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Van 2001 tot 2006 zullen alle Essenaren 

dankzij de belastingverhogingen van 

CD&V en VLD samen meer dan 

6,3 miljoen euro extra belastingen 

hebben opgehoest (wordt volgend jaar vervolgd 

met de huisvuilbelastingen) !.  
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Tot in 2000 werd Essen bestuurd door een coalitie van de CVP (nu 
CD&V) en de VU (nu PLE).  Vanaf begin 2001 zijn CD&V en VLD samen 
aan de macht.  Ze verhogen de belastingen nu al voor de tweede keer.  
De aanvullende personenbelasting (op het inkomen) gaat van 6,5% naar 
7,5%, en de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan van 
1.250 naar 1.350.  De meerderheidspartijen stellen dat deze 
verhogingen o.a. noodzakelijk zijn omdat als gevolg van de liberalisering 
van de energiemarkt en de federale belastinghervormingen de 
inkomsten zullen dalen, en omdat door de politieverhoging de uitgaven 
zullen stijgen. Exact dezelfde argumenten die diezelfde meerderheid 
gebruikte om de vorige belastingverhogingen (2001) te verklaren, toen 

de opcentiemen al van 1.000 naar 1.250 gingen. Ook de diverse huisvuilbelastingen werden 
ondertussen een pak duurder.  Je moet het maar durven om de Essense bevolking twee keer 
te laten betalen voor hetzelfde ! 

Bovendien betaalt de Essenaar al sinds 2001 voor kosten die nu pas op de begroting 
beginnen te wegen.  Verder komen er ook een aantal positieve ontwikkelingen aan : als 
gevolg van het Dubbelbelastingverdrag zullen meer Nederlandse Essenaren gaan 
meebetalen aan de aanvullende personenbelasting.  De liberalisering van de energiemarkt 
zal voor de gemeenten dan weer gecompenseerd worden via een nieuwe belasting op het 
elektriciteitsnet, zoals voorzien in de federale programmawet.  De VLD-ministers in de 
verschillende regeringen herhalen daarom regelmatig dat het niet nodig is om de belastingen 
te verhogen, maar VLD Essen luistert niet.  Dat er veel onzekerheid is, geven we direct toe.  
Maar de eenmalige opbrengst van de elektriciteitsregie (2,5 miljoen euro) kan die onzekere 
periode gerust even overbruggen.  

In de gemeenteraad probeerde CD&V uit te leggen dat 7,5% minder is dan 6,5%, maar wij 
kunnen nog altijd tellen.  Willy Hoppenbrouwers (VLD), de schepen van financiën, beweert 
dan weer voortdurend dat de andere partijen ook geen voorstellen hebben om te besparen.  
Maar PLE heeft die wel.  Zo zijn we al opgekomen voor een andere aanpak voor het 
Paviljoen en voor de Oude Pastorij.  Veel meer geld gaat nog naar enkele 
investeringsprojecten zoals de Stationsstraat en de Nieuwstraat, en de mega-sporthal.  We 
hebben al verschillende keren uitgelegd waarom dit anders en vooral goedkoper kan : voor 
gewestwegen moet het gewest betalen, en een sportzaal kon ook samen met de Sint-
Jozefschool worden aangepakt.  Ook op het vlak van onderwijs zijn er besparingen mogelijk.  
Maar daarover nadenken durven CD&V en VLD niet : ze noemen het “beleidskeuzes” en 
laten de Essenaren voor de rekening opdraaien.

CD&V/VLD presenteren de rekening
Tweede belastingverhoging in drie jaar

Dirk Smout,
PLE-fractieleider gemeenteraad



Wablief ? Positief !

Speelpleinplan, ook voor Hoek Barbecuebrochure

Culturele centra

Website voor slechtzienden

Geschenkpakket

Het gemeentebestuur organiseerde in het voorjaar een enquête 
bij de buurtbewoners van de speelpleintjes, naar aanleiding van 
de nieuwe regels over de veiligheid 
van de speeltuigen. 

De PLE-fractie diende een voorstel 
in om deze enquête uit te breiden 
tot een heus speelruimteplan, 
waarbij op zoek wordt gegaan naar 
de beste invul l ing van de 
speelpleintjes en naar blinde 
vlekken - plaatsen in onze 
gemeente waar er geen speelplein 
te vinden is. Daarnaast vraagt het 
voorstel ook om in de wijk Hoek 
voor een speelpleintje te zorgen. 

De gemeenteraad van 25 april 
keurde het voorstel op een nogal 
ongebruikelijke manier goed : het kreeg alleen de steun van PLE 
en de andere oppositiepartijen, maar werd toch aanvaard omdat 
de meerderheidspartijen CD&V en VLD zich onthielden bij de 
stemming !

Het schepencollege lijkt ondertussen niet zo enthousiast om het 
"per ongeluk" goedgekeurde voorstel ook op een degelijke 
manier te gaan uitvoeren.  PLE-fractievoorzitter Dirk Smout 
schreef alvast een brief om hen tot wat meer enthousiasme aan 
te zetten.

De Vlamingen zijn een volk van feestvierders, en de 
Essenaren maken daarop geen uitzondering. Vooral de 

wijk- en straatfeesten rijzen 
als paddestoelen uit de 
grond. Sommige gemeenten 
voorzien daarvoor een 
subsidie, maar omdat Essen 
erg veel feestmateriaal gratis 
uitleent, vonden we dat niet 
nodig. 
Omdat het wel belangrijk is 
dat iedereen weet hoe je aan 
dat materiaal kan geraken en 
met welke reglementen je 
rekening moet houden als je 
bijvoorbeeld een wijk-
barbecue op poten wil 
z e t t en ,  s t e l den  Fons  

Tobback (PLE) en Johan Van Oers (Agalev) voor om die 
informatie samen met allerlei praktische tips in een 
brochure te gieten. 
Het voorstel werd unaniem door de gemeenteraad 
aanvaard, al zal de brochure wellicht wel pas tegen de 
zomer van 2003 volledig af zijn. 

Fons Tobback (PLE) en Johan Van Oers (Agalev) dienden 
op de gemeenteraad van september samen ook een 
voorstel in om de werking van de Culturele Centra in 
Essen -de Oude Pastorij en CC Wildert- te optimaliseren, 
ondermeer door na te gaan of het nodige materiaal wel 
aanwezig is en of de zeer complexe administratieve 
procedure die moet worden gevolgd niet kan worden 
vereenvoudigd. Burgemeester Schrauwen (CD&V) legde 
omstandig uit waarom het voorstel overbodig is, om het 
vervolgens toch te aanvaarden.

De discussie over het "zaaltje" dat ook "Cultureel Centrum 
Wildert" heet, verliep nogal surrealistisch. Gaston Van 
Tichelt (CD&V) verplaatste het debat zelfs naar het 
midden van de vorige eeuw. Volgens hem volstaat het 
Gildenhuis van Wildert voor alle verenigingen en is er 
geen nood aan een bijkomende zaal "tenzij voor de 
enkelingen die niet tevreden zijn met zaal waar een 
kruisbeeld hangt". Daar ging de discussie uiteraard niet 
over.  Het komt er voor ons op aan dat gemeentelijke 
infrastructuur die als cultureel centrum ter beschikking 
wordt gesteld aan de verenigingen, ook aan minimale 
vereisten voldoet.

Het gemeentebestuur heeft met www.essen.be terug een 
degelijke website. PLE-raadslid Fons Tobback zorgde voor 
een voorstel om de site ook aan te passen voor visueel 
gehandicapten, en zo het "BlindSurferlabel" te behalen. De 
gemeenteraad besloot om de idee door te geven aan de 
ontwerpers van de site, die er in een volgende fase werk 
van zullen maken.

Samen met Johan Van Oers stelde Fons Tobback in augustus 
voor om bij elk huwelijk (of samenlevings-contract) een mandje 
"Essen en de Wereld" als cadeau te geven, met daarin enkele 
Wereldwinkel- en streekproducten (van een "De Pomp"-biertje 
tot Hoekse hoeveboter).  Op die manier krijgt de viering een nog 
feestelijker karakter, en zowel de producenten in de Derde 
Wereld als de lokale middenstand worden nog eens extra in de 
belangstelling gezet.

De hele gemeenteraad  reageerde positief en het 
schepencollege kondigde aan dat het opnieuw over het voorstel 
zou nadenken zodra de voorraad pennensetten, die nu het 
klassieke cadeau zijn, uitgeput zal zijn. Ondertussen kregen de 
indieners alvast positieve reacties en suggesties om het mandje 
nog verder te vullen.

Als oppositiepartij proberen we niet alleen de zwakke punten van het meerderheidsbeleid bloot te leggen, we kiezen er 
ook voor om ons programma om te zetten in positieve en creatieve voorstellen... 

Johan Van Oers (Agalev) en Fons Tobback (PLE) 
met hun geschenkmandje



Moeial voor Rik De Backer (ACV)
De "Moeial" is een prijs die door PLE 
tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een Essenaar 
die gebruik maakt van zijn recht op inspraak, 
die zich dus met het gemeentebeleid 
"bemoeit".  In 2000 werd René Peeters de 
eerste laureaat, voor zijn inzet voor het Essense 
milieubeleid via de Werkgroep Leefmilieu.  
Op zaterdag 16 november werd de tweede 
Moe ia l  i n  he t  Koe t shu i s  van  he t  
Karrenmuseum uitgereikt aan Rik De Backer, 
die zich met het Essense ACV de voorbije jaren 
heeft laten gelden op het vlak van het 
mobiliteitsbeleid.  Spoorlijn 12, de 
ondertunneling van de Kalmthoutse-
steenweg, een ringweg rond Essen, een 
nachtbus, ... het stond allemaal op hun 
programma.  We waren het er misschien niet 
altijd mee eens, maar de inzet hebben we 
zeker gewaardeerd.  Zodat Rik de Moeial uit 
de handen van René Peeters mocht ontvangen.  Voordien lichtte Lode Jordaens de mobiliteit in Essen vroeger en nu toe, en Tom 
Suykerbuyk zorgde voor de muzikale omkadering.

OCMW : visie ontbreekt
Sinds het voorjaar is PLE opnieuw vertegenwoordigd in de OCMW-raad.  Vanaf september zijn de 
vergaderingen van die raad trouwens openbaar, uiteraard met uitzondering van de individuele dossiers 
over bijvoorbeeld het leefloon (de vervanger van het "bestaansminimum").  Meestal gaan ze door op de 
tweede dinsdag van de maand in de “Vliering” van het gemeentehuis.  Voordien  was alles wat er gebeurde 
"geheim", maar dat neemt niet weg dat er wel een aantal lessen uit te trekken zijn.  Zo stellen we  dat CD&V 
en VLD weinig visie hebben over het sociaal beleid in onze gemeente.  Dat blijkt vooral uit het feit dat er 
geen Meerjarenplan is, wat nochtans wettelijk verplicht is.  Dat leidt ertoe dat de prijs van de serviceflats 
verhoogd werd zonder dat iemand kan zeggen of en wanneer dat ooit nog zou kunnen gebeuren.  En het 
zorgt er ook voor dat er vanaf 2004 onvermijdelijk een tekort zal zijn in het budget, tenzij het 
gemeentebestuur meer zal 
gaan betalen dan voorzien.  

Maar de verstandhouding met dat gemeente-
bestuur blijft erg slecht, hoewel dezelfde partijen 
er de dienst uitmaken.  Zie bijvoorbeeld het 
verhaal over het "Sociaal huis" dat elders in dit 
LaWIJtje te lezen staat.  Desondanks werd tussen 
beide besturen een “bestuursakkoord” afgesloten.  
Dat leek echter veel meer op een boedelscheiding 
(de ene krijgt dit, de andere dat en verder laten we 
elkaar gerust), bovendien met een onduidelijke 
“alimentatieregeling” zodat het gemeentebestuur 
bij de eerste de beste gelegenheid het mes kon 
zetten in de toelage.  Ondertussen verslikken de 
voorzitter en de meerderheid zich regelmatig in 
procedureregels, wat soms tot chaotische 
toestanden leidt die niet bevorderlijk zijn voor het imago van het OCMW.

Als oppositie stellen we vast dat onze argumenten meestal niet behoorlijk weerlegd kunnen worden, wat nog niet betekent dat we 
bij de stemming ook gelijk krijgen.  Maar meer en meer slagen we er toch in om een voet tussen de deur te krijgen.   Ik kreeg alvast 
voor elkaar dat de asielzoekers die niet in Essen (willen of kunnen) wonen ook regelmatig aan een sociaal onderzoek zullen 
worden onderworpen.  Zodat wij weten hoe hun huisvesting eruitziet (en huisjesmelk-toestanden kunnen proberen te 
vermijden) en tegelijk voor een vorm van "sociale controle" zorgen die vermijdt dat bijvoorbeeld mensen die samenwonen toch 
proberen voor "alleenstaande" door te gaan.  En ook mijn voorstellen om de openbaarheid van de zittingen behoorlijk te regelen, 
bijvoorbeeld door de agenda te verspreiden, werden in het huishoudelijk reglement opgenomen.  In de beleidsnota voor 2003 
werden dan weer enkele PLE-prioriteiten overgenomen : zo krijgt het gebrek aan sociale huurwoningen (eindelijk) aandacht.  PLE 
blijft ondertussen pleiten voor de oprichting van een volwaardig Sociaal Verhuurkantoor, eventueel samen met de 
buurgemeenten.  We zullen in elk geval waken over de stipte uitvoering van de hele beleidsnota.

Tom Bevers,
OCMW-raadslid (PLE)

Moeial 2001 René Peeters met zijn opvolger Rik De Backer en de ACV-ploeg.



Fons Tobback,
PLE-gemeenteraadslid

Dat het patrimoniumbeleid van het Essense gemeentebestuur een erg 
mistige bedoening is, werd al eerder door PLE aangeklaagd.  

Ondertussen blijkt uit enkele nieuwe beslissingen dat er nog altijd als een 
kip zonder kop wordt verdergewerkt.  Zo werd een architect aangesteld 
voor de verbouwing van het dienstencentrum aan het Kerkeneind, waar 
ondermeer het OCMW gehuisvest is.  Die beslissing werd genomen 
zonder dat het nog maar enigszins duidelijk is wat er met het gebouw 
moet gebeuren.  Er is bijvoorbeeld nog nauwelijks overleg met het 
OCMW geweest.  Maar er is meer : in het bestuursakkoord van CD&V en 
VLD staat dat er in Essen een "sociaal huis" moet komen, waarin de 
verschillende sociale diensten (gemeentebestuur, OCMW, PWA, 
VDAB...) in één gebouw worden samengebracht.  Ook de Vlaamse 
regering staat achter dit idee, zoals Minister van Welzijn Vogels onlangs 
nog in een interview bevestigde.  Door daarmee geen rekening te 
houden, dreigt het gemeentebestuur nu veel kosten te maken voor de 
verbouwing, om binnen enkele jaren vast te stellen dat het gebouw niet 
meer aan de nieuwe normen voldoet.

Ook voor de nieuwe sportinfrastructuur is de lijdensweg nog lang niet voorbij.  Het gemeentebestuur sloot in mei een akkoord 
met de NMBS over de terrenen aan Hemelrijk, waar ook de "spoorweghal" ligt.  Uit de bespreking bleek dat de meerderheid nog 
lang niet weet wat er allemaal met die gronden gaat gebeuren (al zou de VLD het al wel weten ?).  Het lijkt wel vast te staan dat er 
een grote sporthal moet komen (geschatte kostprijs meer dan 1,5 miljoen euro), maar de vraag of dat in de bestaande hal of in een 
nieuw gebouw moet, weten CD&V en VLD nog niet te beantwoorden.  Of ze nu voor of tegen het beschermen van die hal zijn, is 

ook niet erg duidelijk.  Schepen Van Loon (CD&V) bevestigde 
wel dat de hele heraanleg van het terrein "hopelijk" eind 2003 
van start zal gaan.  Maar de burgemeester meldde bij de 
begrotingsbesprekingen dan weer dat de bouw van een sporthal 
vóór 2005 erg onwaarschijnlijk is.  Wanneer er dan gesport zal 
kunnen worden, blijft helemaal nog koffiedik kijken.  We blijven 
daarom herhalen dat de bouw van een sportzaal in het 
sportpark, in samenwerking met het Sint-Jozefinstituut, veel 
sneller en goedkoper tot resultaat zou hebben geleid.

Zelfs nog maar nadenken over meer rendabele formules voor de 
Oude Pastorij of voor  het Paviljoen blijft ondertussen taboe.  De 
factuur... die is voor u !

De agenda van de openbare zittingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad kan u vanaf nu ook 
gratis thuis ontvangen, naar keuze via e-mail of via de post.  PLE heeft hiervoor altijd gepleit, maar de 
CD&V-fractie in de gemeenteraad vond het nodig om het warm water opnieuw uit te vinden en plots 
zelf ook voor gratis agenda's op te komen.  Niet helemaal onverwacht volgde de hele gemeenteraad, 
al vond de burgemeester het nodig om nog wat tegengas te geven.  U kan de agenda van de 
gemeenteraad aanvragen bij het gemeentebestuur, Heuvelplein 23 (info@essen.be) en voor de 
agenda van de OCMW-raden kan u terecht bij het OCMW, Kerkeneind 1, (ocmw@essen.be). 

Na elke gemeenteraad kan u, ook al gratis, de PLE-Nieuwsflits met het politieke nieuws uit onze gemeente in uw mailbox 
ontvangen.  Het volstaat om een berichtje te sturen naar ple@pandora.be !

Patrimoniumbeleid of de kip zonder kop

Gratis, nu ook in Essen

Willy Hoppenbrouwers (VLD-schepen), 5/12/2002 : "We moeten de belastingen verhogen, we kunnen 
niet anders."

Guy Verhofstadt (VLD-premier), 6/12/2002 : "De gemeenten die de belastingen verhogen, doen dat 
omdat ze dat willen, niet omdat ze moeten."

Wie heeft er gelijk ? De VLD is het blijkbaar het Noorden en beetje kwijt.  Wie de rekening betaalt, is wel 
duidelijk : dat bent u.  Wilt u weten wat deze belastingverhogingen u kosten, bereken het dan zelf op...

www.kies.nu/ple

Betaal jij je ook blauw ?

€



“Band”, het tijdschrift van het Essense ACW, levert interessante maar soms ook verbazende lectuur op.  Zo sprak ACW-voorzitter 
Hense in een recente uitgave klare taal over de nood aan sociale huisvesting.  Hij heeft natuurlijk overschot aan gelijk, als hij het 
bijvoorbeeld over het te realiseren project voor sociale woningbouw in de Heikantstraat heeft.  Maar was het niet dezelfde Marc 
Hense die als CD&V-gemeenteraadslid enkele jaren geleden nog voorstelde om daar geen huizen, maar een nieuw voetbalveld  
te realiseren ?

In het laatste nummer krijgt Ludo Boden, in de vorige legislatuur 
nog schepen van financiën en onderwijs, dan weer uitgebreid de 
kans om uit te leggen waarom hij uit CD&V is gestapt en als 
onafhankelijke in de gemeenteraad zetelt.  Hij kon zich vooral niet 
terugvinden in het beleid ten aanzien van de Wildertse 
gemeenteschool WIGO.  Boden pleitte voor het behoud van de 
WIGO-schoolbus, maar de CD&V/VLD-meerderheid vond deze 
veel te duur. Bovendien vreest hij dat CD&V en VLD de 
“katholieke” gemeenteschool zouden willen overdragen aan het 
“vrijzinnige” gemeenschapsonderwijs.  

Alle verhalen van CD&V over de lossere band met de “standen” ten 
spijt is het Essense ACW nog steeds ook officieel in het CD&V-Partijbureau vertegenwoordigd en is het dus een onderdeel van die 
partij.   Maar blijkbaar beschouwt het ACW Ludo Boden ondertussen wel nog altijd als één van zijn mandatarissen, die op gelijke 
voet met boegbeeld schepen Imelda Schrauwen (wel nog CD&V) wordt behandeld.   Op die manier zit het ACW met één been in 
de meerderheid en met één been in de oppositie.  Een verbluffend staaltje dubbelspel (Schrauwen en Boden kunnen misschien 
samen naar Wimbledon), maar wie begrijpt dit nog ?

ACW springt uit de band

IN VOGELVLUCHT
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Nadat eerder Bianca Van Ginderen de sp.a-fakkel in de 
gemeenteraad aan Roger Van Ginderen doorgaf, nam 
onlangs ook voorkeurstemmen-kampioen Helmut Jaspers 
ontslag uit de gemeenteraad, waar hij wordt opgevolgd 
door Cis Dictus.  Hopelijk moet Essen het niet helemaal 
zonder Jaspers' politiek doorzicht stellen, en kunnen we 
ook op de nieuwe sp.a-fractie rekenen om -constructief 
als het kan, hard als het moet- mee oppositie te voeren.

Essen heeft een belbus ! In alle Essense wijken waar de 
gewone lijnbus niet langskomt, kan je er met een 
eenvoudig telefoontje 
toch voor zorgen dat je 
m e t  h e t  o p e n b a a r  
vervoer kan rijzen. Wel 
moet je twee uur vooraf 
b e l l e n  ( e n  i n  h e t  
weekend zelfs al op 
vrijdag). De route van de 
lijnbus is ook verlegd, 
zodat er om het uur een bus komt die van Nieuwmoer 
over de "Rijkmaker" en de Postbaan via Over d'Aa naar het 
station zal rijden. Horendonk moet het dus zonder belbus 
stellen.

burgemeester ook dat een dergelijk plan niet bestaat. Omdat 
er op die manier zonder visie bestuurd wordt, keurde PLE het 
meerjarenplan af.

Onlangs vierde het Essense zwembad "De Vennen" zijn 35-
jarig bestaan. De feestelijkheden krijgen een wat wrange 
nasmaak nu beslist werd om de tarieven volgend jaar flink te 
verhogen. Een gewone zwembeurt gaat van 1,24 EUR naar 
1,70 EUR, en ook de prijs van het vakantiezwemmen voor de 
jeugd verhoogt fors. "Sport voor allen" lijkt niet meer de 
grootste bekommernis van het gemeentebestuur, zoals Fons 

To b b a c k  ( P L E )   
vaststelde.

Onlangs bracht VLD 
Essen opnieuw een 
"Lokale Burgerkrant" 
uit. Als het over de 
elektriciteitsregie 
gaat, kunnen we 
daarin lezen dat "de 

PLE-argwaan werd weerlegd". Toch even iets verduidelijken : 
in ons verkiezingsprogramma kwamen we op voor 
samenwerking met een zuivere intercommunale (zoals IVEG 
er één is, zonder inbreng van Electrabel) en tegen een 

Door het opstappen van oud-schepen Ludo Boden uit verkoop met alleen een eenmalige opbrengst. De VLD pleitte 
CD&V verandert ook de verhouding in de meerderheid.  daarentegen voor een snelle verkoop (liefst aan Electrabel) 
CD&V-VLD10-6 wordt 9-6 We zijn alvast benieuwd of in met een grote opbrengst waarmee ze dan verder Sinterklaas 
het schepencollege de VLD de extra schepen zal krijgen konden spelen. Dus waren we inderdaad argwanend toen 
waar ze recht op heeft. bleek dat in de nieuwe meerderheid een VLD'er 

verantwoordelijk zou worden voor de elektriciteitsregie. Bij een begroting hoort ook een financieel meerjarenplan. 
Maar de VLD maakte een bocht van 180° en het dossier ging Daarin krijgen de investeringen een belangrijke plaats, en 
toch in de juiste richting. PLE is blij met de die ommezwaai en vorig jaar zat in het plan dan ook een overzicht van de 
we hebben hen in dit dossier dus mee gesteund. Of hun belangrijkste investeringen van de komende jaren. Dit jaar 
kiezers de gebroken belofte ook al vergeten zijn, is een stond er alleen nog een bedrag in, zonder concrete 
andere vraag.projecten. Op vraag van Dirk Smout (PLE) bevestigde de 

WIGO BELBUS

Fons Tobback



PLE wenst u een
gezond, gelukkig,

vrolijk en actief

2003
Eind vorig jaar werd het “Project Leefbaar Essen” opgericht en 
ondertussen werden de partijstructuren uitgebouwd.  De 
samenwerking rond een concreet lokaal Essens project staat daarbij 
voorop en de PLE-deur staat open voor iedereen die zich in het 
programma kan terugvinden, ongeacht de "nationale" partijkaart.

De thema's die PLE vooropstelt, zijn in Essen ondertussen wel 
bekend.  Zo nemen we  het voortouw in het pleidooi voor een 
beter bestuur, met meer inspraak van de Essenaren.  De onnodige 
belastingverhoging en de daarbijhorende megalomane plannen 
zoals die voor de nieuwe sporthal op de NMBS-gronden blijven 
daarbij een belangrijke doorn in het oog.  Daarnaast staat de 
“leefbaarheid” hoe kan het ook anders van de gemeente voorop : 
PLE ziet Essen als een landelijke gemeente en wil dat zo houden : 
dat betekent dat een groene omgeving, een bruisend sociaal leven 
en betaalbare woningen vooropstaan.

Ook de PLE-mandatarissen zijn in Essen geen onbekenden.  In de 
gemeenteraad verdedigen Fons Tobback en Dirk Smout de geel-blauwe PLE-kleuren, in de OCMW-raad rekenen we op Tom 
Bevers.  Als mandatarissen van een lokale partij hoeven ze alvast geen verantwoording af te leggen aan Brusselse 
partijhoofdkwartieren, wat in de Essense gemeenteraad die door sommigen met het Vlaams Parlement of de Senaat wordt 
verward alvast een voordeel is.

Voor PLE staat het algemeen Essens belang voorop : daar is ons programma op gebaseerd en daar werken we aan.  Wie wil 
meewerken of ons wil steunen, vindt hieronder een invulstrook.  Doen !

>Hoe komt het dat het gemeentebestuur wel 
de mond vol heeft over de nood aan een 
fuifzaal, maar bij de verbouwing van zaal Rex 
vooral veel tijd lijkt te verliezen ?

>Hoe komt het dat de VLD voor de 
verkiezingen beloofde om met "hun" minister 
Van Mechelen het weekendzonedossier aan 
te pakken, maar daar sindsdien nog geen 
woord over heeft gesproken ?

>Hoe komt het dat deze meerderheid nooit iets 
heeft willen weten over wijkraden, 
wijkhoorzittingen, wijkcommissies... maar nu 
wel par t i jpol i t ieke wijk- informatie-
vergaderingen organiseert ?

>Hoe komt het dat zo ongeveer alle partijen 
telkens vóór de verkiezingen uitblinken in 
Vlaamsgezindheid, om na de stembusgang 
hun eisen snel weer in te slikken ?

Wij kiezen voor Essen

Hoe komt het ?

REACTIESTROOKJE

1Ik wil lid worden van PLE, ontvang regelmatig de PLE-Nieuwsbrief en bepaal zelf of en hoe ik me voor de partij wil inzetten.

1Ik wil graag een afspraak met een PLE-bestuurslid.

1Ik wil graag wat meer informatie over de PLE-werking.

Naam : ____________________________________________________________________________

Adres : _____________________________________________________________________________

Strookje terugbezorgen aan Tom Bevers -  Molenstraat 39, Agnes Broos -, Heikantvenstraat 58 of 

Dirk Smout, Den Uil 24.
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Tom Bevers, Fons Tobback en Dirk Smout


