
ESSEN
HORENDONK

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



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

Leef baar Veilig
Actief Welvarend

DIRK
SMOUT
LIJSTTREKKER
Dat het hart van N-VA/PLE in Horendonk klopt, zal u wel weten.  
De eigenheid van ons dorp bewaren staat voor mij bovenaan het 
“te doen”-lijstje.  Voor én na 14 oktober.



OVER D’AA SNEL EN DEGELIJK 
HERAANLEGGEN

De heraanleg van Over d’Aa had eigenlijk al afgerond moeten zijn.  Niet dus.  
Het liep van bij het begin mis.  Bij de keuze van de aannemer werd enkel 
naar de prijs gekeken, terwijl men even goed voor een andere procedure 
had kunnen kiezen.  Vervolgens werden de afspraken niet nagekomen : het 
fietspad werd opengebroken en de fietsers werden van het kastje naar de 
muur gestuurd.  De werken liepen veel vertraging op, en het resultaat laat 
op héél veel plaatsen te wensen over.  Een degelijke planning, meer overleg 
én een krachtdadiger toezicht van het gemeentebestuur hadden dit kunnen 
voorkomen.  

Zoiets mag niet meer gebeuren.  Voor de tweede fase en voor álle volgende 
werken in Essen moeten hier lessen uit getrokken worden : goede inspraak 
vooraf, een doordachte keuze van een aannemer, en veel meer overleg met 
de betrokkenen.  En vervolgens een betere opvolging waarbij de planning 
wordt afgedwongen, als dat nodig is.  Tot in de rechtbank, als het moet.  
Geen knoeiwerk met belastinggeld !

Voor ons is het snel en degelijk afwerken van Over d’Aa een topprioriteit.  
Daarbij moet de veiligheid van de schoolomgeving vooropstaan.  Bovendien 
moet er na de heraanleg nog voldoende parkeerruimte zijn.  

Welvarend



WERK AAN DE WINKEL
Niet alleen aan Over d’Aa is nog veel werk.  Ook elders in Horendonk moet 
nog wel één en ander gebeuren : Heiblok moet opnieuw overlaagd worden, 
en op diverse plekken moeten de kanten verstevigd worden… 
Dat laatste is onder meer het geval in de Kievitstraat, en ook in de 
Vaartstraat is onderhoud nodig aan de oever. Op de heraanleg van het 
fietspad naast de Vaart naar Heiblok dringen we al heel lang aan.  
Daar maken we liefst meteen werk van.

HORENDONK MOET EEN DORP BLIJVEN
De voorbije jaren werd Essen aan een hoog tempo volgebouwd.  Horendonk 
mag geen nieuw Essen-Centrum worden.  We kiezen voor een voorzichtig 
bouwbeleid, waarbij we zoveel mogelijk open ruimte willen behouden.  Meer 
nog : we kiezen voor extra bos waar dat mogelijk is.  Hier en daar 
kleinschalig en gefaseerd verkavelen in binnengebieden, kan nog wel. 
Dan kunnen jonge Uilenaars daar zelf een huisje bouwen. En ook renovatie 
van bestaande woningen gaan we sterker ondersteunen.



WERK AAN DE WINKEL

PEGGY
VERHAAR
10e KANDIDAAT
Een levendig dorp, daar horen ook levendige buurtwinkels bij.  
Ik kan het weten ! Een gemeentebestuur dat ondernemers en 
winkeliers kansen geeft en ondersteunt, daar ga ik voor.

GUY
VAN DEN BROEK
6e KANDIDAAT
Ik fiets al eens door Horendonk, dat wist u al.  Het is mooi fietsen 
hier, maar ik erger me vaak aan het zwerfvuil langs de kant.  
De politie moet daar echt meer aandacht aan geven.  
En  het gemeentebestuur moet veel sneller ingrijpen, want 
zwerfvuil trekt ander zwerfvuil aan. 

HORENDONK MOET EEN DORP BLIJVEN

KEVIN
OOYE
5e KANDIDAAT
Over d’Aiaiaiaiaa…  Hoe kon het toch zo mislopen met die werken ? 
Al meer dan een jaar lang stel ik er zowat in élke 
gemeenteraad vragen over.  Liever nog zou ik meewerken aan de 
oplossing, want nu komen er al te vaak geen antwoorden.  
Met uw steun maken we er werk van !  



ER VALT HIER IETS TE BELEVEN...
…en dat moet zo blijven.  “Den Uil” heeft een ijzersterk verenigingsleven, en 
dat willen we nóg meer ondersteunen.  Door de kostprijs van de 
gemeentelijke dienstverlening aan verenigingen zes jaar lang niet te 
verhogen.  Door de subsidieregelingen te versterken én door een 
rechtvaardige compensatie te voorzien als de ophaling van oud papier zou 
wegvallen.  

Er moet trouwens nog een discriminatie weggewerkt worden : het 
gemeentebestuur investeerde in alle voetbalvelden in Essen, behalve in dat 
van De Zwaluwen.  Terwijl daar heel veel gebruik van gemaakt wordt.  
De kantine en het sanitair verdienen een opwaardering.

Hét topevenement op de Horendonkse kalender, Uilse Kermis, willen we 
natuurlijk ook vanuit het gemeentehuis ondersteunen.  Dat doen we o.m. door 
ervoor te zorgen dat er op zo’n veilig mogelijke manier kermis kan worden 
gevierd.  

WAARHEEN MET DE WEEKENDZONE?
In Wildert werd de weekendzone een aantal jaren geleden omgevormd tot 
Woonbos, maar dat werd geen onverdeeld succes.  Samen met het provincie-
bestuur zoeken we naar een oplossing die rechtszekerheid geeft, 
rechtvaardig is, en het boskarakter van Horendonk vrijwaart. 



JORNE
ROSSEN
12e KANDIDAAT
Jeugdleider mogen zijn is een voorrecht, zeker bij onze Chiro’s.  
Maar soms steken we veel tijd in het verzamelen van geld en 
het invullen van papier.  Een gemeentebestuur dat meedenkt, 
dat voor ons klaarstaat, en dat álle verenigingen sterker onder-
steunt, aan die kar wil ik graag mee trekken.

JOSEE
VAN DOREN
21e KANDIDAAT
Zoals Guy fiets ik graag.  Daar zijn goede fietspaden voor nodig, 
maar ook aaneensluitende en veilige fietsroutes, met een goede 
bewegwijzering, en waar nodig een goede fietsoversteek.  Zullen 
we beginnen met een fietspad langs de Postbaan ?

TIM
DUCHÊNE
20e KANDIDAAT
Ik ben sierteler.  Voor de kost, maar ook omdat ik rotsvast geloof 
in een groene leefomgeving.  De Horendonkse natuur versterken, 
en grondgebonden landbouw meer kansen geven, daar gaan we 
op inzetten.  Zodat “Den Uil” de parel van Essen blijft.



EEN VEILIG, ACTIEF,
LEEFBAAR EN 
WELVAREND 

HORENDONK!
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