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VooRWooRd

Beste Essenaar, 

Wat doet de gemeente met uw belastinggeld? U kan het rustig 
lezen in deze brochure, die uw gemeentebestuur voor u heeft 
samengesteld. 

Voor de volgende zes jaren moesten alle plannen worden 
uitgetekend en berekend. Tegen 2019 moeten de gemeenten 
immers voldoen aan een nieuwe financiële evenwichtsnorm. 
Dat was geen gemakkelijke opdracht. Te meer omdat ook onze 
gemeente de gevolgen van de wereldwijde crisis goed voelt. 
Bovendien wordt de prijs van de vergrijzing steeds omvangrijker 
en wegen de financiële gevolgen van strengere normen steeds 
zwaarder door.  

Maar moeilijk gaat ook! Vele uren van vergaderen, rekenen en 
debatteren heeft geleid tot een meerjarenplan dat aan de vereisten 
voldoet én dat een antwoord geeft op vele uitdagingen die in 
onze mooie gemeente aan de orde zijn. Ik hoop dat het ook uw 
verwachting invult.  

Gaston Van Tichelt
burgemeester 
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VEIlIg VERkEER

Essen investeert de volgende 
jaren verder in nieuwe 
fietspaden, betere stoepen en 
nieuwe dorpsherinrichtingen. 
Zo zorgen we voor een betere 
verkeersveiligheid en -leefbaarheid.

fIETsVRIEndElIjk

Ook de aanleg van fietspaden 
langs de Huybergsebaan en het 
fietsvriendelijker maken van de 
Steenovenstraat nemen een 
hap uit het budget. Zodoende 
wordt onze gemeente een echte 
fietsgemeente.

WEgEn In Woonbos

De gemeente wil het duurzaam 
onderhoud van de wegen in 
het Woonbos in de loop van de 
legislatuur op een hoger niveau 
brengen. 
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dooRTochT WIldERT

De komende jaren krijgen de 
plannen voor de herinrichting 
van de gewestelijke doortocht 
Kalmthoutsesteenweg in Wildert 
en van de herinrichting van de 
Molenstraat/Molenakkerstraat 
concreet vorm.

snElhEIdszonEs

De snelheidsregimes in Essen 
moeten voor alle weggebruikers 
eenduidig en duidelijk zijn. De 
invoering van snelheidszones 
draagt hier toe bij.
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Essen kiest voor een verkeersveilige, 
landelijke, open, duurzame en 
gezonde gemeente

kloosTERdoMEIn

In samenwerking met de vzw 
Kempens Landschap en via een 

sociale economieproject, investeert 
Essen verder in het vroegere 

kloosterdomein van de Paters 
Redemptoristen (Rouwmoer). Samen 

zoeken we een nieuwe bestemming 
voor de kerk en het kloostergebouw. 



oudE pasToRIj En VEsT

De vest en het park van de Oude 
Pastorij worden na de opmaak 
van een landschapsbeheersplan 
opgewaardeerd. We onderzoeken 
of de vest kan worden aangesloten 
op de Magerbeek. 

duuRzaaM bosbEhEER

Door de uitvoering van het 
uitgebreid bosbeheersplan zorgen 
we voor een duurzaam beheer van 
de gemeentelijke (loof)bossen. 
Ook het bermbeheersplan krijgt 
vanaf 2014 uitvoering.
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gRoEn En opEn

Het landelijke en open karakter van 
Essen is een enorme troef die we 
moeten behouden. Een realistisch 
maar ook ambitieus beleid zal op 
dit vlak leiden tot het behoud van 
ons groene en open karakter. De 
afkoppeling van de Magerbeek in 
de Dreef is zo'n voorbeeldproject.

klIMaaTnEuTRaal

Via de campagne Klimaatneutraal 
2020 dringen we de broeikasgassen 
terug. We kiezen voor een 
duurzamer wagenpark en een lager 
energieverbruik. We screenen de 
straatverlichting en zetten in op 
hernieuwbare energie o.a. door het 
plaatsen van zonnepanelen 
op de loods.
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VRIj Van pEsTIcIdEn

De gemeente stopt met het 
gebruik van pesticiden in het 
groenonderhoud vanaf 2015. Dat 
leidt tot een fikse meerkost. We 
maken werk van een duurzame 
interne milieuzorg. 

TRagE WEgEn

De volgende jaren worden de 
actieplannen rond trage wegen 
in de praktijk gebracht, zodat we 
tegen het einde van de legislatuur 
ruim tien extra trage wegen in 
gebruik hebben.

boMEnbEsTand

Het gemeentebestuur investeert 
extra in het bomenbestand en 
installeert een bomenteller. Er 
komt een strengere controle 
op kappingen, heraanplant en 
op de verplichte aanplant van 
groenschermen. 
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MEER spEElRuIMTE

De gemeente wil het sociale 
weefsel in Essen verder versterken 
en de betrokkenheid van bewoners 
aanmoedigen, bijvoorbeeld 
door de inzet van peters en/

of meters en het afsluiten van 
buurtcontractjes bij het onderhoud 
van het groenonderhoud 
en bij speelpleintjes. De 
buurtspeelpleintjes worden 
gescreend en eventueel 
toegankelijk gemaakt voor 
verschillende generaties. Aan GC 
de Oude Pastorij komt er een 
innoverend natuurspeelplein met 
beeldentuin. Het statiebos tussen 
de Stationsstraat en de Kerkstraat 
wordt omgevormd tot een mooi en 
toegankelijk wandelbos.

hERInRIchTIng as  
WaTERMolEnsTRaaT - 
oVER d'aa  
En kaMMEnsTRaaT

Terwijl de omvangrijke werken 
op de Moerkantsebaan en in de 
zijstraten van Hoek (inclusief 
aanleg fietspad Spillebeek) 
worden afgewerkt, zal ook de 
schop in de grond gaan voor 
de herinrichting van de as 
Watermolenstraat-Over d’Aa 
en voor de herinrichting van de 
Kammenstraat.
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gRoEnondERhoud

De netheid en het openbaar 
domein gingen erop vooruit. We 
zullen ze extra vergroenen met 
onderhoudsvriendelijke beplanting. 
Met een jaarlijkse extra inspanning 
van 100.000 euro en een eenmalige 
investering van 60.000 euro, 
houden we het groenonderhoud 
op peil. 

lokaal WoonbElEId

Ook binnen het lokaal woonbeleid 
zet de gemeente de komende 
legislatuur verder in op de 
kwaliteit en duurzaamheid van het 
woonaanbod. We nemen via het 
lokaal woonoverleg de regierol op 
voor betaalbaar en sociaal wonen. 
Hierbij gaat bijzondere aandacht 
naar senioren en starters.

coMMunIcaTIE

Een goede communicatie 
is belangrijk. De nieuwe 
website komt weldra 
online. Essen 
Info blijft uw 
magazine op 
maandbasis.

gRoTE EVEnEMEnTEn 
I.p.V. kobIEchEquEs

De doortocht van de Eneco Tour, 
Vlaanderen Muziekland,...Kom 
Bijeen In Essen (Kobie) groeit uit 
tot een sterk merk. De werking 
van de vzw Kobie werd zodanig 
positief beoordeeld, dat ze ook 
de volgende jaren alle kansen 
krijgt om, aanvullend aan het 
reguliere verenigingsleven, 
optredens en evenementen te 
organiseren. In de plaats van de 
bestaande kobiecheques, maken 
we een budget vrij om grotere 
evenementen naar Essen te halen, 
waar elke Essenaar gratis aan kan 
deelnemen. 

Essen behoudt wat goed is
De voorbije jaren leverde het gemeentebestuur extra inspanningen op 

verschillende domeinen. Deze inspanningen mogen niet verloren gaan. 

We zetten ze verder en breiden ze zelfs nog uit. Enkele voorbeelden!
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zoRgzaME gEMEEnTE 

Ook de zwakkere Essenaar trekken 
we volop mee. Via een slimme 
besparing en een juiste focus op 
de doelgroep, kan het OCMW haar 
sociaal beleid in stand houden.
Ook naar mensen met een 
beperking gaat er veel aandacht. 
De jaarlijkse Dag van het 
Buitengewone Kind en de extra 
ondersteuning van de G-werking in 
onze gemeente, blijven uiteraard 
bestaan. In 2014 is onze gemeente 
trouwens host town voor atleten 
van de Special Olympics European 
Summer Games. Door bijkomende 
projecten op het getouw te 
zetten, blijven we ook een 
dementievriendelijke gemeente.

nIEuW lokaal 
dIEnsTEncEnTRuM

De oprichting van het Lokaal 
Dienstencentrum (LDC) was een 
voltreffer. Via een samenwerking 
met de Gasthuiszusters van 
Antwerpen, zal het OCMW in een 
nieuw Lokaal Dienstencentrum 
investeren. Op die manier krijgen 
onze senioren een nieuwe 
moderne en goed uitgeruste 
accommodatie en kan het LDC 
zijn werking op een goede manier 
voortzetten, aanvullend aan het 
verenigingsleven.

VEREnIgIngslEVEn  
kRIjgT VollE sTEun

Essen koestert zijn 
verenigingsleven. De subsidies 
voor de verenigingen blijven op 
hetzelfde niveau. Voor de socio-
culturele verenigingen passen 
we het systeem iets aan, zodat 
de verenigingen (buiten de 
wijkcomités) een hoger aandeel 
overhouden. 
De voetbalverenigingen worden 
substantieel geholpen in hun 

infrastructuuruitdagingen. De 
twee Essense turnverenigingen 
in Essen-Centrum zullen samen 
met de scholen kunnen turnen in 
een nieuwe turnhal, wellicht op de 
terreinen achter Mariaberg. 
De gebruikers van GC de Oude 
Pastorij kunnen blijven rekenen 
op een laagdrempelige regeling. 
Op de nieuwe website komt 
een vrijwilligersdatabank en een 
centraal reservatiesysteem voor 
gemeentelijke sportinfrastructuur. 
In afwachting van een definitieve 
locatie, voorzien we alvast 
middelen voor een repetitieruimte.
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RuIMER aanbod 
kIndERopVang

Een goed aanbod aan 
kinderopvang is steeds meer 
een belangrijke factor in de 
combinatie gezin-arbeid. Het 
nieuwe decreet Kinderopvang legt 
zwaardere lasten op de private 
initiatieven. Om aan de vraag 
tegemoet te komen, en om een 
kwalitatieve invulling te kunnen 

geven, zal het gemeentebestuur 
een mooie centrale kinderopvang 
realiseren op de Erasmus-site in 
het centrum van de gemeente. 
Op deze plek zal dan ook de 
succesvolle speelpleinwerking 
kunnen doorgaan. In Wildert 
wordt een nieuwe kinderopvang 
ondergebracht in de huidige 
bibliotheeklocatie. In de loop 
van de legislatuur verrijst via een 
groter infrastructuurproject op 
dezelfde locatie een mooie nieuwe 
kinderopvang.

Essen versterkt wat nodig is
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sTEun aan  
onzE VRIjWIllIgERs

Permanente vorming is meer en 
meer een essentieel onderdeel 
van ieders leven.Vrijwillige 
initiatieven in deze sector 
verdienen alle ondersteuning. 
Onze gemeente heeft het geluk 
dat het Tatteljee deze nood invult. 
Om de vrijwilligers beter te 
ondersteunen, biedt de gemeente 
de vzw substantiële hulp aan. Zo 
kan ze ook op langere termijn haar 
succesvolle werking voortzetten. 
In de lokalen van het Tatteljee 
gaat tevens een project als een 
repair café van start, waar mensen 
(samen) spullen herstellen.

'gEzondhEIdshuIs'

Gezondheid is belangrijk. 
Het OCMW van Essen zal de 
huidige polikliniek de volgende 
jaren aanpassen en omvormen 

tot het gezondheidshuis van 
morgen. Zo kan de Essenaar 
op een laagdrempelige manier 
een beroep blijven doen op een 
uitgebreide gezondheidsservice. 
We onderschrijven de Vlaamse 
doelstellingen i.k.v. het Charter 
voor een Gezonde Gemeente.

opWaaRdERIng  
EssEn-cEnTRuM

Het bestuur wil het centrum 
van onze gemeente opkrikken. 
Een commercieel-strategische 
benadering moet samengaan met 
een infrastructurele invalshoek. 
De verkeerssituatie, met nadruk 
op de verkeersveiligheid voor 
de zwakke weggebruiker, moet 
beter. Het STOP-principe  – zoveel 
mogelijk Stappen, Trappen (fiets), 
het Openbaar en collectief vervoer 
gebruiken en pas daarna de 
Personenwagen inzetten – vormt 
de leidraad. Er komt extra controle 
op werven die openbaar domein 
innemen. Door het realiseren van 
insteekwegen (Kammenstraat, 
Hondsberg, …) realiseren we 
meer parkeergelegenheid voor de 
plaatselijke bewoners.

11

nMbs-sITE 

De komende jaren stellen we de  
strategisch gelegen spoorwegsite verder 
open. Hierbij staan vooral samentuinen en 
cyclocross in de kijker. In samenwerking 
met vzw Kempens Landschap en met 
subsidies van de Vlaamse overheid (80 
procent) restaureren we de NMBS-loods 
en zoeken we een concrete functie voor 
het historische gebouw.
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bEgRaafpaRkbEhEER

De begraafplaatsen evolueren naar 
mooie begraafparken. In eerste 
instantie vinden ontgravingen 
plaats om gefaseerd nieuwe 
inrichtingen te realiseren.

WonEn In EIgEn doRp

Hoek en Horendonk moeten ook 
in de toekomst dorpen blijven 
waar het goed is om te wonen. 
We scheppen woonkansen 
voor jonge gezinnen. In de 
loop van de legislatuur moet 
daarom het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
worden herzien, uiteraard 
binnen het mogelijke juridische 

kader. Ook andere ruimtelijke 
uitvoeringsplannen worden 
uitgewerkt. Essen gaat de 
woonbehoeftestudie actualiseren,  
om zo tot gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen te komen.

MEER WooncoMfoRT 
In Woonbos WIldERT

Het provinciebestuur keurde 
een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) goed dat 
grote delen van de weekendzone 
in Wildert omzette naar 
'woonbos'. Het gemeentebestuur 
zal de toepassing van het 
PRUP evalueren met het oog 
op mogelijke verbeteringen. In 
samenspraak met Infrax en de 
Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) werken we het project 
verder uit. We gaan na hoe 
we het woonbos van riolering 
en andere nutsvoorzieningen 
kunnen voorzien. Zoals verwoord 
in het informatieve deel van 
het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, blijven we 
streven naar een gelijkaardige 
omvorming van de weekendzone 
in Horendonk. Deze omvorming 
mag wel geen impact hebben op 
het woonquotum.
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gEMEEnTElIjk 
paTRIMonIuM  
ondER dE loEp

Het lokale bestuur heeft heel 
wat patrimonia in eigendom, 
gaande van gebouwen en 
woningen tot weilanden en 
bossen. Veel meer dan vroeger, 
zal het gemeentebestuur zijn 
patrimonium op een actieve 
manier beheren. Dit zal op 
verschillende manieren tot uiting 
komen. Kostenbesparende 
maatregelen op het vlak 
van onderhoud en energie, 
alsook een doorgedreven 
inventarisatie en monitoring, 

doen de beheerskosten van het 
patrimonium gevoelig dalen. Het 
bestuur zal de functionaliteiten 
van de gemeentelijke patrimonia 
inventariseren en vergelijken 
met de huidige en toekomstige 
noden. Op deze manier zullen we 
sommige gebouwen efficiënter 
kunnen aanwenden. Mogelijk 
stellen we sommige eigendommen 
buiten gebruik, of creëren we 
mogelijkheden om via externe 
financiering nieuwe investeringen 
te doen.

nIEuWE  
(bouW)pRojEcTEn

Een aantal eigendommen die 
duidelijk geen enkel gemeentelijk 
belang dienen, worden verkocht. 
In navolging van het voorgaande, 
richten we met externe financiering 
en in samenwerking met het 
onderwijs en de turnverenigingen, 
alvast een nieuwe energie-
efficiënte turnhal op. De huidige 
gebouwen in de Sint-Jansstraat 
101-103 (grondstuk, oud 
schoolgebouw en woning) bekijken 
we als één geheel. De gemeente 

wil er een nieuw complex bouwen 
met minimaal een kinderopvang, 
een gemeenschapscentrum en 
seniorenwoningen. We kiezen 
ervoor om de Essense politie-
antenne te huisvesten in het 
stationsgebouw. Het vrijgekomen 
politiegebouw wordt een 
toekomstige multifunctionele 
locatie voor o.a. repetities, 
tentoonstellingen, kleinere fuiven, 
enz. De vzw Heemkundige Kring 
heeft plannen om het Heemhuis 
te verbouwen. De heropbouw 
van de Kiekenhoeveschuur past 
in een nieuwe concessie voor de 
Kiekenhoeve. Op deze manier 
wordt ook de erfgoedsite verder   
opgewaardeerd.



M
EER

JA
R

EN
PLA

N
 2014-2019

dIgITalE balIE

De openingsuren van het 
gemeentehuis handhaven we op 

Essen gaat voor een 
efficiënte bedrijfsorganisatie
Net als alle andere lokale besturen, bevindt Essen zich in een 

snelveranderend bestuurlijk landschap met een nieuwe bedrijfscultuur. 

De komende jaren zullen we efficiënter moeten omgaan met 

de beschikbare middelen, zonder echter te raken aan de goede 

dienstverlening: ziehier de grote uitdaging voor onze organisatie!

het huidige hoge niveau. Door 
de invoering van een nieuw 
volwaardig digitaal loket, zal de 
dienstverlening naar de burger 
nog verbeteren. Tegelijk sparen we 
samen kostbare tijd en energie uit. 

14
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saMEnWERkIng loonT

De komende jaren zal de gemeente 
intern op een doordachte manier 
besparen in de bedrijfsvoering. 
Streefdoel: een algemene 
minderuitgave van 10 procent. 
Via samenwerking met andere 
gemeenten en door een verdere 
integratie tussen gemeente en 
OCMW, kunnen we besparen 
zonder aan dienstverlening in te 
boeten. Zo zullen we de jobbeurs 
voortaan samen met Kalmthout 
en Wuustwezel (en met de VDAB) 
organiseren. Zodoende neemt 
Essen de jobbeurs in 2014 en 2017 
voor zijn rekening. 

Ook onze lokale politie van PZ 
Grens (Essen, Wuustwezel, 
Kalmthout) zal waarschijnlijk nauw 
gaan samenwerken met de lokale 
politiezone Voorkempen (Brecht, 
Malle, Schilde, Zoersel). Mogelijk 
komt het zelfs tot een fusie.

MEdEfInancIERIng

Via de koppeling aan een aantal 
Vlaamse beleidsprioriteiten, 
wordt de Vlaamse overheid 
medefinancier van een aantal 
beleidspunten, o.a. op het vlak 
van sport, jeugd, cultuur en 
internationale samenwerking.

Verder werken we ook met andere 
overheden samen op tal van 
vlakken: 

Met de provincie voor o.a. 
het commerciëel strategisch 
centrumplan

Met het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) voor 
o.a. de verkeerssituatie 
Kalmthoutsesteenweg-
Middenstraat-Huybergsebaan, 
enz., 

Met vervoersmaatschappij De 
Lijn voor o.a. de screening van 
de belbushaltes. 

Met de NMBS voor o.a. de 
stationsomgeving, enz.

•

•

•

•
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ondERWIjs doET MEE 
duIT In hET zakjE

De twee gemeentelijke 
onderwijsinrichtingen (Wigo en 
Muzarto) gaan ook besparen op 
hun werkingskosten. Zo zetten ze 
een nodige stap in de richting van 
een werking binnen de door de 
Vlaamse overheid ter beschikking 
gestelde middelen.

hEdEndaags 
pERsonEElsbElEId

De gemeente beschikt over 
een goed en deskundig 
personeelsbestand. In  vergelijking 
met vele andere gemeenten, scoort 
Essen heel goed. Toch omvat de 
personeelskost zo'n 38 procent 
van de alle uitgaven. Kosten die de 
komende jaren nog zullen stijgen 
door de functionele loopbaan, de 
stijging van de patronale last voor 
de pensioenen (van 25 naar 34 
procent in 2016) e.d.
Het is de doelstelling om de totale 
loonmassa op hetzelfde niveau 
te houden. Om dit mogelijk te 

maken, zullen we binnen de 
organisatie een aantal personen 
die met pensioen gaan, niet 
vervangen. Tegelijk gaan we 
soberder om met vormingen 
en andere kosten. Een meer 
transparant en goedkoper systeem 
van extralegale verloning zal 
het huidige vervangen. Samen 
met het OCMW brengen we een 
hedendaags personeelsbeleid in de 
praktijk. Op deze manier houdt de 
gemeente zijn personeelskost in 
de hand. 
Naast het nemen van 
organisatorische maatregelen, een 
hertekening van het organogram 
en het herschikken van 
functieomschrijvingen, schenken 
we aandacht aan de uitbouw 
van een evenementenloket, 
een volwaardig integraal 
veiligheidsbeleid en het voeren van 
een performant beleid rond lokale 
economie.
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spEElplEInWERkIng
De exploitatie van het 
Jeugdverblijfscentrum Paviljoen 
wordt niet aanzien als een kerntaak 
voor Essen. De omvangrijke en 
nodige investeringen aan het 
gebouw zullen we dan ook niet 
uitvoeren. De centrumcoördinator 
zal bij pensionering niet 
worden vervangen. We zetten 

de verschillende opties 
voor het gebouw op een 
rijtje. De organisatie van de 
speelpleinwerking wordt 
ondergebracht bij de gemeentelijke 
diensten.

zWEMbad ToT dE naad VERslETEn

De sterk verouderde staat van zwembad De Vennen, 
een gebouw uit 1972, maakt zware investeringen 
noodzakelijk. Bovendien worden de geldende 
Vlaamse normen steeds strenger. Na analyse van het 
gebruikersprofiel en alternatieve mogelijkheden, en na 
aftoetsing van intergemeentelijke samenwerking en externe financiering, 
kiest de gemeente ervoor om het bad in juni 2015 te sluiten. Een 
verplichte renovatie of de bouw van een nieuw instructiebad - een 
miljoeneninvestering - is financieel niet te verantwoorden. Uiteraard 
doet de gemeente er alles aan om de vaste gebruikers een waardig 
zwemalternatief aan te bieden.  Voor de scholen voorzien we busvervoer 
en zwembeurten. De individuele zwemmer krijgt een tegemoetkoming.

Essen houdt kerntaken in het oog
De invoering van de verplichte Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor 

lokale overheden op 1 januari 2014, en de financiële krapte, vereisen dat 

de gemeentebesturen zich intern bevragen over hun kerntaken.



opRoEp bosMusEuM

We willen het huidige bosmuseum 
in de Wildertse Duintjes een 
nieuwe invulling geven. Daarom 
lanceren we een open oproep voor 
het gebouw. Indien hierop geen 
of geen afdoende respons komt, 
geven wij het geheel terug aan de 
natuur.

bIblIoThEEk- 
fIlIalEn gaan dIchT

De bestaande bibliotheekfilialen 
zijn gedateerd. Het bibliotheek-
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landschap is in volle evolutie. 
We verwachten dat de functies 
en technologische aanpassingen 
van bibliotheken de komende 
jaren nog meer en sneller zullen 
evolueren. De gemeente opteert 
er dan ook voor om volop in te 
zetten op de hoofdbibliotheek. 
De huidige filialen in Horendonk, 
Wildert en Heikant krijgen andere 
bestemmingen. Voor de scholen 
stellen we een vraaggerichte 
wisselcollectie samen. 
Bibbezoeken blijven themagericht 
doorgaan. De bib-aan-huisservice 
breiden we uit naar andere 
doelgroepen, zodat ook mensen 
die tijdelijk immobiel zijn hun 
boeken thuisbezorgd krijgen.
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ocMW-doTaTIE

Het OCMW is een belangrijke 
partner in het beleid van onze 
gemeente. De dotatie daalt tot 
circa het niveau van 2011. Het 
bedrag wordt berekend in functie 
van de mogelijkheden die het 
OCMW heeft om, op basis van een 
kerntaken- en besparingsanalyse, 
een evenwaardig sociaal beleid 
neer te zetten als voorheen. 

IgEan En EssEn  
bouWEn afValbERg af

We bestendigen de relaties met 
dienstverlener Igean. We blijven 
inzetten op de afbouw van de 
afvalberg en stellen het principe 
de vervuiler betaalt centraal. In de 
loop van de legislatuur voeren 

we eveneens een doorgedreven 
vorm van diftar (gedifferentieerd 
tarief) in voor restafval. Belangrijk 
in dit kader is de strijd tegen 
zwerfvuil. Hierbij zullen we niet 
alleen sensibiliseren, maar ook de 
sluikstorters aanpakken.

ondERhoud Van 
kERkgEbouWEn

De gemeente heeft met het 
Centraal Kerkbestuur een 
meerjarenplan afgesproken, in 
samenhang met de visie op de 
toekomst van de kerkgebouwen. 
De werkingstoelage is grotendeels 
gebaseerd op renteaflossingen van 
investeringen in de voorbije jaren. 
Hierdoor is de bouwtechnische 
staat van de gebouwen grosso 
mode in orde. De dotatie gaat uit 
van sobere maar noodzakelijke 
investeringen in de kerkgebouwen. 
Hierbij houden we ook rekening 
met de vraag om kerkgebouwen 
open te stellen voor niet-religieuze 
initiatieven.

Essen wikt en weegt de dotaties
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fInancIERIng 
kaRREnMusEuM

Het Karrenmuseum neemt al 
heel wat jaren een belangrijk 
aandeel in in de gemeentelijke 
dotaties. Hierbij moeten we de 
input in verhouding brengen met 
de output. De gemeente zet de 
zoektocht naar een bijkomende 
structurele financiële partner 
verder, zodat het totaalbudget 
minder kwetsbaar wordt. De 
vzw moet de nodige tijd krijgen 
om zich intern voor te bereiden 
op een kleinere gemeentelijke 
dotatie. Daarom wordt de dotatie 
de eerstvolgende drie jaar 
onveranderd verdergezet, om 
vanaf 2017 te krimpen met 10 
procent.

VVV

De VVV is al jaren een dynamische 
partner van het gemeentebestuur. 
Ze neemt heel wat werk van de 
gemeente op het vlak van toerisme 
uit handen. De voorgaande jaren 
heeft de gemeentelijke dotatie 
aan de VVV een sterk groeiritme 
gekend. Aan dit groeiritme stellen 
we nu een einde.

hEEMkundIgE kRIng
In de loop van de legislatuur 
voorzien we voor de Heemkundige 
Kring een investeringssubsidie 
voor de verbouwing van het 
Heemhuis. Zo kan de vzw 
zijn toekomst bestendigen en 
investeren we in de erfgoedsite.
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lokalE polITIE: 
gRoEIRITME ondER 
conTRolE houdEn

Ook binnen de PZ Grens 
wordt er drastisch bespaard 
op werkingsmiddelen. Gezien 
de relatieve omvang van de 
personeelskost, is het echter 
niet mogelijk om de dotatie 
te laten dalen. Wel gaat de 
politie het groeiritme onder 
controle brengen. Intensieve 
samenwerkingsmogelijkheden 
met PZ Voorkempen zullen ertoe 
bijdragen dat de politiekost 
per inwoner ook in de verdere 
toekomst controleerbaar blijft. 

posITIEVE EValuaTIE 
VzW kobIE

De gemeentelijke vzw Kobie 
wordt positief geëvalueerd. De 
doortocht van de Eneco Tour 
afgelopen zomer was een schot in 
de roos. Op basis van de nodige 
budgetten om op hetzelfde niveau 
te kunnen blijven werken, wordt 
een gemeentelijke dotatie ook in 
de toekomst gehandhaafd. De 
eerstvolgende jaren budgetteren 
we iets ruimer.
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EssEnsE InkoMEns 
ondER gEMIddEldE

Het inkomstenniveau van de 
gemeente heeft de voorbije 
periode geen gelijke tred gehouden 
met de uitgaven. Na analyse blijkt 
bovendien dat de inkomsten 
van Essen gevoelig onder het 
Vlaamse gemiddelde liggen: 
volgens het Individueel Financieel 
Profiel liggen deze in Essen op 
79 (index = 100). Het bestuur wil 
de ontvangsten weer op niveau 
brengen via besparingen en een 
optimalisatie van de inkomsten. 
Niet drastisch, maar in verspreide 
slagorde. Op deze manier zal de 
Essenaar het zo min mogelijk 
voelen.
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Essen brengt inkomsten op niveau
RETRIbuTIEs

Dat zijn ontvangsten die de 
gemeente haalt uit prestaties (bvb. 
gebruik sportinfrastructuur). De 
tarieven liggen, in vergelijking 
met onze buurgemeenten, al 
jaren aan de lage kant. Hiernaast 
worden enkele nieuwe retributies 
ingevoerd (bvb. inname van 
openbare domein, retributie op 
werken aan nutsvoorzieningen,...).  

pERsonEnbElasTIng

De aanvullende personenbelasting 
in Essen ligt met 7 procent lager 
dan het gemiddelde in Vlaanderen. 
De APB wordt licht opgetrokken 
naar 7,5 procent (niveau 2008).

onRoEREndE  
VooRhEffIng

De opcentiemen in Essen stijgen 
van 1150 naar 1250. Dan nog zit 
onze gemeente ruim onder het 
Vlaamse gemiddelde van 1401. 

gEMEEnTElIjkE  
bElasTIngEn

Het gaat o.a. om een verhoging 
van de belasting op tweede 
verblijven. Ook de invoering van 
enkele nieuwe belastingen (bvb. op 
onbebouwde percelen) doen een 
broodnodige duit in het zakje.
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uITdagIngEn

Via besparingen en het op niveau 
brengen van de inkomsten, zal het 
gemeentebestuur in de legislatuur 
2013-2019 een voldoende hoog 
niveau van investeringen en 
beleidsmaatregelen kunnen 
aanhouden om de uitdagingen 
waarvoor onze gemeente staat, te 
kunnen aangaan. 
Dit beleid wordt gevoerd te midden 
van een zeer zware financiële crisis 
voor alle gemeentebesturen. Essen 
is daarin geen uitzondering. Er 
worden moedige keuzes gemaakt.

CONCLUSIE:  
sober besturen 
om verder te groeien

'onTVETTE oVERhEId'
Na de spreekwoordelijke 'vette 
jaren' zijn we in een tijdperk van 
'ontvette overheid' aanbeland. 
De gemeentelijke uitgaven in 
verhouding brengen met de 
ontvangsten, zonder evenwel 
te raken aan de dienstverlening 
en toch voldoende ruimte te 
laten om te investeren: ziehier 
de grote uitdaging voor het 
gemeentebestuur van Essen.

Voor meer details verwijzen we u 
graag verder naar het document 

'Strategische meerjarenplanning 2014-
2019', dat u online terugvindt op de 

gemeentelijke website onder het menu 
Bestuur > Beleidsdocumenten.




