
ESSEN
WILDERT

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



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

Leef baar 
Veilig

Actief Welvarend



WERK MAKEN VAN DE HERINRICHTING
De burgemeester kondigt al jaren aan dat de doortocht van de Kalmthout-
sesteenweg door Wildert heringericht zal worden.  Ondertussen werden 
Horendonk en Hoek wel aangepakt.  Wij willen stoppen met aankondigen en 
er werk van maken ! Gedaan met een steenweg die het dorp in twee snijdt : 
het dorp gaat vóór op de auto’s.

Tegelijk kan ook het hele dorpscentrum van Wildert heringericht worden.  
Van een deel van het Sint-Jansplein maken we een gezellig 
ontmoetingsplein, en de Sint-Jansstraat overdenken we helemaal opnieuw.  
Daarbij geven we ook alle kansen aan buurtwinkels en horecazaken die 
Wildert mee levendig kunnen houden.

Maar Wildert mag géén tweede Essen-Centrum worden.  Onze gezellige 
wijk mag niet volgebouwd worden, het groen en de open ruimte moeten 
bewaard blijven.  De Wildertse Duintjes moeten goed onderhouden worden 
zodat het gebied ook toegankelijk is als wandelbos.  
Ook een mountainbikeroute mag erbij.  En het terrein van de voormalige 
camping krijgt ook best een nieuwe recreatieve bestemming die past bij 
onze wijk.



VEILIG FIETSEN IN WILDERT
Wildert heeft meer en betere fietspaden nodig.  De jarenlange belofte om 
het fietspad langs de Huybergsebaan te laten doorlopen tot in Hoek willen 
wij wél waarmaken.  Ook de Steenovenstraat en de Sint-Jansstraat kunnen 
fietsvriendelijk ingericht worden, de schoolomgeving kan nog autoluwer 
worden gemaakt.  

De fietsroutes vanuit Wildert naar de verschillende scholen in Essen en 
Kalmthout moeten duidelijk, aaneensluitend en veilig zijn.  En de voetpaden, 
fietspaden en wegen moeten beter onderhouden worden, met een goede 
planning.

En dan is er nog de oversteek voor fietsers en voetgangers van de 
Huybergsebaan naar de Middenstraat.  Die is ronduit levensgevaarlijk.  
Laten we stoppen met het doorschuiven van de bal van gemeente naar 
gewest, en laten we samen snel voor een goede oplossing zorgen ! 
Ook de oversteek tussen Mertensdreef en Sint-Jansstraat kan trouwens veel 
beter.  



VEILIG FIETSEN IN WILDERT
ANNEMIE
BAEYAERT
2e KANDIDAAT
“De volgende jaren moet Essen een nieuw “Ruimtelijk Structuur-
plan” opmaken.  Dat is heel belangrijk : we hebben een 
duidelijke en strategische visie nodig over hoe ons dorp en onze 
gemeente er zullen uitzien binnen 20 of 30 jaar.  Daar moet dan 
een efficiënt en degelijk uitvoeringsplan aan gekoppeld worden 
zodat we elk jaar een stap vooruit gaan.  Ik wil er mee voor zorgen 
dat het hier een gezellige, veilige wijk te midden van het groen 
blijft.”

KEVIN
SPELTINCX
11e KANDIDAAT
“Wie in de verzekeringen werkt, weet dat er af en toe iets kan 
mislopen.  Voorkomen blijft belangrijker dan genezen : 
we kunnen Wildert veiliger maken met meer politie in de straat, 
en met hier en daar een camera.”

ROBIN
JACOBS
7e KANDIDAAT
“Hoek en Horendonk werden heringericht, maar Wildert komt bij 
het huidige bestuur te vaak achteraan in het lijstje.  Dat nadeel 
heeft als voordeel dat we het nu in één keer goed kunnen doen.  
Met mooie, veilige straten en een gezellig dorpsplein !”



HET WOONBOS HOORT ERBIJ
Ook het Woonbos hoort bij Wildert.   De regels die daarvoor gelden moeten 
op een rechtvaardige en voor iedereen gelijke manier worden opgevolgd, 
zodat ook het Woonbos leefbaar blijft ! De wegen in het Woonbos moeten 
ook beter en regelmatiger onderhouden worden, zodat ze niet bij het minste 
regenweer ontoegankelijk worden.  En we moeten vermijden dat iemand de 
auto stuk rijdt op bouwafval in de putten…

INBRAKEN AANPAKKEN
Gelukkig hebben we veel actieve BINs in Wildert.  Die blijven we 
ondersteunen.  Maar de BINs kunnen het niet alleen, en daarom moet de 
politie ook meer werk maken van het voorkomen en bestrijden van diefstal 
en inbraken.  Ook tegen zwerfvuil en andere overlast kan best wat harder 
worden opgetreden.

DE VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN
Wildert heeft een bloeiend verenigingsleven.  Die verenigingen willen we 
beter ondersteunen vanuit het gemeentebestuur, zodat ze zich op hun eigen 
werking kunnen concentreren.  We gaan zes jaar lang de tarieven voor 
gemeentelijke dienstverlening aan verenigingen niet verhogen, en we 
verbeteren de subsidieregelingen.  



HET WOONBOS HOORT ERBIJ ELIESE
BRAAT
14e KANDIDAAT
“Ik woon in Vissenheuvel, in een mooi open stuk van Essen.  Ik 
wil me héél graag inzetten voor het behoud van het groene en 
open karakter van Essen.”

SALLY
DANSSAERT
9e KANDIDAAT
“Ik woon in Heikant, maar ben vaak hier in Wildert, o.m. bij de 
Sint-Andriesgilde.  Zuurstof geven aan de verenigingen, ervoor 
zorgen dat iedereen - van jong tot oud - het beste van zichzelf 
kan geven, daar ga ik voor. “

GEERT
VANDEKEYBUS
LIJSTDUWER
“Vertel het niet verder, maar Wildert is nu al de mooiste en vooral 
de gezelligste wijk van Essen.  Maar we gaan heel hard moeten 
werken om dat zo te houden : goed herinrichten, echt gaan voor 
veilig verkeer en voor ontmoetingskansen.  En ervoor zorgen dat 
hier niemand aan de kant blijft staan.  Zullen we er vandaag aan 
beginnen ?”

INBRAKEN AANPAKKEN

DE VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN



EEN VEILIG, ACTIEF,
LEEFBAAR EN 
WELVAREND 

WILDERT!
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