aaneensluitende en
                                         goed bewegwijzerde fietsroutes.

Den Uil 9
1958
josee.vandoren@nvaple.be 

“We gaan vandaag keuzes moeten maken over hoe 

Doordachte keuzes, los van kortetermijnbelangen. 

“Mijn grote droom ? 
Een podiumzaal in Essen zoals De 
Kadans in Wuustwezel ! Zaal Rex 
omvormen en het café behouden en 
gebruiken als foyer, daar ga ik voor.”

JOSEE VAN DOREN21



Kirsten Van Houtven is mama van Jarne en Robbe, en wil 
graag meewerken aan een gemeente waar alle kinderen zich 
kunnen ontplooien. Ze zet zich in voor de Vlaamse Liga voor 
Fibromyalgiepatiënten om meer erkenning te krijgen voor de 
aandoening, en om lotgenoten samen te brengen. Ze is ook 
ondervoorzitter van basketclub Esbac. Vandaar dat ze een 
groot belang hecht aan goede infrastructuur voor alle 
Essense verenigingen.

Kirsten vindt een transparant bestuur en een betere 
communicatie over het gemeentebeleid erg belangrijk : 
   ook ná de verkiezingen moet iedereen die dat wil op de
      hoogte kunnen blijven en kunnen meepraten over wat er in 
        Essen reilt en zeilt. 

Nieuwstraat 4 A1
1982
kirsten.vanhoutven@nvaple.be

“ ’s Avonds staat de sport- en andere 
infrastructuur van de scholen vaak leeg, terwijl 
de sportclubs op zoek zijn naar een plek. 
Het gemeentebestuur moet voor een optimaal 
gebruik kunnen zorgen door conciërges in te 
zetten.”
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graag meewerken aan een gemeente waar alle kinderen zich 

Fibromyalgiepatiënten om meer erkenning te krijgen voor de 

      hoogte kunnen blijven en kunnen meepraten over wat er in 

Katrien Somers is getrouwd met David en mama van 
Lore en Emma.  Ze werkt als leerkracht mechanica in 
het technisch onderwijs en combineert dit met een job bij 
ACD. Ze wil graag dat het gemeentebestuur zich inspant 
om de Essense bedrijven beter te ondersteunen. Dit kan 
door mee te werken aan een centrum voor technische
  en technologische opleidingen, waar zowel bedrijven
      als scholen gebruik van kunnen maken. 
        Op die manier maken we Essen aantrekkelijk voor
         kennisbedrijven.

        Behalve op het tennisveld vinden we Katrien ook
        terug in de ouderraad van de lagere school in 
        Heikant.  Net als de voorbije twaalf jaar in de 
        gemeenteraad, komt ze ook daar op voor meer 
        verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Heikantstraat 68
1977
katrien.somers@nvaple.be 
Gemeenteraadslid

“Essen moet meer inzetten op werken in het groen.  
Maar onze gemeente mag ook meer bruisen, voor 
jong en oud ! Met gezellige ontmoetingsplaatsen, 
mooie en goed onderhouden speelpleintjes, een 
kinderboerderij...”
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Joris is vader van twee. Hij werkt in de bouwsector, en was 
voorzitter van Dewaffere en mede-oprichter van het muziek-
festival Borderbeats. Meewerken aan een bruisend Essen is 
voor hem dus een vanzelfsprekendheid. Ook een goed sociaal 
beleid vindt hij bijzonder belangrijk : er moeten goede 
zorgvoorzieningen zijn voor al wie die nodig heeft.

    Joris is bestuurslid en trainer bij turnkring Gympuls. 
          Uiteraard rekent hij op een vlotte afwerking van de
                  nieuwe turnhal. Een gemeentebestuur dat alle
                       verenigingen ondersteunt, en dat open staat voor
                        nieuwe initiatieven, is zijn betrachting.

Nollekensstraat 22
1985
joris.brosens@nvaple.be 

“Al wie in Essen een vrijwillig engagement 
opneemt, in het verenigingsleven, in de zorg 
of in het gemeentebestuur, verdient respect, 
waardering én een luisterend oor in het 
gemeentehuis !”
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voor hem dus een vanzelfsprekendheid. Ook een goed sociaal 

                       verenigingen ondersteunt, en dat open staat voor

Geert Vandekeybus is getrouwd met Linda en vader van 
Lien, Thomas en Senne. Als geëngageerde 
schooldirecteur probeert hij voor elk kind het verschil 
te maken, en ook als volleybalcoach doet hij er alles aan 
om zijn team te laten uitblinken. Als lijstduwer wil hij die 
rol ook spelen bij N-VA/PLE : de groep duwen om samen 
werk te maken van een veilig, leefbaar, welvarend en       
   actief Essen ! 

            Geert ruilde eerder een zitje in de 
              gemeenteraad in voor het PLE-voorzitterschap.
                Zo kon hij zijn idealisme kwijt op de 
                 achtergrond, om van daaruit mee te werken 
                aan een sterk beleidsplan, dat nu klaarligt met
                het oog op een dynamisch bestuur in Essen.

Struisven 16
1970
geert.vandekeybus@nvaple.be 
Voorzitter PLE

“Meer dan ooit staan we met een uitgestoken 
hand klaar om vorm te geven aan het beleid. 
Hopelijk kiezen ook de andere partijen ervoor 
om te zoeken naar overeenkomsten in de 
toekomstplannen. Zodat Essen een bestuur 
met visie en ambitie krijgt !”
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Op 14 oktober zijn er ook provincieraadsverkiezingen. Wij hebben geen Essense 
kandidaten, maar we steunen lijsttrekker Luk Lemmens en 
3e kandidaat Kris Geysen op de lijst van N-VA.

SPEERPUNTEN 

Mobiliteit : een toekomstgericht, integraal fietsbeleid waarbij 
fietsostrades verder uitgebouwd worden.

Milieu : samen met partners zoals de Regionale Landschappen en 
Bosgroepen ijveren we voor meer groen in onze gemeenten.

Omgeving : een kwalitatieve verdichting van onze dorpskernen als 
garantie op het behoud van open ruimte en een beter waterbeheer.

Bestuur van de provincies : een efficiënte, digitale en slanke overheid die focust 
op de kerntaken die nog niet door een ander bestuursniveau uitgeoefend kunnen 
worden.

Landbouw en platteland : om de land- en tuinbouwsector te 
ondersteunen is het belangrijk om te investeren in praktijkgericht 
onderzoek naar nieuwe technieken en methoden.

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN



LUK
LEMMENS
LIJSTTREKKER

KRIS
GEYSEN
3e KANDIDAAT
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