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EEN LEEFBAAR, VEILIG, ACTIEF EN WELVAREND ESSEN!



Het is in Essen goed wonen, goed leven.  
Ook voor 60’ers, 70’ers, 80’ers, 90’ers en zelfs voor 100-jarigen ! 
Dat goed gevoel willen we versterken.  Waar het beleid goed zit, gaan
 we het verderzetten.  En waar het beter kan, wordt het hoog tijd om bij 
te sturen, niet ? Want Essen is de voorbije jaren vooral erg snel 
volgebouwd.  Die bouwwoede heeft gezorgd voor veel extra verkeer, en 
ook voor samenlevingsproblemen en onveiligheid.  Tijd om grenzen te 
trekken en er iets aan te doen !

SMOUT
DIRK
LIJSTTREKKER
MANAGER EN GEMEENTERAADSLID



LEEFBAAR ESSEN
De groei van onze gemeente moet stoppen.  Het eigen karakter van Essen 
moet blijven.  Want als het zo verdergaat zijn er hier straks geen bossen, 
akkers, velden of weiden meer over.  We gaan daarom veel voorzichtiger 
bouwen.  Kleine projecten met betaalbare bouwgrond voor Essense jonge-
ren, dat kan nog wel.  Maar grote nieuwe woonwijken, die kunnen niet meer.  
We gaan ook werk maken van extra groen, meer bomen en minder beton.

Samenleven betekent meer dan naast elkaar wonen.  
Het gaat om rekening houden met elkaar, om respect voor elkaar.  
Het gaat om afspraken maken.  Dat kan alleen als we elkaar begrijpen, en 
daarom vinden we het belangrijk dat iedereen die hier is komen wonen onze 
taal en gewoontes leert kennen.  



VEILIG ESSEN
Soms gaat het samenleven mis, en dan moet de politie optreden.  
De agenten mogen gerust wat zichtbaarder zijn in het straatbeeld.  
En ze moeten bezig zijn met wat impact heeft op ons allemaal. 
Met inbraken en diefstal, natuurlijk.  Of met overlast, zoals zwerfvuil.

Veiligheid, dat is ook verkeersveiligheid.  Er kwamen enkele fietspaden 
bij, maar er ontbreken er nog te veel.  Er moeten meer echte fietsroutes 
komen. En aanleggen is één ding, daarna goed onderhouden, 
dat is wellicht nog veel belangrijker.  Dat geldt ook voor de 
voetpaden : breed genoeg, zonder obstakels voor rolstoelen en 
kinderwagens.  

ACTIEF ESSEN
Essen heeft een bloeiend verenigingsleven.  Daar zijn we allemaal trots 
op.  De gildes, de muziekverenigingen, de sportclubs… of gewoon het 
fietsgroepje of de kaartslag : allemaal verdienen ze ruimte in Essen.  
We gaan daarom een echt polyvalent centrum voor onze verenigingen 
uitbouwen, als het kan in de loods aan Hemelrijk.  Zaal Rex kunnen we dan 
tot een degelijke podiumzaal uitbouwen, waar voor jong en oud regelmatig 
iets te beleven is.  Een klantvriendelijk gemeentebestuur dat actieve 
mensen ondersteunt,daar gaan we voor.  



WELVAREND ESSEN
Essen is een zorgzame gemeente, gelukkig maar.  Toch maken we ons 
allemaal soms een beetje… zorgen.  De Polikliniek is aan vernieuwing toe, 
en natuurlijk moet daar ook een huisartsenwachtpost komen.  
Dat we voor de dokter van wacht naar Brasschaat moeten, dat is toch 
onvoorstelbaar ? De plannen voor een woonzorgzone in Essen-Centrum 
moeten snel worden uitgevoerd, met extra serviceflats bijvoorbeeld.  
En Dienstencentrum Gasthuis kreeg dan wel een nieuw gebouw, dat bleek 
er één met heel veel kinderziektes.  De problemen die er nog 
overblijven, die werken we dus snel weg.

Ook bereikbaarheid vinden we heel belangrijk.  De Handicar en de 
MinderMobielenCentrale gaven we met N-VA/PLE niet voor niets een 
steuntje in de rug met onze tweejaarlijkse prijs.  
Maar ook het openbaar vervoer is belangrijk : we blijven opkomen voor 
goede trein- en busverbindingen, bijvoorbeeld naar Klina.

  



ONZE GARANTIE
Waar het gemeentebeleid van CD&V ( vandaag 10 zetels in de 
gemeenteraad ) en sp.a ( 4 zetels ) de voorbije jaren goed zat,
hebben we dat als N-VA/PLE met onze 9 zetels in de gemeenteraad voluit 
gesteund. Omgekeerd steunden CD&V en sp.a soms onze voorstellen, 
maar heel vaak ook niet. Wanneer CD&V en sp.a een foute keuze 
maakten, hebben we die rustig en zonder drama aan de kaak gesteld. 
Dat deden we omdat we vinden dat Essen beter kan. Omdat we vinden dat 
het beleid in Essen beter moet. Daarom willen we de komende jaren graag 
bestuursverantwoordelijkheid opnemen, samen met andere partijen. 
Met bekwame mensen die ervaring opdeden binnen én buiten het 
gemeentehuis. Om dan vanaf 14 oktober werk te maken van een veilig, 
leefbaar, welvarend en actief Essen !

  



SMOUT
DIRK
LIJSTTREKKER
MANAGER
& GEMEENTERAADSLID

BAEYAERT
ANNEMIE
2e KANDIDAAT
ONDERNEMER

VAN DEN BROEK
GUY
6e KANDIDAAT
GEPENSIONEERD JOURNALIST
& GEMEENTERAADSLID

HENRARD
TAMARA
13e KANDIDAAT
VERPLEEGKUNDIGE

VANDERSNICKT
GERDA
18e KANDIDAAT
GEPENSIONEERD MEDEWERKER
GEMEENTEBESTUUR

VAN DOREN
JOSEE
21e KANDIDAAT
MEDEWERKER DIENSTEN-
CENTRUM GASTHUIS
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