
kijk mee,
met           !

Essen



Beste Essenaren

 
Essen is een schitterende gemeente, waar 
we allemaal fier op zijn. Het is goed wonen 
bij ons. En dat dankzij onze verenigingen, 
bedrijven, gezinnen, scholen, … enz. Als 
burgemeester probeer ik ervoor te zorgen 
dat de tandwielen goed in elkaar passen, 
dat iedereen gesteund wordt, dat het alge-
meen belang voorop staat!
 
Ik heb het geluk om te mogen steunen op 
een sterke cd&v-ploeg: Essenaren die veel  
engagement opnemen om mee na te 
denken, mensen bijeenbrengen, ideeën 
uitwerken en aftoetsen. Met een duidelijk 
doel: in dienst van de Essenaren, om Essen 
nog mooier te maken! 

Dit magazine laat alvast zien waar we mee 
bezig zijn. Heb jij nog ideeën? Laat het dan 
zeker weten; Bouw mee aan Essen!  

Gaston Van Tichelt
Met vriendelijke groeten

Burgemeester

Geniet van de zomer
       van   

 

Ge rt Raijmaeke rs

Beste vrienden 

We zijn begonnen aan de 2de helft van de 
bestuursperiode, tijd om een balans op te maken 
over wat er allemaal is gebeurd en nog staat te 
gebeuren in onze gemeente.

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hadden 
en hebben een grote impact op ons allen en ook 
op de gemeentelijke werking en budgetten.

De gemeentelijke diensten laten in zulke nood-
situaties hun flexibiliteit zien om de crisissen te lijf 
te gaan, waarvoor veel dank!

De gebruikelijke agenda en planning werden hier 
en daar even aan de kant geschoven, maar toch 
werd er veel gerealiseerd in ons mooie Essen!
 
Ik wens u veel kijk- en leesplezier in deze folder, 
en neem zeker een kijkje in het middenblad, 
waar een mooie tocht staat uitgestippeld langs 
de speerpunten.

Met vriendelijke groeten
Voorzitter cd&v Essen

“Kijk mee met         !”



Gerealiseerd
Landbouwleerpaden zijn 

nieuwe toeristische trekpleister
—

Inzetten op kernversterking 
van de wijken

—
Frequenter onderhoud 

van wegen in het woonbos
—

Verankering van open ruimte
 door nieuw ruimtelijk beleidsplan

Op komst

Essenaren kunnen sociale woningen 
kopen om op te knappen (kluswoningen)

—
Meer kwalitatieve huurwoningen door 

invoering van conformiteitsattesten
—

Knappe investering in  
eigentijdse begraafplaatsen

Wandelplezier door bijkomende trage wegen
—

Oprichting van landbouwadviesraad
—

Gezellige lokale marktjes (Puur Lokaal)
—

Subsidie voor landbouwers voor bescherming 
tegen wolven, dankzij aandringen 

van het gemeentebestuur

Plattelandsbeleid 
en wonen



Op komst

Gerealiseerd
 Milieu, natuur

en duurzaamheid
Essenaren genieten van 

moderne duurzaamheidspremies
—

Propere glasbollen 
—

Propere straten dankzij investering 
in gemeentelijke veegwagen

  Fietsbieb
 —

Natuurbelevingspark Wildert 
achter Wigo

Deelname acties behaag je tuin, 
egelweg,...

—
Efficiënte bestrijding

 processierupsen
—

Gele papiercontainer 



Op komstGerealiseerd
Upgrade van buurtspeelpleintjes 

—
De JOT als nieuwe feestlocatie 

en opfrissing Heuvelhal
—

Jongerenprojectwerking
—

Bouw van toekomstgericht cultuurcentrum 
voor onze socio-culturele verenigingen

—
Padelvelden in Sportpark Hemelrijk  

Kobie komt elke zomer in elke wijk 
(on tour)

—
Herinrichting  van buurtspeelpleintjes

—
UIT-Pas 

—
10.000 stappen-acties 
doet Essenaar bewegen

—
Essen op de kaart 

als mountainbikegemeente

Lokaal Dienstencentrum (Nollekensstraat) 
kan gebruikt worden door verenigingen

—
Sterke (financiële) ondersteuning van 

verenigingen en scholen tijdens de coronacrisis
—

Investeringen in sport: 
nieuwe tribune Sportpark, volleybalpalen, enz.

—
Nieuwe turnhal: Gymhal De Grens

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan 
de ontwikkeling van culturele infrastructuur. 

Onze socio-culturele verenigingen zullen 
binnenkort in Essen kunnen optreden 

in schitterende zaal!

-Steff Nouws

 Vrije tijd:
Jeugd, sport, cultuur 

en onderwijs

I I  



Welzijn, zorg 
en gezondheid

Gerealiseerd
Aandacht voor mentaal welzijn van 

jongeren “Warme William”
—

Gele dozen 
—

Bijkomende AED toestellen, 
o.a. op Heikant en Rijkmaker

—
Elektrische rolstoelfiets 

Toerisme voor iedereen dankzij 
Rap op Stap 

—
Gemakkelijk parkeren

 voor onze thuisverpleegkundigen
—

Gemeente en Zorgpunt ingeschakeld 
in strijd tegen huisartsentekort  

—
Lokaal dienstencentrum en beweeg-

tuin voor senioren bij Sint-Michaël

Zorgzame buurten: de Zorgfoon
—

Verdere uitbreiding zorgpunt
—

De Vlotter krijgt een nieuwe en grotere 
thuis in de Stationsstraat

—
Organisatie van een Zorgbeurs

Op komst

Ondersteuning aan mensen die het nodig hebben, 
zorg dragen voor elkaar en activeren waar het kan.

I I  

-Imelda Schrauwen  -Marc Wauters  -Brigitte Van Aert  -Judith Francken



Gerealiseerd
Verhuis politiekantoor naar Statiebuurt

—
Wijkbabbels 

—
Verdere uitbreiding digitale 

reservatiemogelijkheden 
 —

Veiligheid voorop door plaatsen 
van vaste camera’s

—
Gemeenschapswachten

—
Nieuwe website www.essen.be

—
Nieuwe ladderwagen voor de brandweer

Op komst

Veiligheid en 
dienstverlening 

Nog dit jaar nemen Essen, Kalmthout 
en Wuustwezel 6 geüniformeerde 
gemeenschapswachten in dienst. 
Ze werken geruststellend, treden 
ontradend op bij overlast en zijn een 
eerste contactpunt voor de inwoners. 
Met hun zichtbare aanwezigheid zijn
ze de oren en ogen van de gemeente.

-Jan Suykerbuyk

Betere informatie door 
infocontainer in het straatbeeld

—
Nieuwe ambulance

—
400 Essenaren regelmatig bevraagd 

(De Adviseurs) 
—

Slim financieel beleid met weinig schulden

Openbare verlichting blijft langer branden
—

Invoering anti-inbraaksubsidie voor tuinhuizen
—

Centralisatie van gemeentelijke diensten:
 alle diensten in 1 huis

—
Extra coronanieuwsbrieven 

I I  
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Oude pastorij
Essendonk

Essendonkbos
Steenpaal
Heiblok

Heiblok
Dondersteen
Raaiberg

Raaiberg
Leegtestraat

Kleine Horendonk

Kievitstraat

Kraaienberg
Duiventorenstraat
Schriek
Bredestraat
Roosbroek
Kasteelbeemd
Hanneken tas
Vissenheuvel
Spurrieveld

Holleweg
Rose Grononpad

Rose Grononpad
Schaapsbaan
Herdersbaan

Wildertse Duintjes
Achterstraat
Vijverlaan

Hemelrijk

Grensstraat

‘t Boerke pad
Hondsberg
Kloosterstraat
Guido Gezellelaan 
Nieuwstraat
Smeyerspad

Essendonk
Watermolenstraat
Heuvelplein
Beliestraat
Werf

Oude Baan

Steenovenstraat
Klaprooslaan
Collegelaan
Rouwmoer

Rouwmoer

Papenmoerstraat

Verbindingstraat
Moerkantsebaan
Bergsebaan
Moerkantsebaan
Schouwenbaan

Schouwenbaan
Vleetweg
Hollandsedreef

Hollandsedreef

Hollandsedreef

Hollandsedreef
Ottemeerweg
Nigtestraat

Hollands Diepstraat

Grensstraat
Kloosterstraat
Guido Gezellelaan
Nollekensstraat

Essendonk

Oude Baan
Kamgraspad
Donkweg
Bontstraat

Bontstraat

Nolsebaan

Nolsebaan

Schelpheuvelstraat
Jagerspad
Korte Leemstraat
Velodreef
Moerkantsebaan
Sportpark Hemelrijk

37

38

55

39

40

93

8

1

2

92

VOLG DEZE KNOOPPUNTEN EN ONTDEK 
ESSEN TE VOET OF MET DE FIETS.



Op komstGerealiseerd

Mobiliteit en 
verkeersveiligheid

Huurfietsen aan station Essen 
(Blue-bikes)

—
Lagere snelheid in woonwijken

—
Realisatie ontbrekend stuk fietsostrade

—
Invoering van trajectcontroles 

verlagen de snelheid

Aanleg multimodale verkeershubs
—

Nieuw mobiliteitsplan 
—

Eigentijdse fietsparkings

Fietssuggestiestroken Oude Baan 
—

Fietsstraten
—

Conflictvrije kruispunten Spijker en Ringweg

Een nieuw mobiliteitsplan, voor alle 
weggebruikers, zodat onze schoolgaande 
kinderen veilig naar school kunnen

-Kirsten Tobback

I I  



Gerealiseerd

Nieuwe schoolomgeving
 en stationsplein op Wildert

—
Veel investeringen in voetpaden

 —
Opmaak plannen Kalmthoutsesteenweg

—
Netter openbaar domein 

door opfrissing kasten nutsmaatschappijen

Op komst

Vernieuwing van voetpaden
 o.a. op Heikant

—
Straten genoemd naar 

Essense vrouwen

Heraanleg van Over d’Aa 
en Kammenstraat

—
In Essen snellere verLEDding van openbare 

verlichting dan in andere gemeenten

Openbare werken 

Dankbaar voor het begrip dat de 
Essenaren tonen tijdens grote werken en  
trots wanneer ze afgewerkt zijn!

-Brigitte Quick

I I  



Taskforce lokale economie
—

Ondersteuning eindejaarsactie Unizo Essen
—

Jobbeurs in Heuvelhal 
—

Intensieve samenwerking met VDAB
—

Uitbreiding Rijkmaker langs Postbaan

Lokale economie 
Gerealiseerd

Op komst
Ruimte om te ondernemen

 door verdere uitbreiding Rijkmaker
—

Sterk handelscentrum door afbakening 
kernwinkelgebied met gerichte investeringen

Voordeel Essense bedrijven 
bij overheidsopdrachten

—
Financiële ondersteuning 

zelfstandigen tijdens coronacrisis
—

Nieuwe concessie Kiekenhoeve



Robotland als nieuwe toeristische trekpleister
 —

Vernieuwd Karrenmuseum
—

Internationaal beeldhouwerssymposium
— 

Aankoop klooster Redemptoristen
—

Essen als wandelgemeente: 
Calmeynpad, wandelborden in de wijken, ….

Gerealiseerd

Vernieuwd VVV-kantoor 
—

Nieuwe picknickbank 
in Wildertse Duintjes 

Toerisme 
en erfgoed

Evenementenplein en heraanleg 
omgeving rond douaneloods

—
Verdere uitbouw beeldenpark

 Oude Pastorij 
—

Nieuwe wandelingen en fietstochten 
via VVV Toerisme Essen 

Op komst



Coronacrisis
Slagkrachtig bestuur met oog voor noden 

van de Essenaren
—

Goede organisatie vaccinatiecentrum
—

Essenaren werden goed geïnformeerd 
door veertiendaagse nieuwsbrieven

Gemeente helpt huisdokters door 
vervoer coronatests naar labo

—
Stickers en posters via gemeente

—
Financiële hulp aan onze

 ondernemers en verenigingen

Oekraïnecrisis
Gastvrij onthaal van 

Oekraïense ontheemden
—

Ondersteuning inzameling hulpgoederen
—

Gemeente helpt gastgezinnen 
—

Knappe inspanningen van onze scholen
—

CD&V verzamelt medisch materiaal 
samen met apotheken

Corona- 
en Oekraïnecrisis



Marc Wauters
Lid bijzonder comité 
van de sociale dienst

wauters.marc@icloud.com 

Gert Raijmaekers
Voorzitter cd&v Essen

gertraijmaekers@live.be 

Jan Mens
Lid fractie - penningmeester

jan.mens@telenet.be 

Bart Kuyps
Voorzitter cd&v senioren

bart.kuyps@dvv.be 

Judith Francken
Lid bijzonder comité v/d sociale 

dienst ondervoorzitter cd&v Essen
judithfrancken@hotmail.com 

Imelda Schrauwen
Lid bijzonder comité 
van de sociale dienst

imelda.schrauwen@telenet.be 

Yannick Michiels
Secretaris cd&v Essen

michiels.yannick@gmail.com 

Julius Luijkx
Voorzitter jong cd&v Essen

juliusluijkx@gmail.com 

Kirsten Tobback
Lid gemeenteraad en politieraad

kirsten.tobback@telenet.be 

Steff Nouws
Fractieleider

steff.nouws@hotmail.com 

Marita Verpalen
Gemeenteraadslid - 

afgevaardigde GECORO 
maritaverpalen@gmail.com 

Jan Suykerbuyk
Lid gemeenteraad en politieraad

jan.suykerbuyk@telenet.be 

Brigitte Van Aert
Vijfde schepen

brigitte.vanaert@essen.be

Ludo Somers
Gemeenteraadsvoorzitter 
ludo.somers4@telenet.be

Brigitte Quick
Derde schepen

brigitte.quick@essen.be 

Dirk Konings
Eerste schepen

dirk.konings@essen.be

Gaston Van Tichelt
Burgemeester 
Lid politieraad

gaston.vantichelt@essen.be
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van en voor het volk

Kijk mee,
met           !

Essen

Word je graag lid 
van cd&v Essen? 
Heb je nog vragen 
of ideeën? 

Twijfel niet en neem 
contact met ons op: 
info@essen.cdenv.be


