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14 oktober

MIX 

jong!

OP
MAKEN

we een nieuwe
wat GOED gaat

in ESSEN
behouden we,waar het BETER moet

zorgen  we voor
VERNIEUWING.

zo houden we
ESSEN



jong!
waar het BETER moet

VERNIEUWING.

SOMERS
ANNE
4e PLAATS
26 JAAR, HOEK



ACTIEF ESSEN
Essen heeft gelukkig veel jeugdbewegingen, veel sportclubs, veel 
verenigingen.  Die gaan we nog meer kansen geven :
 
   een polyvalente zaal waar ze zelf iets kunnen organiseren, van fuif
   tot quiz tot groepsfeest, als het kan in de loods aan Hemelrijk
   betere ondersteuning door het gemeentebestuur, met een 
   klantvriendelijke uitleendienst die vlotter werkt, met zo weinig 
   mogelijk papierwerk en tarieven die zes jaar lang niet omhoog
   gaan
   versterking van de subsidies, en een goede en 
    rechtvaardige oplossing als de ophaling van oud 
    papier zou wegvallen
   terugbetaling van de kosten van 
    security bij grote fuiven en 
    evenementen



DANSSAERT
SALLY
9e PLAATS
28 JAAR, HEIKANT



VEILIG ESSEN
Essen is een fietsgemeente. Maar het kan nog veiliger:
 
   met meer en vooral betere fietspaden, die goed onderhouden worden
   met duidelijke en veilige fietsroutes, bijvoorbeeld naar de scholen
  met goede fietsoversteekplaatsen

Voor wie wat verder weg wil, moet er goed openbaar vervoer zijn. 
Ook ’s avonds en in het weekend. In alle wijken van Essen.



SPELTINCX
KEVIN
11e PLAATS
28 JAAR, WILDERT



LEEFBAAR ESSEN
Essen is een groene en open gemeente, maar het huidige 
gemeentebestuur zorgde ervoor dat de ruimte de voorbije jaren heel 
snel werd volgebouwd.  Het mag hier geen stad worden :

   meer kleine percelen betaalbare bouwgrond voor 
   Essense jongeren
   betere ondersteuning van de renovatie van oude huizen
   meer plaats voor groen en extra bossen



ROSSEN
JORNE
12e PLAATS
21 JAAR, HORENDONK



WELVAREND ESSEN
Er wordt in Essen hard gewerkt, maar er moeten meer kansen komen 
voor bedrijven, zeker kennisbedrijven, om in Essen voor werk te zorgen.

We willen ook een gemeentebestuur dat verstandiger omspringt met 
belastinggeld, want hoe kan het eigenlijk dat er een groot overschot is 
én dat toch het zwembad werd gesloopt?
           
Wij kiezen voor een nieuw instructiezwembad.



BRAAT
ELIESE
14e PLAATS
22 JAAR, WILDERT



HOE GEBRUIK
IK MIJN STEM?

DE VOORBIJE TWAALF JAAR BESTUURDEN CD&V (NU 10 ZETELS
IN DE GEMEENTERAAD) EN SP.A (NU 4 ZETELS) DE GEMEENTE.

MET N-VA/PLE (9 ZETELS) HEBBEN WE CONSTRUCTIEF OPPOSITIE
GEVOERD: GOED BELEID HEBBEN WE GESTEUND, SLECHT

BELEID HEBBEN WE AANGEKLAAGD. OMDAT WE GELOVEN DAT ER
MEER ZIT IN ONZE GEMEENTE.

  WIL JE NET ZOALS WIJ DE GOEDE KANTEN VAN ESSEN VERSTERKEN,
EN BIJSTUREN WAAR HET NODIG IS? KIES DAN BIJ DE

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VOOR N-VA/PLE.

DAARNA KAN JE OP EEN OF MEER VAN ONZE KANDIDATEN STEMMEN.

v.u. Tom Bevers, Molenstraat 39, 2910 Essen - verkiezingsdrukwerk 14/10/18




