
Beste Essenaar,

Graag willen wij u informeren via deze nieuwsbrief.
In digitale tijden staan we soms te weinig stil bij de
minder digitaal actieve inwoners van onze mooie
gemeente. 

In deze nieuwsbrief kan u, naast de foto's en
artikels, kennis maken met al onze mandatarissen.
Aarzel niet om hen te contacteren met uw vragen,
opmerkingen of suggesties.
Ik wens u veel informatief leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
 

Gert Raijmaekers
Voorzitter CD&V Essen

 

Woordje van de voorzitter
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"Bushaltes moeten toegankelijker, naar 100ste 
parkeerplaats voor personen met beperking" 

 Jan Suykerbuyk - gemeenteraadslid 
 

Gaston viert zijn 50e verjaardag en 15 jaar als 
burgemeester met zijn eigen bier 'Gastonneke'. 

Proficiat burgemeester!
 

Heb jij de nieuwe wandelroutes in Essen al ontdekt? Beschikbaar
in het VVV-kantoor. 

 

Oprichting van landbouwadviesraad zal zorgen voor goed
overleg tussen de gemeente en de landbouwers. 

 
VDAB en gemeente Essen gaan hernieuwde 

samenwerking aan voor hogere tewerkstelling. 
 

Voortaan ondersteunt de gemeente je organisatie met
een premie voor de huur van een mobiel toilet.

Samen voor een veiliger Essen. 
Opmaak van nieuw mobiliteitsplan van start

na een brede bevraging.

In the 
picture



Nieuw mountainbikeparcours in de Wildertse
 Duintjes dankzij de knappe samenwerking met 

onze verschillende partners.
 

"Door nieuwe, mobiele basketbaltorens aan te schaffen,
blijven we investeren in onze infrastructuur" 

Brigitte Van Aert - schepen van Sport
 

Kwam jij deze borden al tegen ?
 Laten we samen zorgen voor

 een veilige gemeente! 

Nabijheid in elke wijk is belangrijk.
 Op vraag van gemeenteraadslid Liesje Van Loon,

staat er terug een postbus in Essen Hoek. 

Werken op Horendonk lopen voorspoedig. 
De voorbereidingen van de Kammenstraat zijn

intussen ook van start gegaan.  

Een fietsstraat ter hoogte van Middenstraat-Cardijnstraat en een
overlaging in omliggende straten. 

Brigitte Quick, schepen van Openbare Werken 
Steff Nouws, gemeenteraadslid.

 

Sinds 1 maart is ook de nieuwe 
blauwe zak in Essen een feit. 

 

Voor meer info:

essen.cdenv.be



 
 

Onder stimulans van onze burgemeester gaf de gemeenteraad zijn
goedkeuring aan een overeenkomst met Klina. Het vroegere douane- en
ocmw-kantoor aan het Kerkeneind wordt verbouwd en ter beschikking
gesteld van Klina.

Klina gaat er een toekomstgericht “Zorgpunt” in onderbrengen, de
opvolger van de klassieke polikliniek. Maar een zorgpunt is meer dan een
polikliniek! Het is de bedoeling dat de volgende jaren dit Zorgpunt stap
per stap gaat groeien tot een meer uitgebreide dienstverlening, bv. voor
diabetespatiënten, wondzorg, enz. De ambitie van zowel de gemeente
als van Klina is duidelijk: hoe meer mensen in Essen kunnen geholpen
worden, hoe minder er de rit naar Brasschaat moeten maken.  
Gaston Van Tichelt: “Het Zorgpunt is een speerpuntproject van ons
gemeentebestuur. Het gaat écht een positief verschil maken, ten dienste
van onze Essenaren. We zijn hierin ook pionier voor heel Vlaanderen. 
Met nieuwe technologische mogelijkheden kan de gezondheidszorg
dichter bij de mensen gebracht worden.”

Binnenkort beginnen de verbouwingswerken aan het Kerkeneind. Het is
de bedoeling dat deze werken klaar zijn tegen de zomer, waarna Klina
ook nog inrichtingswerken zal uitvoeren. 

Burgemeester, Gaston Van Tichelt

OCMW-dienstverlening trekt naar Heuvelplein 
 

Op donderdag 11 maart sloten de deuren van het OCMW-
gebouw aan het Kerkeneind. De dienst Welzijn is intussen
volledig verhuisd naar het gemeentehuis. Voor elke vraag kan
de Essenaar vanaf nu dus terecht op één centraal punt.

Naast onze gemeenteraadsleden heeft CD&V Essen ook vier
leden in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of kortweg
BCSD. Dit comité is een uitvoerend orgaan van het OCMW. Het
bijzonder comité is bevoegd voor de individuele dossiers inzake
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke
integratie. 
  
Op onze website kan u nog meer lezen over onze vier leden.

 

Project in de kijker: Zorgpunt 

Foto uit archief

Judith Francken, Brigitte Van Aert, 
Anneleen Van Loon, Katinka Theuns 



 
NIEUWS UIT DE PROVINICIE

 
Ook bij de provincie stond de strijd tegen 

covid het voorbije jaar centraal. 
Met het aanmoedigen van lokaal kopen, 

de korte keten, betalingsuitstel voor de provinciale
bedrijfsbelasting en het tegelijk schuldenvrij houden

van de provinciale begroting. 
We bereiden ons voor om het komende jaar mee een
steuntje te geven aan de heropstartende economie. 

 
En gelukkig was er het voorbije jaar ook nog ruimte

om een nieuw stuk fietsostrade tussen Heikantstraat
en Wildertse Duintjes aan te leggen en in te rijden.

 
Ludwig Caluwé

gedeputeerde provincie Antwerpen 
 

ludwig@caluwe.be
 
 

www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be
 

http://www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be/



