
ESSEN
HOEK

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



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

Leef baar 
Veilig

Actief Welvarend



HOEK MOET EEN DORP BLIJVEN
Hoek is de mooiste wijk van Essen.  De dorpskern werd mooi heraangelegd, 
maar eigenlijk danken we die schoonheid vooral aan de weiden, de bossen 
en de velden.  In de rest van Essen werd aan een hoog tempo gebouwd.  
Dat mag hier niet gebeuren.  We kiezen daarom voor een beleid dat én de 
natuur én de landbouw alle kansen geeft.  We willen extra bossen én we 
willen ruimte blijven houden voor vooral grondgebonden landbouw.  
De luchtfoto van Hoek, die moet er groen blijven uitzien !

Bij een dorp hoort ook een dorpsleven.  De twee cafés bijvoorbeeld, die 
brengen elk iets bij.  Daar mag een gemeentebestuur zeker mee verant-
woordelijkheid voor nemen.  Hoek-City vond gelukkig al een oplossing, en 
Bostella blijft best wat het is en waar het is.  Het is een monument.  Laten 
we daar vooral geen appartementen van maken.
  



VEILIG VAN EN NAAR HOEK FIETSEN
We kunnen nu gelukkig over een mooi en veilig fietspad langs de 
Moerkantsebaan naar Essen fietsen. Maar soms lijkt het erop dat CD&V en 
sp.a, die nu aan het Heuvelplein samen de dienst uitmaken, denken dat de 
kous daarmee af is.  Het beloofde fietspad langs de Huybergsebaan ligt er 
nog altijd niet, en het fietspad langs de Spillebeek evenmin.

Ook het fietspad langs de Moerkantsebaan wordt best doorgetrokken tot in 
Nederland.  Vooral de vluchtheuvel aan de rand van de dorpskom daar is 
levensgevaarlijk : fietsers en automobilisten kunnen er niet tegelijk door.  
Een verbreding van de weg is daar dringend nodig. Of nog beter : een stuk 
vrijliggend fietspad.

En dan is er nog het verkeerslicht.  Een goed idee, dat we vanaf dag één 
hebben gesteund.  En vanaf dag één hebben we gezegd dat er een camera bij 
geplaatst moest worden.  Het is een echte lijdensweg geworden 
vooraleer de burgemeester eindelijk z’n verantwoordelijkheid nam, en er 
vanuit het gemeentebestuur ook echt een camera werd aangekocht.  
En zelfs die is tot op vandaag nog niet gehomologeerd.  Een rood licht aan 
een school waar zomaar dóór gereden wordt… wat leren we onze kinderen 
daar eigenlijk mee ?



VEILIG VAN EN NAAR HOEK FIETSEN
SOMERS
ANNE
4e KANDIDAAT
Ik vertegenwoordig Hoek al zes jaar in de gemeenteraad.  
Ik ben er trots op dat ik dat mag doen, en werk er ook hard voor.  
Meewerken aan een veilig verkeer, aan een plek voor onze 
verenigingen, zorgen dat Hoek niet tussen de plooien valt als er 
in het gemeentehuis iets beslist wordt.  
Daar ga ik me voor blijven inzetten.

ERWIN
KOEVOETS
17e KANDIDAAT
Ik maak graag foto’s van de Hoekse bossen, weiden en velden.  
Maar je hoeft maar ergens anders in Essen te kijken om te 
weten dat die open ruimte onder druk staat. In de volgende jaren 
moeten daar belangrijke beslissingen over genomen worden. Ik 
wil mee werk maken van de juiste keuzes. Zodat Hoek een écht 
plattelandsdorp kan blijven.

TOM
BEVERS
3e KANDIDAAT
Mijn ouders wonen hier, en dat creëert een band.  
Bij alle beslissingen die we aan het Heuvelplein nemen, moeten 
we rekening houden met heel Essen. Ook met de kleinere wijken.  
Daar probeer ik op te letten.  En anders houdt Anne me wel bij 
de les !



DE VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN
Hoek heeft gelukkig nog een aantal bloeiende verenigingen.  
Die 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.   



DE VERENIGINGEN ONDERSTEUNEN
KEVIN
OOYE
5e KANDIDAAT
Al woon ik in Horendonk, mijn tijd bij KLJ Hoek vergeet ik niet 
snel.  Ik blijf vooral de wegenwerken van nabij mee opvolgen.  
Een betere planning, en er vooral voor zorgen dat het werk in één 
keer goed gebeurt… 
Moet kunnen, toch ?

ROBIN
JACOBS
7e KANDIDAAT
Hoek, en dan zeker de Waaifeesten, hebben een bijzonder 
plaatsje in mijn hart.  Gelukkig kan Hoek op zijn verenigingen 
rekenen om het dorp levendig te houden. 
Het gemeentebestuur moet dat ook voluit ondersteunen. 
Aan die kar wil ik graag mee trekken.

GEERT
VANDEKEYBUS
LIJSTDUWER
Ervoor zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen.  
Daar ligt elke ouder wel eens wakker van.  
En een schooldirecteur ook…  
De ontbrekende fietspaden aanleggen, zorgen voor duidelijke 
fietsroutes, én die heel goed onderhouden, het is terecht één van 
onze belangrijkste speerpunten.



EEN VEILIG, ACTIEF, 
LEEFBAAR EN 
WELVAREND 

HOEK!
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