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Het kerkhof van Horendonk raakt stilaan vol. Daarom
moet er een aantal graven worden verwijderd.
Weliswaar onvermijdelijk, maar soms pijnlijk voor de
betrokken familieleden. Die kunnen wel voor opgraving
en overbrenging naar een nieuwe concessie kiezen,
maar daar hangt een prijskaartje van meer dan 1.000
EUR aan vast. “Verschillende mensen van Horendonk
vroegen zich af of er geen goedkoper alternatief mogelijk
was”, vertelt gemeenteraadslid Kevin Ooye (N-VA/PLE).
“In Gooreind staat op het kerkhof een herdenkingsmuur,
met een herinneringsplaatje voor de overledenen
waarvan het graf werd verwijderd. Dat leek me wel een
goede oplossing.” Ooye plaatste het voorstel samen met

N-VA/PLE-fractieleider Dirk Smout op de agenda van de eerste volwaardige zitting van de nieuwe gemeenteraad.
Ooye : “Het voorstel werd goedgekeurd, wat natuurlijk leuk is voor een nieuw gemeenteraadslid. Al gaat het er mij in
de eerste plaats om dat er voor de betrokkenen een goede oplossing is, die later ook op andere kerkhoven kan worden
gebruikt.”

“Begin dit jaar zijn we met vijf mensen van N-VA/PLE in de gemeenteraad gekomen”, vult Dirk Smout aan. “Dat brengt
een stevige verantwoordelijkheid met zich mee. Die proberen we niet alleen waar te maken door alle dossiers die
worden voorgelegd grondig te bespreken, maar ook door zelf voorstellen in te dienen om te antwoorden op concrete
vragen die in onze gemeente leven.”

“Bovendien is een goedkeuring op de raad niet genoeg, het schepencollege moet de beslissing ook nog uitvoeren.
Daar gaan we vanzelfsprekend scherp op toezien”, besluit Kevin Ooye.

Wie in Essen woont en op elf juli de Vlaamse Leeuw uithangt, wordt door
N-VA/PLE bedacht met een .fijne attentie

U kan bij ons door gebruik te maken van het strookje
op de laatste bladzijde van dit LaWijtje. Dat kan u ook gebruiken als u
graag de elke maand in uw brievenbus wil.

een vlag bestellen

N-VA/PLE Nieuwsflits

Als er in onze gemeente nieuwe straatnaam-
borden worden geplaatst, dan komt daar
binnenkort ook een woordje uitleg over de
straatnaam op, dankzij een voorstel van Tom
Bevers (N-VA/PLE) en Philip Peeters (Groen!).

‘t Essens La tje

Vier op elf juli mee onze
Vlaamse feestdag

met de leeuwenvlag !

Herdenkingsmuur op kerkhoven
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In de vliegbasis van het Nederlandse Woensdrecht wordt een groot onderhoudscentrum voor
vliegtuigen gepland, ondermeer voor de JSF, de opvolger van de F16. Deze "Maintenance Valley"
moet op termijn het onderhoud van de nieuwe straaljager voor heel Europa verzekeren.

De basis ligt zeer dicht bij de Essense wijk Hoek en de vliegroute komt ook over Horendonk en
Essen-Centrum. Essen zou dus belangrijke gevolgen ondervinden wanneer het project wordt
gerealiseerd, in de

De basis is ook gelegen in een waardevol natuurgebied, aansluitend bij de Kalmthoutse Heide. Bovendien zouden er
heel wat werknemers worden aangetrokken, maar voorziet Woensdrecht geen extra woningen. Dat dreigt de druk op
de Essense woningmarkt en dus op de prijzen opnieuw te doen toenemen.

“Over het hele project was in Essen niet veel
geweten, en dat verbaasde ons een beetje. We
staken ons licht op in Nederland en brachten de
nodige informatie samen”, legt gemeenteraadslid
Katrien Somers (N-VA/PLE) uit. “We
verwelkomen natuurlijk de mogelijke positieve
invloed op de werkgelegenheid voor de Essenaren
en we staan niet principieel negatief tegenover het
project. We hebben wel heel wat vragen en willen
vooral een structureel overleg hierover tussen het
Essense en het Woensdrechtse gemeentebestuur.”

Somers legde de problematiek samen met haar
fractiegenoten Dirk Smout en Tom Bevers aan de
gemeenteraad voor. Burgemeester Van Tichelt

(CD&V) toonde zich tevreden dat de kwestie op de agenda was geplaatst, en stelde voor om een bezoek ter plaatse te
brengen. De raad besliste ook om een rol te spelen wanneer in Nederland het milieu-effectenrapport wordt
opgesteld. “We moeten zeker geen paniekvoetbal spelen, en hopelijk hangen er aan het project ook jobs voor
Essenaren vast. Maar we moeten wel proberen de gevolgen binnen de perken te houden en zeker kritisch blijven
toekijken”, besluit Katrien Somers.

eerste plaats omwille van de geluidshinder : op dit moment vult de vliegbasis nog
lang niet de volledige geluidsnorm in. Bovendien wordt naast de JSF ook gemikt op het onderhoud
van grote passagiersvliegtuigen zoals de Boeing 747 en de nieuwe Airbus A380. Ook het testen van

de vliegtuigmotoren op de grond brengt hinder met zich mee.

OCMW breidt dienstverlening uit
Ook de nieuwe OCMW-raad is meteen aan de slag
gegaan, al blinkt de nieuwe meerderheid van CD&V en
sp.a tot nu toe niet uit in onderlinge eensgezindheid.
Maar dat staat gelukkig een aantal goede beslissingen niet
in de weg. Zo werd een voorstel om een klusjesdienst in
te voeren, dat N-VA/PLE in 2004 mee had ingediend, nu
gerealiseerd : via een samenwerking met de
gemeentelijke technische dienst kan het OCMW allerlei
kleine werkjes bij cliënten uitvoeren. Bijvoorbeeld om
een huis dat in minder goede staat is bewoonbaar te
houden of om de wat oudere Essenaar toe te laten langer
zelfstandig te blijven wonen.

Voor wie dat niet meer kan, en een rusthuis ook niet meteen hoeft, heeft het OCMW twintig serviceflats in de
residentie Mastbos in Heikant. Daar komen er binnenkort tien bij. Gelukkig veranderde de Vlaamse overheid
ondertussen de subsidievoorwaarden, waardoor de nieuwe flats financieel zelfbedruipend kunnen worden gemaakt -
waarbij het OCMW natuurlijk een financieel steuntje zal geven aan de flatbewoners die het wat minder breed zouden
hebben. N-VA/PLE is dan ook blij dat er op ons aandringen de voorbije jaren niet overhaast te werk is gegaan, anders
zouden de tien nieuwe flats onverantwoord duur zijn geworden.

Thomas Dekkers, OCMW-raadslid
Suzanne Kerstens, OCMW-raadslid en lid van het Vast Bureau

Draagt Essen de lasten van Woensdrechts vliegbasisproject ?



De huidige vloer van de Heuvelhal is niet geschikt om op te
sporten. Dat was al lang geweten, maar de voorbije jaren
bleek het erg moeilijk om daaruit te besluiten om een nieuwe
vloer te leggen : het voorstel werd eerst goedgekeurd en dan
weer ingetrokken, en ook de ruim gesteunde petitie
“Sportvloer NU !” kon het schepencollege niet vermurwen.

“Als nieuw raadslid was dit dossier voor mij één van de grote
prioriteiten”, vertelt Geert Vandekeybus (N-VA/PLE). “Samen
met onze fractievoorzitter Dirk Smout en met Philip Peeters
(Groen!) heb ik het daarom dadelijk terug op de agenda
gezet.” Er werd nog even opnieuw met het argument
geschermd dat een nieuwe vloer het onmogelijk zou maken
om andere activiteiten te organiseren in de Heuvelhal, maar Vandekeybus had zijn huiswerk gemaakt. “Ik heb bij
verschillende leveranciers geïnformeerd en allerlei mogelijkheden bekeken. Technisch bleek het perfect haalbaar om
een vloer aan te leggen waarop gesport én gefeest kan worden.”

Uiteindelijk liet ook de meerderheid zich overtuigen, en werd het voorstel van N-VA/PLE en Groen! goedgekeurd.
Een werkgroep moet er nu voor zorgen dat er zo snel mogelijk een vloer ligt. Vandekeybus : “Dat zal wellicht niet meer
lukken tegen het nieuwe sportseizoen, jammer genoeg. Maar 1 januari 2008 zou toch haalbaar moeten zijn. Zodat
we eindelijk terug veilig en verantwoord kunnen lopen en springen in de Heuvelhal.”

De nieuwe sportvloer komt er !

De overhandiging van de petitie “Sportvloer NU!”.
Toen lukte het niet, nu komt de nieuwe vloer er gelukkig wél.
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Nogal wat verkeerssituaties in onze gemeente kunnen heel wat

veiliger. In de bevoegde commissie vroeg Kevin Ooye (N-
VA/PLE) daarom om het kruispunt van Steenpaal, Over d'Aa en
Postbaan te voorzien van stopstrepen en om de verkeersborden
aan het kruispunt van Postbaan en Duiventorenstraat wat
zichtbaarder te maken. Samen met Dirk Smout (N-VA/PLE)
diende hij ook een voorstel in om iets te doen aan de onveilige
situatie voor de fietsers die van Over d’Aa naar Essen willen
rijden. Die moeten immers de straat oversteken tussen de
wachtende wagens. Bovendien zien de autobestuurders die
van de Ring komen hen vaak onverwacht voor zich opduiken.
Het voorstel voorziet op korte termijn in een betere signalisatie,
op langere termijn komt er verderop een verkeersplateau, aan
de Melkerijstraat. De hele gemeenteraad keurde het goed.

Op het nieuwe fietspad naar de Moerkantsebaan wordt al

lang gewacht, maar het is nog niet voor morgen. Het dossier
moet nog langs de provinciale auditcommissie en daarna
kan de onteigeningsprocedure starten. Daarin moet het
provinciale Aankoopcomité tussenkomen, maar dat kan
enige tijd duren. En ook dan is er nog geen meter fietspad...

Tom Bevers (N-VA/PLE) en Willy Hoppenbrouwers (Open

Vld) probeerden tot twee keer toe de gemeenteraad ervan te
overtuigen dat de nieuwe wijk “Molenheiken” beter één
inrit langs de Molenakkerstraat krijgt, en één uitrit langs de
Stationsstraat. Vooral voor de fietsers die door Hofstraat en
Molenstraat rijden, rekenden ze zo op een veiliger
verkeersafwikkeling, zoals door de buurtbewoners in een
petitie werd gevraagd. Maar de meerderheidspartijen
CD&V en sp.a lieten zich niet overtuigen.

In de weekendzone worden putten in de wegen vaak

opgevuld met steenpuin. “Daar zitten vaak spijkers en glas
bij tussen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling”, stelde

Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) vast. De burgemeester
beloofde het na te kijken.

De start van de nieuwe raad van bestuur van het

Autonoom Gemeentebedrijf verliep volstrekt
rimpelloos. Niet zo moeilijk, want de gehele oppositie
bleef afwezig. De vergadering kwam, tegen de eerder
gemaakte afspraken in, immers samen tijdens de
krokusvakantie en dat bleek voor de meeste
oppositieleden onmogelijk. Een beleefde vraag om een
andere datum te zoeken werd niet beantwoord, zodat
de meerderheidsleden alles rustig onder elkaar konden
regelen...

in Vogelvlucht

Roodhuid “Sitting with Bull’s Eye” steekt de pluimen van de
Gele Oppositievogel ( ) op de eigen hoedEnveapeëlleus Hyperactivus



Essense belastingen blijven te hoog

“Hoekomst” begint bij een speelpleintje

Vorig jaar had het uittredende schepencollege een voorlopige “werkbegroting” voor 2007
voorgesteld. In maart mocht het nieuwe college zijn financiële plannen toelichten. “Daar hadden
we wel één en ander van verwacht,” stelt Tom Bevers (N-VA/PLE), “maar er bleek uiteindelijk erg
weinig nieuws in te zitten.” Vooral het achterliggende financiële beleid kreeg kritiek van N-VA/PLE,
dat een gedetailleerd en financieel onderbouwd alternatief voorlegde. Bevers : “Als we jaar na jaar
naar de gemeentebegroting en de rekeningen kijken, dan stellen we vast dat de toekomstige
uitgaven altijd worden overschat, terwijl de inkomsten worden onderschat. Telkens opnieuw
wordt daardoor een leeg reservefonds -de spaarpot van de gemeente- voorspeld, terwijl dat fonds

alleen maar blijkt te groeien.” Daarom stelde N-VA/PLE voor om met die marges rekening te houden, en de belastingen
te verlagen zonder in de investeringen te snoeien - meer nog : er is zelfs ruimte voor een extra inspanning voor een
verbetering van het rioleringsstelsel.

“De meerderheid hield echter
vast aan het voornemen om pas
in 2009 over een mogelijke
belastingverlaging na te denken.
Als ze op dezelfde manier
blijven werken, dan zullen ze op
dat moment zeggen dat het
wéér niet kan. Ondanks het
ruime reservefonds, dat tegen
die tijd wellicht groter dan 10
miljoen EUR zal zijn !” Op de
N-VA/PLE-argumenten werd in
de gemeenteraad nauwelijks
geantwoord, en bij de stemming
haalden de N-VA/PLE-voor-
stellen om de belastingen te
verminderen het niet.

Om over de toekomst van de wijk Hoek na te denken, werd een speciale commissie “Hoekomst” opgericht. De
meerderheidspartijen willen tegen eind 2008 een beleidsnota voor Hoek opstellen. Voor ons niet gelaten, maar we
willen vooral meteen werk maken van de leefbaarheid van de wijk. Daarbij vinden we het vooral
jammer dat de aanleg van het fietspad langs de Moerkantsebaan blijkbaar nog lang gaat duren.
Om concreet aan de slag te gaan, stelden Kevin Ooye en Katrien Somers (N-VA/PLE) alvast voor
om vóór het einde van dit jaar werk te maken van een speelpleintje in de wijk. Het voorstel
vraagt aan het schepencollege om naar een geschikte plaats te zoeken (eventueel een voorlopige
plaats) of tegen eind december uit te leggen waarom er geen plaats werd gevonden. Al hopen we
natuurlijk dat de Hoekse kinderen eindelijk de ruimte zullen krijgen waar ze recht op hebben.

Ook de kleinere voorstellen van N-VA/PLE en de andere oppositiepartijen om de
begroting aan te passen, haalden het niet. Op één na : Geert Vandekeybus en Kevin
Ooye (beiden N-VA/PLE) stelden voor om een subsidie in te voeren voor zonneboilers en
zonnepanelen. Omdat Cis Dictus (sp.a) in het verleden een zonneboilersubsidie had
voorgesteld, kon de nieuwe meerderheid moeilijk tegen zijn, al had Dictus in een
commissievergadering nog teleurgesteld gemeld dat zijn voorstel binnen het meerder-
heidsoverleg opnieuw afgewezen was. Over de zonnepanelen moet de Mina-Raad

(milieu-adviesraad) zich nog
even buigen, al zullen zij ook wel
het belang van duurzame energie
inzien.

Samen met Philip Peeters
(Groen!) overtuigde Geert
Vandekeybus in apr i l de
meerderheid ook om de
gloeilampen in het gemeentehuis
geleidelijk te vervangen door
spaarlampen.

allebei kan ook !

‘t Essens La tje
Informatieblad
V.U.

van N-VA/PLE
: Tom Bevers, Molenstraat 39

kiezen voor essen
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Ik wil een Leeuwenvlag (raammodel 150x115 cm) bestellen aan 7,50 euro.

Ik wil een Leeuwenvlag (mastmodel 150x115 cm) bestellen aan 7,50 euro.

Ik wil graag elke maand de N-VA/PLE Nieuwsflits in mijn brievenbus.

Ik wil lid worden van PLE (Project Leefbaar Essen).

Ik wil graag een bezoekje van een bestuurslid van N-VA/PLE.

Naam: ___________________________________________

Adres : ___________________________________________

Telefoon : ___________________________________________

Strookje terugbezorgen aan Tom Bevers - Molenstraat 39, Bart Van Esbroeck - Over
d’Aa 228, René Gabriëls - Laaglandstraat 1 of Geert Vandekeybus - Struisven 16.

�Ik wil lid worden van N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie).}

reageren kan ook
via www.nvaple.be
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