
ESSEN
CENTRUM

“WIJ GAAN VOOR EEN LEEFBAAR, VEILIG, ACTIEF EN WELVAREND CENTRUM!”



Op 14 oktober gaat het over onze straten, onze pleintjes, 
onze speelveldjes, onze wijken.  N-VA/PLE staat met een sterke ploeg 
in de startblokken om zes jaar lang te werken voor een veilig, leefbaar, 
welvarend en actief Essen.  Ook hier in Essen-Centrum en Statie.  
Geeft u het startschot ?

Leef baar 
Veilig

Actief Welvarend



ESSEN LEEFBAAR HOUDEN
Essen is aan een hoog tempo volgebouwd, met alle gevolgen 
vandien : toenemende verkeersdrukte, minder groen, hier en 
daar toenemende onveiligheid en samenlevingsproblemen.  
Dat vraagt om een ander beleid dan CD&V en sp.a de voorbije 
12 jaar hebben gevoerd.

We moeten een voorzichtiger woonbeleid voeren, en niet mikken op een 
verdere bevolkingsaangroei.  Vooral renovatie van bestaande woningen is 
belangrijk, en dat willen we vanuit het gemeentebestuur sterker gaan 
ondersteunen.  We maken de straten niet alleen verkeersveiliger, maar 
vooral aantrekkelijker om in te wandelen, te winkelen, en te wonen.  
We voorzien voldoende groene plekken, kleine parken en speelpleintjes 
tussen de woningen, waar wandelaars voorrang hebben.
  
Daartoe moet Essen-Centrum grondig heringericht worden.  Niet door net 
vóór de verkiezingen een nieuw laagje asfalt te leggen, maar door na te 
denken over hoe we in Essen een winkelzone kunnen maken. Door na te 
denken hoe we de mensen voorrang kunnen geven op het verkeer, over hoe 
we van het Heuvelplein een gezellig ontmoetingsplein kunnen maken.  
Ook de hele stationsomgeving moeten we durven herbekijken.  
Met veel overleg een plan maken, met horizon 2040, en dan 
stap voor stap daar naartoe werken.  Het is een nieuwe 
manier van besturen, en het is onze enige kans om 
Essen voor onze kinderen leefbaar te houden.



ESSEN VEILIG HOUDEN
Wie stadswijken bouwt, krijgt er stadsproblemen bij.  
Die zien we dus af en toe in Essen-Centrum opduiken.  
Met gezond verstand kunnen we die aanpakken.  Met goede 
afspraken en respect voor elkaar.  Door ervoor te zorgen dat iedereen onze 
taal spreekt, en weet hoe onze samenleving werkt.  En als het toch misloopt, 
dan moeten gemeentebestuur én politie lijnen trekken.

Die politie moet zich vooral toeleggen op wat de meeste impact heeft op ons 
dagelijks leven.  Inbraken en diefstal, maar ook overlast – zoals overdreven 
lawaai of rookhinder.  De BINs doen goed werk, maar meer politie-
aanwezigheid mag geen taboe zijn. En veiligheidscamera’s ook niet.

Veiligheid, dat betekent ook een veilig verkeer, voor voetganger, fietser en 
automobilist. Dat is de leidraad bij de herinrichting van Nieuwstraat, 
Stationsstraat en omgeving die we willen uitwerken.  Sommige straten, zoals 
de Watermolenstraat, kunnen echte fietsstraten worden, waar de fietser 
voorrang heeft.  



ESSEN VEILIG HOUDEN Schoolomgevingen zijn doorgaans kwetsbaar.  We willen die autoluw maken 
bij de begin- en einduren van de lessen, en zwaar verkeer willen we er uit de 
buurt houden. We zorgen ook voor duidelijke en veilige fietstrajecten van en 
naar elke school.

Een winkelzone, meer ruimte voor fietsers en voetgangers… allemaal goed 
en wel, maar de auto moet wel ergens blijven.  We werken daarom een 
parkeerplan uit met duidelijke parkeerroutes.

KIRSTEN
VAN HOUTVEN
22e KANDIDAAT
Veilige, duidelijke en aaneensluitende fietsroutes doorheen heel 
Essen, zeker van en naar de scholen, dat staat voor mij bovenaan 
de “te doen”-lijst.



BIANCA
DE BACKER
8e KANDIDAAT
Als moeder vind ik het zó belangrijk dat kinderen veilig door 
Essen kunnen fietsen.  Daarom moeten we echt het zwaar 
verkeer uit de schoolomgevingen en de woonstraten weghalen.

TAMARA
HENRARD
13e KANDIDAAT
Naar de kapper kan je in Essen nog op zaterdag, naar de 
huisarts soms niet meer.  De Polikliniek vernieuwen en er een 
huisartsenwachtpost integreren, daar gaan we werk van maken. 

TOM
BEVERS
3e KANDIDAAT
In de gemeenteraad stel ik al 12 jaar vragen bij het “volbouw”-
beleid.  Zowel de privésector als de sociale bouwmaatschappijen 
hebben veel meer gebouwd dan verstandig was.  
Tijd voor een andere aanpak.



KOEN
HEREYGERS
15e KANDIDAAT
Ik houd bijen.  Soms zijn dat net mensen : hoe meer planten, 
bloemen en bomen in het straatbeeld, en hoe meer kleine 
parkjes en plantsoenen, hoe gelukkiger.  Dus gaan we daaraan 
werken.  Win-win !

BOB
KONINGS
16e KANDIDAAT
Het bouwbeleid heeft veel nieuwelingen naar Essen aangetrok-
ken.  Gedane zaken nemen geen keer, maar we moeten wel 
inzetten op duidelijke afspraken en respect.

Leef baar Veilig

Actief 
Welvarend



ESSEN WELVAREND HOUDEN
Winkels, zelfstandigen en horecazaken zijn van groot belang om het Cen-
trum van Essen levendig te houden.  We willen werk maken van een win-
kelzone waar het aangenaam is om van de ene naar de andere winkel te 
flaneren.  We geven de ondernemers de ondersteuning die ze nodig hebben, 
met één centraal aanspreekpunt in het gemeentehuis. Grotere winkels ho-
ren thuis aan het Spijker.  Het is belangrijk dat we daar op een aangename 
en veilige manier kunnen winkelen, ook te voet of met de fiets.  

Welvarend zijn betekent ook zorgzaam zijn.  
De plannen voor een woonzorgzone rond De Bijster schieten niet op.  
We willen die versnellen, zodat er meer serviceflats komen, en meer ruimte 
voor mensen met een beperking.  De Polikliniek moet grondig vernieuwd
    worden, en vanzelfsprekend is dat ook een geschikte plaats voor een 
        huisartsenwachtpost.  In het weekend naar de huisarts in Brasschaat
            moeten, dat is toch onaanvaardbaar ?
 



GERDA
VANDERSNICKT
18e KANDIDAAT
Jammer genoeg wordt er te vaak ingebroken in Essen.  Camera’s 
hier en daar kunnen zeker helpen, maar ook een betere preven-
tie en meer politie-aanwezigheid zijn nodig.

JORIS
BROSENS
24e KANDIDAAT
Verenigingen en vrijwilligers ondersteunen en kansen geven, 
zodat ze zich zonder zorgen kunnen inzetten voor anderen.  Zo 
willen we Essen besturen.

DIRK
SMOUT
LIJSTTREKKER
Ik ben in Essen-Centrum opgegroeid, en heb die wijk nadien heel 
sterk zien veranderen.  Deze evolutie vraagt om een ander beleid, 
waarbij de leefbaarheid van elke straat en elk plein vooropstaat.

ESSEN WELVAREND HOUDEN



ESSEN ACTIEF HOUDEN
De Essenaren zitten niet stil.  Ze sporten, musiceren, gaan naar de 
jeugdbeweging, … Daarom zijn goede voorzieningen erg belangrijk.  
De turnhal moet vlotjes afgewerkt worden, en Essen moet (mee) investeren 
in een instructiezwembad.  Dan kunnen de Essense kinderen tijdens hun 
schooltijd weer leren zwemmen.  We voorzien een polyvalente ruimte waar 
verenigingen hun activiteiten kunnen organiseren.  En zaal Rex vormen we 
om tot een podiumzaal voor toneel en muziekoptredens.  Zo krijgt onze 
gemeente een infrastructuur die naam waardig.  

 



ROBIN
JACOBS
7e KANDIDAAT
Besturen met een lange termijnplan, niet zomaar van dag tot 
dag.  Een heraanleg uitwerken en die dan stelselmatig doorvoe-
ren.  Zo zou het moeten.  Zo gaan wij het dus doen.

ESSEN ACTIEF HOUDEN GUY
VAN DEN BROEK
6e KANDIDAAT
Essen-Centrum herinrichten, en de rest van Essen zo groen en 
zo open mogelijk houden.  Dat is de inzet van de gemeenteraads-
verkiezingen.

JOSEE
VAN DOREN
21e KANDIDAAT
Zaal Rex staat meer leeg dan ze gebruikt wordt, en Essen 
heeft geen degelijke podiumzaal.  Daarom moeten we zaal Rex 
ombouwen.  1+1=2, dat zou toch ook voor een gemeentebestuur 
logisch moeten zijn.



EEN VEILIG, ACTIEF, 
LEEFBAAR EN 
WELVAREND 

ESSEN-CENTRUM!

v.
u.

 T
om

 B
ev

er
s,

 M
ol

en
st

ra
at

 3
9,

 2
91

0 
Es

se
n 

- 
ve

rk
ie

zi
ng

sd
ru

kw
er

k 
14

/1
0/

18




