
Beste Essenaar

Samen met u kijk ik uit naar betere tijden.
Hopelijk wordt 2022 een jaar met minder maatregelen
en meer ontmoetingen. 

Ondertussen zitten we halfweg de legislatuur. Tegen de
zomer brengen we dit nog extra onder de aandacht.
Met deze folder zetten we alvast enkele hoogtepunten
uit onze gemeente in de kijker. 

Ook dit jaar blijven onze mandatarissen werken aan een
mooier Essen. 

      Met vriendelijke groeten

                  Gert Raijmaekers
                   Voorzitter CD&V Essen
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#dichtbijjou



Het gemeentebestuur zorgde
voor hartverwarmende acties

tijdens de coronacrisis.
 

Ook Essenaren met een beperkt budget kunnen
dankzij 'Rap op stap' op vakantie en deelnemen aan

vrijetijdsbesteding.
 

Met 'Essen Leest' willen we het lezen in de Essense
basisscholen bevorderen, de actie is een groot succes!

 

Reeds 30% van de lantaarnpalen in Essen
is intussen voorzien van LED-verlichting.

Op 1 september vertrok de Benelux Tour vanuit Essen.
Vele Essenaren genoten van de wielersport.

 

Het deelfietsenproject Blue-bike heeft zijn terrein
uitgebreid. Ook in Essen kan je de blauwe fietsen nu vinden.

Het Zorgpunt is opgestart en zal de
komende tijd meerdere medische

diensten naar Essen brengen.

In beeld



Drie speelpleintjes werden intussen al
vernieuwd, zoals in Smeyerspad. 

Inclusieve speeltoestellen krijgen extra aandacht.

Internationaal topvolleybalspeler Willy Gommeren
heeft zijn eigen plein in zijn Horendonk, dit aan 

de nieuw aangelegde Over d'Aa.
 

De herinrichting van begraafplaats Wildert is
volledig afgewerkt. Intussen zijn ook de werken

op Horendonk gestart.
 

Jonge bedrijven zoals GS
Technology kunnen terecht op

de Rijkmaker.

De fietsbeugels worden overal in Essen stap voor
stap verwijderd en krijgen 'nietjes' in de plaats. 

Zo is er meer plaats om je fiets veilig weg te zetten.

De gemeente zorgde voor de
aankoop van het klooster zodat dit

mooie stukje Essen een nieuwe
toekomst kan krijgen.  

Schepen Dirk Konings in overleg met
bezorgde landbouwers.

 

Voor meer info:

essen.cdenv.be



Een polyvalente zaal voor onze verenigingen
 

Essen kan gelukkig rekenen op sterke verenigingen. De gemeente investeerde de 
vorige jaren in het mooie Sportpark en de turnhal. Nu werken we volop aan een mooie
en toekomstgerichte zaal voor optredens, quizavonden, grotere restaurantdagen, enz.
Kortom: een nieuw Essens pareltje voor onze verenigingen. 

Een grote enquête bij de verenigingen in 2019 wees uit dat er een grote nood is aan
zo’n centrum. In 2020 werden de behoeften nader in kaart gebracht. Zo vond er een
gespreksavond plaats met heel wat belangstellenden. De nieuwe zaal moet een
podiumzaal worden met een capaciteit van 350 personen, een inschuifbare tribune
zodat de zaal polyvalent is en ook voor bv. een quizavond kan gebruikt worden.  Een
goede bereikbaarheid, een functionele backstage, een kleinere opdeelbare zaal, en een
foyer waar kan nagepraat worden, zijn essentieel. Een modern cultuurcentrum dat
polyvalent kan gebruikt worden. In het budget is er ondertussen 5,5 miljoen euro
hiervoor voorzien. Momenteel lopen er gesprekken om de grond aan te kopen en is er
al een bezoek gebracht aan vele andere centra elders in Vlaanderen. Kwestie om de
voor- en nadelen te ontdekken van andere gebouwen. Bovendien worden ook de
toekomstige exploitatiekosten in kaart gebracht (personeel, verwarming, enz.) zodat
we niet voor verrassingen komen te staan. 

CD&V wil dat de gemeente onze verenigingen sterk ondersteunt. Dit centrum zal
daarom zeker een goede zaak zijn! Maar ook verenigingen die geen gebruik kunnen
maken van deze zaal moeten verder op het vlak van infrastructuur geholpen worden!  

 
Burgemeester, Gaston Van Tichelt

Extra lokalen voor Essense verenigingen 
 

De ondersteuning van verenigingen is voor CD&V enorm belangrijk.
Verenigingen krijgen van de gemeente werkingssubsidies en kunnen
vele materialen uitlenen. Daarnaast is degelijke infrastructuur van
groot belang. Daar is immers grote nood aan, zeker na het wegvallen
van het Gildenhuis en enkele lokalen in cafés. We zijn dan ook erg blij
dat verenigingen voortaan kunnen gebruik maken van het Lokaal
Dienstencentrum (LDC) en de JoT. 

Het LDC in de Nollekensstraat zal zodoende 's avonds en tijdens het
weekend ter beschikking staan van Essense verenigingen. Zij kunnen
gebruik maken van de grote cafetariazaal en de twee kleinere aparte
zaaltjes. 

De JoT is de nieuwe naam voor het vroegere Sportkaffee in de
Heuvelhal. De gemeente heeft deze ruimte verbouwd tot een
multifunctionele ruimte waar zowel (jeugd)fuiven als andere
kleinschalige activiteiten kunnen plaatsvinden. Denk daarbij aan
vergaderingen, cursussen, voordrachten, optredens, lessenreeksen. 

 

Project in de kijker 



Voorzittersverkiezingen bij CD&V Essen
 

Gert Raijmaekers werd met 94% van de stemmen door de Essense CD&V-leden 
opnieuw verkozen tot voorzitter van CD&V Essen. Gert woont in de Statiewijk, maar is
eigenlijk geboren en getogen op Hoek. In Essen is hij vooral bekend als cafébaas van
Café Rex. Sinds mei 2014 is hij voorzitter van de Essense CD&V-afdeling. 

Gert Raijmaekers: “De steun van onze leden motiveert me om verder te werken als lokale
voorzitter en dat met enorm veel goesting. We leven in een moeilijk tijdperk en de uitdagingen
op gemeentelijk vlak zijn groot. Onze mandatarissen werken erg hard voor onze gemeente en
zullen steeds op mijn steun kunnen rekenen." 

Voorzitters voor de geledingen
Bart Kuyps blijft eveneens aan het roer als voorzitter van de seniorenwerking. Bart werkt
intussen al meer dan 40 jaar bij Kuyps Verzekeringen.

Julius Luijkx is voorzitter geworden van Jong CD&V Essen. Hij werd unaniem verkozen
door de jongeren. Julius woont op Heikant en heeft er zijn eigen bedrijf, Julius Luijkx
Audio Visuals, opgestart en is één van de drijvende krachten achter jeugdhuis Govio.

 
 
 
 

 
NIEUWS UIT DE PROVINICIE

 

Op 24 september kwam het provinciebestuur naar
Essen voor een overleg met het schepencollege. 
Ter sprake kwamen enkele dossiers waaraan ik de
voorbije jaren als gedeputeerde kon meewerken. 
Zo hadden we het over de fietsostrade, de
ondersteuning door het Kempens Landschap van
collegeklooster, paterstuin en spoorwegloods en 
de activiteiten van de POM (Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij) voor Rijkmaker en detailhandel. Ook
werd het Zorgpunt voorgesteld. De verdere uitbouw
vraagt ook overleg met Nederlandse partners.
Daarvoor stapt de provincie mee in het project.

 

Ludwig Caluwé
provincieraadslid Antwerpen 

 

ludwig@caluwe.be
 
 
 



Lid worden van 
CD&V Essen?


