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VOORWOORD

Beste Essenaar

Wat doet de gemeente met je belastinggeld? Ongetwijfeld ben 
je daarin toch wel geïnteresseerd. In deze brochure krijg je het 
antwoord. 

Het gemeentebestuur heeft het voorbije jaar het meerjarenplan 
opgesteld voor 2020-2025. Het meerjarenplan bepaalt waar de 
inkomsten vandaan komen, en aan welke uitgaven deze worden 
besteed. Van de weddes voor onze medewerkers, naar de boeken 
van de bib, over subsidies voor verenigingen en werken aan voet- 
en fietspaden.  

Het meerjarenplan is opgesteld op basis van de resultaten van de 
bevolkingsbevraging van 2017, de verkiezingsprogramma’s, en 
allerlei adviezen en participatietrajecten. Na veel rekenwerk en een 
grondige bespreking in de gemeenteraad werd het definitieve plan 
goedgekeurd. 

Onze mooie gemeente heeft vele troeven, maar ook veel 
uitdagingen. Dit plan geeft daar een antwoord op. Ik hoop dat het 
aan je verwachtingen voldoet. 

Uw burgemeester  
Gaston Van Tichelt
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Gezonde financiële situatie
ESSEN KAN INVESTEREN
Hoewel de gemeentelijke middelen 
onder druk staan (meer taken naar 
het lokale niveau, pensioenlasten, 
taxshift, hogere dotaties voor 
afvalverwerking, brandweer en 
politie ...) verkeert Essen in een 
gezonde financiële situatie. 
Hierdoor kan Essen de komende 
jaren verder groeien, de werking 
van de diensten versterken en 
meer dan 27.000.000 euro in 
allerlei projecten investeren. 

BASISBELASTINGEN  
OP HETZELFDE NIVEAU
De aanvullende personenbelasting 
blijft op hetzelfde niveau. Met 7,5 
procent zit Essen rond het Vlaams 
gemiddelde. De onroerende 
voorheffing bedraagt 787 
opcentiemen, een stuk onder het 
Vlaamse gemiddelde van 905.

STURENDE HEFFINGEN
Via enkele gemeentelijke 
belastingen kan Essen een 
sturend beleid voeren. Zo gaat 
de belasting op tweede verblijven 

getrapt omhoog, van 750 tot 1.250 
euro in 2024. Om een wildgroei 
tegen te gaan, broedt het bestuur 
op twee nieuwe belastingen: op 
tankstations (met uitzondering 
van duurzame brandstoffen) en 
zendmasten. Doordat de gemeente 
geen extra grotere belastingen 
invoert, stijgen de schulden relatief 
licht van bijna 14 miljoen naar iets 
meer dan 15 miljoen euro.

BIJSTURING  RETRIBUTIES
Essen gaat de bestaande 
retributiereglementen bijsturen. 
Waar nodig passen we ze aan 
aan de economische realiteit. 
Onder meer de concessies op 
begraafplaatsen en de tarieven 
voor het recyclagepark en de 
huisvuilophaling gaan licht 
omhoog. In de toekomst willen we 
de retributies aanpassen aan het 
indexcijfer.
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SDG's als bestuurlijke leidraad
De nieuwe legislatuur biedt een unieke 
kans om Essen op weg te zetten naar 
een duurzame toekomst. 

De Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) 
beschouwt de Agenda 2030 
voor Duurzame Ontwikkeling 
van de Verenigde Naties (VN) 
als de ideale kapstok om het 
lokale beleidsplanningsproces 
hierop af te stemmen. 

De agenda omvat 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 
(Sustainable Development Goals 
of SDG’s). De 17 doelstellingen zijn 
georganiseerd volgens 5 pijlers van duurzame ontwikkeling: 
people, prosperity, planet, peace en partnership. In onze taal: mensen, 
welvaart, vrede, samenwerking en planeet. 

Lokale besturen hebben een bijzondere rol te vervullen. Alle 
SDG’s raken aan de bevoegdheden van lokale besturen. Essen 
wil daar zeker aan bijdragen. Zo heeft Essen haar actieplannen 
en indicatoren waar mogelijk gelinkt aan de SDGs. De nieuwe 
meerjarenplanning 2020-2025 is hiervan het sluitstuk.
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PROPER ESSEN
Met de expertise van de actie 

Mooimakers verhogen we de strijd 
tegen zwerfvuil en sluikstorten. Ook de 

openbare omgeving moet proper zijn. 
Voor de aankoop van vuilnisbakken 

en picknickbanken trekken we 190.000 
euro uit. Essen investeert bijkomend in 

een eigen veegwagen, een investering 
van 150.000 euro. 

G
R

O
E

N Essen wil een groene 
gemeente zijn. Groen staat 
ook voor landelijk, duurzaam 
en gezond. Meer dan ooit 
staat de klimaatuitdaging 
wereldwijd hoog op de 
agenda. Ook in Essen. Jong 
en oud zijn er zich van bewust 
dat een gezond klimaat de 
sleutel is voor de volgende 
generaties.

Met allerlei actieplannen 
zorgen we ervoor dat Essen 
een groene, landelijke, 
klimaatneutrale en duurzame 
natuurgemeente blijft, en dat 
de Essenaren in hun nabijheid 
kunnen genieten van mooie 
groenelementen.
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RECREATIEF GROEN 
OP WANDELAFSTAND
In overleg met onze natuur- en 
landbouwpartners, wil Essen 
de waardevolle groengebieden 
planologisch beschermen en waar 
mogelijk nog uitbreiden. 

De gemeente wil de tientallen 
speelpleintjes in Essen screenen. 
Waar nodig plaatsen we nieuwe 
toestellen, of vormen we ze om tot 
buurtpleintjes. In de wijken komen 
beweegtoestellen, goed voor de 
samenhang en de gezondheid!

In Wildert realiseren we, in 
samenwerking met de NMBS 
en een ontwikkelaar, een nieuw 
stationsplein met parkeerruimte 
voor fietsen en auto's.

Het bestuur wil de woonbehoefte 
correct in kaart brengen. Nieuwe 
grote bouwprojecten roepen we 
tijdelijk een halt toe. Het sluitstuk 
van een goede ruimtelijke ordening 
is de handhaving. Essen kiest voor 
een rechtvaardige aanpak: soepel 
als het kan, streng als het moet.
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PARKGEMEENTE
Essen wil investeren in nieuwe 
landschapsparken: een groene 
vinger tussen Statie en Heikant, 
het Beekdal in Wildert en de 
omgeving van de douaneloods.  
Bestaande groengebieden 
willen we opwaarderen, met 
bijzondere aandacht voor kleine 
landschapselementen en trage 
wegen. 

We dringen bij het Vlaams Gewest 
aan om de voormalige grenssite 
terug te geven aan de natuur en 
de Ringweg - naar Nederlands 
voorbeeld - te herleiden tot een 

tweebaansweg met natuurbuffer. 
Het budget voor groenonderhoud 
stijgt in 2020 met 233.000 euro. 

De komende jaren vormen we ook 
de begraafplaatsen van Wildert, 
Horendonk en Statie om tot 
hedendaagse begraafparken, een 
jaarlijkse investering van 150.000 
euro.

EEN ʻWARME ,̓ GEZONDE EN SPORTIEVE GEMEENTE

Essen zet verder in op een actief gezondheidsbeleid. Fit in je hoofd is 
belangrijk, zeker ook voor jongeren. We onderstrepen de boodschap om 
voor elkaar te zorgen en naar elkaar te luisteren. 

Sporten is niet alleen gezond, het brengt ook mensen bij elkaar. Jaarlijks 
willen we een sportkompas organiseren, waarbij kinderen van het derde 
leerjaar hun talenten kunnen ontdekken en meer kansen krijgen op een 
positieve sportbeleving. 
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OPENBAAR VERVOER
Openbaar vervoer is duurzame 
mobiliteit. De gemeente stelt 
zich actief op om zoveel mogelijk 
vervoersvormen in Essen te 
behouden, of nieuwe in te voeren. 
Het bestuur onderzoekt de 
mogelijkheid om de doelgroep van 

de de Minder Mobielen Centrale 
(MMC) uit te breiden. Zo kunnen 
we meer mensen vervoeren naar 
activiteiten of zorgvoorzieningen.

WOONKWALITEIT
Een sterke woonkwaliteit bevordert 
de leefbaarheid van een dorp. 
Essen wil de strijd tegen leegstand 
en verwaarlozing verder opdrijven. 
Een betere sociale mix en de 
invoering van een Kwaliteitskamer, 
die de esthetiek van bouwprojecten 
beoordeelt, kunnen hieraan 
bijdragen.

DUURZAME ENERGIE 
WORDT DE NORM
Het bestuur wil hernieuwbare 
energieprojecten, zoals kleinschalige 
windmolens, actief stimuleren. 
Samen met netbeheerder Fluvius 
gaan we alle 3.300 openbare 
verlichtingspalen in Essen tegen 
2026 uitrusten met energiezuinige 
en 'slimme' led-verlichting. Essen 
is hiermee één van de tien pioniers 
in Vlaanderen. Bijna alle andere 
gemeenten schakelen pas tegen 2030 
over naar moderne ledverlichting.
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Essen heeft vele troeven 
om mensen met elkaar 
te verbinden. Het 
verenigingsleven bekleedt 
hierin een sleutelpositie. 
Net zoals in de voorgaande 
jaren, willen we het Essense 
verenigingsleven heel sterk 
ondersteunen.

Waar de voorbije legislaturen 
stevig ingezet werd op de 
sportsector, is het nu de beurt 
aan de socio-culturele sector. 

10
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ONDERSTEUNING  
VAN VERENIGINGEN
Essen wil de subsidies actualiseren 
en stroomlijnen. In afwachting 
hiervan zal het bestuur de subsidie 
voor socio-culturele verenigingen 
met 5.000 euro verhogen.

HEUVELHAL EN 
SPORTKAFFEE
De gemeente neemt het voortouw 
om het voormalige Sportkaffee aan 
de Heuvelhal te verbouwen, zodat 
verenigingen er terecht kunnen 
om bijvoorbeeld een feestje te 
organiseren. 

Ook de Heuvelhal krijgt een 
broodnodige opknapbeurt. Voor 
beide renovaties trekt het bestuur 
360.000 euro uit. 

WAARDERING VOOR 
VRIJWILLIGERS
Inwoners die zich belangeloos 
inzetten, verdienen ondersteuning 
en waardering. Essenaren die in 
het buitenland vrijwilligerswerk 
doen of op stage gaan, geven 
we een financieel duwtje in de 
rug. Voor verenigingen die willen 
stoppen met het ophalen van oud 
papier, overweegt de gemeente 
een uitdoofpremie.

RUIMTE VOOR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
Een speerpuntproject binnen het meerjarenplan 2020-2025, is de vraag 
naar aangepaste vrijetijdsruimte. Het gemeentebestuur plant dit voorjaar 
een grote en diepgaande bevraging bij het verenigingsleven, om zo een 
duidelijk zicht te krijgen op de noden op lange termijn. 

De resultaten moeten uitmonden in een projectdefinitie, gericht op het 
realiseren van een infrastructuur. Naast een multifunctionele ruimte, 
denkt de gemeente ook aan een kleinere (fuif)ruimte voor jongeren.

Iedereen mee!
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G-BELEID
Het gemeentebestuur wil het 
G-beleid, beleidskeuzes op maat 
van mensen met een handicap, 
op hoog niveau verderzetten. We 
zoeken netwerken op en trachten 
maatwerkbedrijven naar Essen 
te halen. Zo kan een belangrijke 
doelgroep dichter bij huis een job 
vinden. 

In overleg met het Vlaamse 
expertisecentrum Inter wil het 
nieuwe bestuur het openbaar 
domein in Essen toegankelijker 
maken voor minder mobiele 
mensen. We denken hierbij 
aan aangepaste voetpaden en 
voorzieningen voor slechtzienden.

©
 F

O
TO

G
R

A
FI

LS

PARTICIPATIE 
Betrokkenheid en inspraak zijn 
sleutels tot een goed beleid. We 
zetten nieuwe instrumenten in die 
mensen en groepen in staat stellen 
om permanent mee te wegen op 
de besluitvorming. De adviesraden 
behouden hun belangrijke plaats. 
Hiernaast gaan we enkele keren 
per jaar een inwonerspanel van 
een 380-tal Essenaren bevragen 
over beleidsmatige thema's (De 
Adviseurs). KiesMee.be is een online 
platform dat het bestuur onbeperkt 
kan inzetten voor gerichte vragen 
over wijkprojecten, budgetkeuzes ...
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(KINDER)ARMOEDE 
AANPAKKEN
Financiële en sociale problemen 
blijven vaak onder de radar. Ook in 
Essen zijn er nog te veel mensen 
die onder de armoedegrens leven. 
De gemeente wil armoede actief 
opsporen. 

Elke Essenaar moet volwaardig 
kunnen deelnemen aan het 
verenigingsleven en aan 
activiteiten waar mensen 
bijeenkomen. Via het UiTPAS-
systeem, een spaar- en 
voordelenprogramma dat 
vrijetijdsparticipatie stimuleert, 
kunnen we kansarme gezinnen 
discreet aan vrijkaarten helpen.

In samenwerking met de vzw 
Feestvarken, waakt de gemeente 
erover dat kinderen die in armoede 
opgroeien ook de volgende jaren 
een mooi verjaardagsgeschenk 
krijgen.

INTEGRATIE 
BEVORDEREN
Essenaren met een andere 
culturele achtergrond zijn te 
weinig aanwezig op allerlei 
evenementen en in het gekende 
verenigingsleven. Taal- en andere 
barrières bemoeilijken de integratie 
en vergroten vaak de afstand 
tussen autochtone en allochtone 
inwoners. 

Het bestuur wil gericht inzetten 
op een integratiebeleid op maat 
van onze gemeente: een groter 
taalaanbod, ondersteuning 
van verenigingen ... Zo nodig 
nemen we minder vrijblijvende 
maatregelen, zoals het volgen van 
taallessen.

STRAATHOEKWERK/
BRUGFIGUREN
Met de aanhoudende inzet 
van staathoekwerkers en 
brugfiguren kunnen we bepaalde 
sociale problematieken, zoals 
terugkerende overlast op pleintjes 
of pestgedrag bij jongeren 
in sociale armoede, op een 
professionele manier benaderen.

13

HEUVELPLEIN:  
EEN HART VOOR ESSEN
In het kader van het participatieproject 
Veerkrachtige Dorpen spraken onze 
bewoners zich uit over de toekomst van het 
Heuvelplein. Ook het bestuur wil van het 
plein een centrale ontmoetingsplek maken 
met een grotere belevingswaarde en voorziet 
alvast een krediet van 550.000 euro.
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De lat hoog leggen. Dat is 
de opdracht. Zeker op het 
vlak van onze gemeentelijke 
dienstverlening, het openbaar 
domein, ons onderwijs en de 
lokale economie.

De Essenaren moeten ook 
in de toekomst dichtbij 
huis voldoende aanbod aan 
voorzieningen hebben, zodat 
ze dichtbij kunnen winkelen, 
werken, aan cultuur doen, 
naar school gaan ... 

Kortom: Essen moet een 
moderne gemeente zijn waar 
de leef- en woonkwaliteit 
hoogstaand is. 

14
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'PARK SPOOR ESSEN' OP KOMST
Essen koestert de ambitie om de site van de douaneloods herin te richten 
tot een dynamische parkomgeving. In september opent in het gerenoveerde 
gebouw Robotland de deuren, een educatief techniekpark. De omliggende 
zone, die aansluit op de sport- en erfgoedsite Hemelrijk, moet voor 
iedereen een plek worden om te ontspannen, wandelen, barbecueën en zo 
meer. Voor het ontwerpen en inrichten van het park reserveert de gemeente 
alvast 2.950.000 euro.

De gemeente dringt bij de NMBS aan op de realisatie van een stijlvolle 
passerelle, een voetgangers- en fietsersbrug die het station van Essen 
rechtstreeks met het nieuwe park verbindt. Dit zou de weg vrijmaken 
voor de aankoop van het zuidelijke parkgedeelte, ter hoogte van het 
viaduct. Het bestuur heeft hiervoor 2.200.000 euro opgenomen in het 
budget. We onderzoeken de mogelijkheid om binnen deze zone extra 
parkeergelegenheid en een nieuw busknooppunt te ontwikkelen.

STRATEGISCHE 
PLANNEN
Het bestuur wil de Essense 
kerngebieden versterken. Dat 
moet zich tijdens deze legislatuur 
vertalen in enkele strategische 
plannen. Het Beleidsplan Ruimte 
zal de basis vormen van een 
toekomstgerichte ruimtelijke 
ordening, die inspeelt op de 
moderne trends en noden.

Hiernaast is ook het 
mobiliteitsplan aan herziening 
toe. Nieuwe vervoersvormen en 
technologieën doen ons nadenken 
over hoe Essenaren zich in de 

Sterke leef- en woonkernen
toekomst het best verplaatsen. 

Het STOP-principe - eerst Stappen, 
dan Trappen (fiets), vervolgens 
Openbaar vervoer en dan pas 
Personenwagens - blijft meer dan 
ooit het uitgangspunt.

Met de afbakening van een 
kernwinkelgebied en het opstellen 
van een commercieel-strategisch 
plan, streven we naar een actiever 
winkelbeleid en een opwaardering 
van het centrum als handelskern.
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KINDEROPVANG
Nabije kinderopvang is erg 
belangrijk voor jonge gezinnen. 
Daarom streeft het meerjarenplan 
naar bijkomende opvangcapaciteit 
in de buitenschoolse kinderopvang 
en de speelpleinwerking.
 

BIB VAN DE TOEKOMST
Onze bibliotheek moet verder 
groeien naar een toekomstgericht 
infocentrum, afgestemd op diverse 
doelgroepen. We streven naar een 
dynamisch evenwicht tussen onze 
fysieke en digitale collectie. 

DYNAMISCHE  
LOKALE ECONOMIE
De gemeente wil de Essenaren 
zo goed mogelijk begeleiden 
naar een job dichtbij huis. 
Via grensinfopunten moeten 
werkzoekenden makkelijker  
aansluiting vinden bij de 
Nederlandse arbeidsmarkt.

We zetten ook in op nieuwe 
vormen van werk, met bijvoorbeeld 
het zoeken naar mogelijkheden 
voor coworkingplaces en de bouw 
van kantoren.

Ook wil de gemeente werk maken 
van de ruimtelijke uitbreiding 
en een efficiënt parkbeheer van 
bedrijventerrein Rijkmaker.
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SCHOLENCENTRUM 
ALS TROEF BEHOUDEN
Met liefst 19 scholen, goed voor 
ruim 3.000 leerlingen, is Essen 
een echt onderwijscentrum. Waar 
mogelijk staan we schoolbesturen 
volop bij in hun plannen. We 
zorgen ervoor dat ook Muzarto, de 
academie voor Muziek, Woord en 
Dans Essen - Kalmthout, zich kan 
blijven ontwikkelen in het kader 
van het nieuwe decreet op het 
buitenschools kunstonderwijs. We 
streven naar schaalvergroting met 
een aanvullende tak Beeldende 
Kunst.

PATRIMONIUMBELEID
Met de indiensttreding van een 
patrimoniumbeheerder kunnen 
we gemeentelijke gebouwen 
op een meer professionele en 
vooruitziende manier aanpakken. 
In eerste instantie krijgen de 
Heuvelhal en het Paviljoen een 
noodzakelijk onderhoud. Een 
werkgroep zal zich buigen over 
de toekomst van enkele andere 
eigen gebouwen, zoals de villa 
in de Wildertse Duintjes en de 
huisvesting van de gemeentelijke 
diensten.TOERISTISCH CENTRUM

Essen moet aantrekkelijk zijn voor  
toeristen. Zo investeren we samen met de  
VVV in een blotevoetenpad. Ook de uitvoering  
van het fietspad Spillebeek wordt een belangrijke 
aanvulling op het recreatief fietspadennetwerk. De 
jaarlijkse werkingstoelage voor de VVV stijgt van 
87.000 naar 100.000 euro. Ook het Karrenmuseum 
krijgt meer middelen: een jaarlijkse dotatie van 
100.000 euro en een eenmalig investeringsbedrag van 
100.000 euro.

GEMEENTE ALS  
PERFORMANT BEDRIJF
Ons gemeentelijk bedrijf 
moet verder groeien naar 
een uiterst klantgerichte 
organisatie. Om in te spelen 
op nieuwe evoluties, verhogen 
we op sommige diensten 
de capaciteit. Zo kunnen we 
meer inzetten op digitale 
toegankelijkheid en een sterke 
(werf)communicatie, met 
o.a. een nieuwe website en de 
aankoop van een infocontainer. 
De gemeente moet ook sneller 
inspelen op de meldingen en 
frustraties van burgers.
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T Essenaren moeten op vele 

vlakken een gerust gevoel 
hebben. 

Uit de bevolkingsbevraging 
eind 2017 en de inspraak-
avond van 22 mei 2019 blijkt 
dat verkeersveiligheid een 
absoluut speerpunt is.
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COMFORTABELE  
VOET- EN FIETSPADEN
Met een volwaardig 
voetpadenplan wil het bestuur 
de kwaliteit van de voetpaden 
in Essen inventariseren en sterk 
verbeteren. Mensen mogen 
niet bang zijn om te struikelen. 
Voetpaden moeten voldoende 
breed zijn en toegankelijk voor 
rolstoelen, kinderwagens ... In 
het meerjarenplan is hiervoor 
1.350.000 euro uitgetrokken.

Voor het onderhoud van 
fietspaden trekt de gemeente een 
budget van 480.000 euro uit. De 
fietsverbinding tussen Beliestraat 
en Kapelstraat/Spijker wordt 
opgewaardeerd. Na de aanleg 
van het gedeelte fietsostrade 
tussen Paviljoenweg en Wildertse 
Duintjes, starten we met de 
aanleg van het fietspad tussen 
Sint-Jansstraat en Middenstraat in 
Wildert.

INVESTEREN IN VEILIGE INFRASTRUCTUUR
Het bestuur wil de komende zes jaar de verkeersveiligheid verder 
verbeteren door op een aantal plaatsen ingrijpende infrastructuurwerken 
uit te voeren.

Sint-Jansstraat fietsvriendelijker maken (500.000 euro).

Herinrichting Kammenstraat (1.395.000 euro).

Planvorming doortocht Kalmthoutsesteenweg in Wildert.

Tweede fase Over d’Aa (1.235.000 euro).

Conflictvrij maken kruispunt Spijker-Ringweg-Nieuwmoersesteenweg-
Kapelstraat.

Verdere invoering van fietsstraten, 
in navolging van de Maststraat. Zo 
maken we vooral de routes van en 
naar school voor onze scholieren 
veel veiliger.

Veilig en verkeersleefbaar Essen

•
•
•
•

•

•

•
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WEGEN WOONBOS
Een betere en meer duurzame 
onderhoudsmethode voor de 
wegen in het Woonbos en de 
weekendzone is noodzakelijk. De 
gemeente zal nieuwe (duurdere) 
oplossingen met gebroken 
natuursteen uittesten. Tegelijk 
wil de gemeente de komende 
jaren van start gaan met de 
aanleg van een rioleringsstelsel 
in het Woonbos. Specifiek voor 
deze bosrijke woonomgevingen 
werken we aan maatregelen om de 
brandveiligheid te verbeteren.

SENSIBILISERING
Niet alle maatregelen hebben te 
maken met infrastructuur. Daarom 
blijven we sterk inzetten op
sensibilisering en andere gerichte 
maatregelen, zoals de fluoactie. 
Het bestuur bekijkt ook in hoeverre 
we vrachtwagens kunnen weren 
tijdens drukke schooluren.
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MODERNE 
AMBULANCEDIENST 
De gemeentelijke ambulancedienst 
neemt in de loop van 2020 
een nieuwe ambulancewagen 
in gebruik, een hypermoderne 
investering van 230.000 euro. 
Verder zet de gemeente de uitrol 
van AED-toestellen verder met 
nog een viertal exemplaren 
(Heikant, Rijkmaker … ), zodat in 
de verschillende kernen relatief 
dichtbij een hartdefribillator 
beschikbaar is.

POLITIE
De Essense werkingsdotatie voor 
de politiezone Grens bedraagt 
jaarlijks 2.081.097 euro, een som 
die elk jaar nog met 1,5 procent zal 
stijgen. Hiernaast voorziet Essen 
een jaarlijkse investeringstoelage 
van 106.489 euro. 

ZORGPUNT IN  
EIGEN GEMEENTE
Met de realisatie van een Zorgpunt, 
een pioniersproject in samenwerking 
met AZ Klina, wil Essen vanaf 2021 een 
uitgebreide gezondheidszorg in eigen 
gemeente aanbieden. Zodoende hoeven 
inwoners zich minder vaak naar een 
ziekenhuis te verplaatsen.

Nabije en toegankelijke zorg
Ook de komende jaren willen de 
politie en het gemeentebestuur 
preventief inzetten op 
camerabewaking tijdens 
evenementen en op hotspots. 
We zetten het systeem van de 
Gemeentelijke Administratieve 
Sancties (GAS-boetes) verder als 
instrument om overlast tegen 
te gaan. We verstrengen het 
vuurwerkgebruik en bekijken of we 
de minimumboetes voor zwerfvuil 
kunnen verhogen. 

Verder verruimt het bestuur de  
subsidie voor techno-preventieve 
maatregelen tegen woninginbraken 
naar verenigingslokalen en naar 
tuinhuizen.

BRANDWEER
De hervorming van de brandweer 
leidt tot een meerkost die we 
in de hand willen houden. 
Ook de jaarlijkse dotatie aan 
Brandweerzone Rand wordt 
gesplitst in een werkings- en een 
investeringsdotatie. Voor 2020 gaat 
dit om respectievelijk 556.842 euro 
en 209.000 euro.
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Uitbouw en ondersteuning Zorgpunt i.s.m. AZ Klina

Duurzaam en structureel herstel wegen Woonbos

Herinrichting Sint-Jansstraat en stationsplein Wildert

Herinrichting Heuvelplein en omgeving

Herinrichting Kammenstraat

Herinrichting Over d'Aa - fase 2

Aanleg fietspad Spillebeek

Uitvoering voetpadenplan

Structureel onderhoud wegen (incl. overlagingswerken)

Structureel onderhoud fietspaden

Invoering snelheidszones 30-50-70

Aankoop veegwagen

Aankoop ziekenwagen

Aankoop vrachtwagen en overig rollend materieel

Planologische studies (RUP's, GRS ...)

Aankoop gronden omgeving douaneloods

Ontwerp en inrichting parkomgeving douaneloods

Aankoop waardevolle groengebieden

Behoeftestudie en realisatie vrijetijdsinfrastructuur

Renovatie Heuvelhal en Sportkaffee

Inrichting buurtspeelpleintjes

Aankoop speel- en beweegtoestellen in de wijken

Openbare verlichting ombouwen naar led

Herinrichting begraafparken Wildert, Horendonk en Statie

22

Opvallendste investeringen
€ 200.000

€ 350.000

€ 733.000

€ 550.000

€ 1.395.000

€ 1.235.000

€ 450.000

€ 1.000.000

€ 2.150.000

€ 480.000

€ 320.000

€ 150.000

€ 230.000

€ 346.500

€ 500.000

€ 2.200.000

€ 2.950.000

€ 60.000

€ 1.000.000

€ 360.000

€ 150.000

€ 90.000

€ 2.000.000

€ 900.000



Deze brochure is een uitgave van het gemeentebestuur van Essen. 

Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen,  
voor het college van burgemeester en schepenen.

INFO
Gemeente Essen
Heuvelplein 23
2910 Essen
03 670 01 30
www.essen.be
info@essen.be

Meer details over het strategische 
meerjarenplan 2020-2025 vind je 
online terug op de gemeentelijke 

website www.essen.be onder het menu 
Bestuur > Beleidsdocumenten.

Personeel
45,37%

Dagelijkse werking
(excl. personeel)
23,27%

Financiële kosten
1,40%

Werking IGEAN
5,58%

Werking brandweer
2,19%

Werking politie
8,20%

Werkingssubsidies
6,30%Individuele hulp OCMW

7,68%

Verdeling uitgaven
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