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INLEIDING
Kennismaking met  
Essen-centrum

Essen is van oudsher een 
landbouwgemeente. De gemeente 
is landelijk en rustig. Ze is, dankzij 
de nabijheid van de Kalmthoutse 
Heide, omringd door prachtige 
natuur. Erg bepalend voor de 
identiteit van de gemeente is 
haar ligging: ze is aan drie zijden 
omgeven door Nederland en heeft 
maar één Belgische buurgemeente: 
Kalmthout. Het station van Essen 
was lange tijd een belangrijke 
grenspost voor zowel personen- als 
goederenvervoer. Dit bracht heel 
wat bedrijvigheid met zich mee, 
zowel aan het station als aan de 
grensovergang. Die activiteiten 
trokken op hun beurt horeca aan:
er waren verschillende hotels, 
banken, expeditiekantoren,.... 
Door het wegvallen van de 
grensfunctie1, zijn die activiteiten 
onder druk komen te staan, en soms 
verdwenen. 
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1  In 1985 was er geen personencontrole meer, vanaf 1993 viel de 

controle op goederen weg. 
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Er zijn ook heel wat noorderburen de grens overgestoken, en 
in Essen komen wonen. Aanvankelijk ging het vooral om rijke 
noorderburen, maar de laatste jaren gaat het meer om mensen 
uit de middenklasse, en migranten die de zogenaamde “België-
route”2 doorlopen (dit gaat echter om zeer kleine aantallen). 

Deze instroom aan nieuwe bewoners verloopt over de grote lijn 
goed, maar het is niet altijd even gemakkelijk, zeggen bewoners 
van het dorp. Zo hebben ze de indruk dat het de druk op de 
woonmarkt verhoogd. Nieuwkomers zijn over het algemeen 
wel welkom, maar ze moeten wel moeite doen om door de 
‘traditionele’ Essenaren aanvaard te worden.  
Wie de bevolkingsstatistieken van de gemeente Essen bekijkt, 
ziet dat het aantal inwoners de laatste 25 jaar aangedikt met 
ruim 25%. Zeker in de omgeving rond het station is de bevolking 
beduidend gegroeid in de periode 2007-2016.

Bron: Statbel via Provincie in cijfers

““Gezellige plaatsen waar je je kunt verzamelen 
verdwijnen stelselmatig. Of cafés worden 
vervangen door restaurants. Het verdwijnen 
van cafés is een bezorgdheid, zeker voor onze 
jongeren. Een goed café is iets wat de jeugd 
op een bepaalde leeftijd nodig heeft”

aldus een bewoner uit Essen 
tijdens het participatietraject

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Aantal inwoners  
gemeente Essen 14259 15429 16407 16872 17797 18427 19079
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De focus tijdens dit traject ligt op Essen-centrum. Het 
gaat om het gebied dat op de kaart hierboven gekleurd is 
weergegeven. In dit deel van Essen wonen 5297 mensen 
(cijfers 2018). Ook hier is het inwonersaantal toegenomen met 
ruim 20% ten opzichte van 1990.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Aantal inwoners  
gemeente Essen 14259 15429 16407 16872 17797 18427 19079

2  Een legale methode om de Nederlandse regels op het gebied van gezinshereniging te omzeilen door enige tijd alleen of 

samen met de echtgenoot, echtgenote, partner (aantoonbaar duurzame relatie) of geregistreerd partner in België te wonen.
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Een blik op de bevolkingspiramide (zie grafiek hieronder) 
leert leert dat het aandeel jongeren én ouderen hier 
behoorlijk hoog is. Zowel de “groene” als de “grijze 
druk” in Essen-centrum bedragen ongeveer 40%. Dit is 
de verhouding van jongeren onder de 19 jaar (groene 
druk) of ouderen boven de 65 jaar (grijze druk) met 
mensen op beroepsactieve leeftijd. De groene druk in 
Essen-centrum is hiermee vergelijkbaar met dat van het 
arrondissement Antwerpen, en dat van de provincie. De 
grijze druk is beduidend hoger dan het arrondissementele 
of provinciale gemiddelde (ongeveer 32%). Dit heeft 
ongetwijfeld te maken met de aanwezigheid van 
zorgcentrum De Bijster. 

Rijksregister - provincie.incijfers.be
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 FOCUS TRAJECT

Aanleiding voor het gemeentebestuur van Essen om deel te nemen aan dit project, 
is de wens om de centrumfunctie van het Heuvelplein te herstellen. In vroegere 
tijden was er zeer veel bedrijvigheid op dat plein: handel, ambacht, cafés, het 
gemeentehuis. Die levendigheid is intussen afgenomen. De gemeente wil er 
meer “leven in de brouwerij” – een verwijzing naar de vroegere functie van het 
gemeentehuis, dat eens brouwershuis was. De focus van dit traject lag dus op Essen-
centrum, en meer specifiek op het Heuvelplein. Uit een bevraging van een 30tal 
aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie van Essen in januari 2018 bleek dat:

• Essenaren ruimte voor ontmoeten missen in Essen-Centrum;

• Het verdwijnen van cafés een belangrijk aandachtspunt vinden;

• Voor veel inwoners het Heuvelplein het centrum van de gemeente is. Tegelijk 
vinden ze dat het plein een opfrissing nodig heeft.

Inwoners geven met gele sticker aan waar volgens hen het ‘hart’ van Essen ligt
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““Als ingenieur sta ik in eerste instantie altijd een beetje 
afwachtend ten opzichte van burgerparticipatie. Gaan 
er geen onmogelijke, onrealistische voorstellen op de 
proppen komen? Het was dan ook erg fijn om vast te 
stellen dat de bewoners en ondernemers van Essen-
centrum goed hebben samengewerkt, en dat we samen 
tot een gedragen en uitvoerbaar ontwerp zijn gekomen. 
De input die uit het traject komt op basis van de ervaring 
van de bewoners levert ons veel informatie op die we in 
ons beleid kunnen en zullen meenemen”.

Peter De Smedt
Diensthoofd Technische Dienst Essen

Visie voor het dorp

Dit rapport omvat een verwerking van de input die geleverd werd tijdens 
het project ‘Veerkrachtige dorpen’ in Essen-centrum. Het gaat enerzijds om 
informatie uit de dorpsanalyse die in het voorjaar 2018 werd opgemaakt door 
de Provincie.  (zie hoofdstuk 2).

Daarnaast bevat het rapport informatie uit het participatietraject dat liep van 
november 2018 t.e.m. maart 2019. Samen met een groep geëngageerde 
bewoners werd gedurende enkele werksessies nagedacht over het dorp. Dit 
leverde een bewonersvisie op het dorp op (zie hoofdstuk 3). 

In dit rapport worden acties gebundeld die Essen-centrum de komende jaren 
veerkrachtiger kunnen maken. 
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veerkrachtige
DORPEN

1
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DEEL  1  veerkrachtige DORPEN

1.1. Het project 

Veerkrachtige dorpen is een initiatief van de dienst Landbouw en Plattelandsbeleid 
van de provincie Antwerpen, Innovatiesteunpunt vzw, RURANT vzw en de 
gemeenten Essen, Heist-op-den-Berg en Laakdal en kadert in een PDPO-project2. 
In elke gemeente wordt in één of meerdere dorpen gewerkt aan de ‘Veerkracht’. 
In een zogenaamd ‘veerkrachtig dorp’ werken bestuur en inwoners samen aan het 
vergroten van het vermogen van het dorp om met toekomstige veranderingen en 
uitdagingen om te gaan. 

Een veerkrachtig dorp is niet alleen een plek waar gewoond wordt, we gaan er 
ook werken en naar school, we doen er boodschappen, we gaan er sporten of 
ontspannen, we groeien er op en worden er oud, we ontmoeten er vrienden, familie 
en buren, we rijden er doorheen of fietsen er naartoe. Dorpen krijgen echter te 
maken met allerlei veranderingen met een sociale, ruimtelijke en economische 
impact: jongeren die wegtrekken, voorzieningen die uit de dorpskern verdwijnen, 
toegenomen automobiliteit en tegelijk een verminderd openbaar vervoer. Het 
is de overtuiging van de Provincie Antwerpen dat bewoners en bestuur moeten 
samenwerken om zo samen het vermogen te ontwikkelen om met deze evoluties 
om te gaan. 

De basis van het initiatief is dus samenwerking tussen dorpsbewoners en bestuur. 
Samen wordt bepaald waar er kansen en knelpunten liggen voor het dorp én worden 
strategieën uitgedacht om hiermee aan de slag te gaan. Deze visie werd door de 
Provincie Antwerpen schematisch vastgelegd in volgend type-traject: 

vraag  
gemeente of 
organisaties

analyse 
van 
dorp

focus
vervolg
bepalen

samen  
nadenken 

over  
oplossingen

actie-
plan

uitvoeren en 
coördineren 

acties/ 
projecten

Uitvoering acties door gemeente/
burgers/verenigingen/provincie/
andere overheden over partners

Algemene opvolging door 
provincie

Aanleiding
tot deelname 

project

In samenwerking met externe 
procesbegeleider

Inzicht 
in dorp/
op basis 
daarvan 
vervolg 
bepalen

Kiezen van 
concrete  

vraagstukken 
voor particiaptie-

traject

Participatie met 
lokaal bestuur, 
burgers, anders 

stakeholders

Concrete 
voorstel-
len voor 
aanpak 

knelpunten

3 De provincie Antwerpen subsidieert samen met Europa en Vlaanderen innovatieve 

plattelandsideeën via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.
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1.2. Veerkrachtig  
Heuvelplein: Doelstellingen en proces

De centrale doelstelling van het traject veerkrachtige dorpen in 
Essen-centrum is om een gedeeld toekomstverhaal te schrijven voor 
het dorp: dorpsbewoners en bestuur gaan samen aan de slag.

Bij de start van het traject is er een analyse van het dorp gemaakt: 
een momentopname van de veerkracht van Essen-centrum vandaag. 

Verder is er een toekomstbeeld voor het dorp gecreëerd, ontstaan vanuit 
ideeën en opvattingen van bewoners en betrokkenen bij het dorp. 

Op volgende pagina wordt het verloop van het proces ‘Veerkrachtig 
Essen-centrum’ schematisch weergegeven.



14 | veerkrachtig ESSEN 

DEEL  1  veerkrachtige DORPEN

JANUARI/ FEBRUARI 2018:  
De adviseur dorpen van de dienst 
Landbouw- en Plattelandsbeleid 
maakt de dorpenmonitor op: een 
statistische foto van het dorp.

DECEMBER/FEBRUARI 2018:  
Verschillende sleutelfiguren van 
het dorp komen aan het woord 
om de analyse van het dorp 
te verfijnen. Deze mensen zijn 
actief in het verenigingsleven, 
middenstand of andere 
organisaties in het dorp.

13 NOVEMBER 2018:  
Iedereen uitgenodigd: het traject 
gaat van start met een 75-tal 
aanwezigen die meteen hun mening 
en ideeën kunnen achterlaten. 

4 DECEMBER 2018: 
Werksessie 1 – Visie op 
Essen-centrum 
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5 DECEMBER 2018:  
Jeugdraad Essen – Visie op 
Essen-centrum 

15 JANUARI 2019:  
Werksessie 2 – Opmaak lange-
termijn visie voor Heuvelplein en 
omgeving 

5 FEBRUARI 2019:  
Werksessie 3 – Ideeën voor 
een tijdelijke invulling van het 
Heuvelplein 

19 MAART 2019:  
Werksessie 4 – Acties voor een 
Veerkrachtig Heuvelplein  

31 MEI 2019:  
Toonmoment voor de 
Essenaar

BETROKKEN BIJ DE PARTICIPATIE

Op het startmoment van het 

participatietraject, waren een 75tal mensen uit 

het dorp aanwezig. Nadien kwamen er tijdens 

de 4 werksessies telkens een 25tal mensen uit 

het dorp mee nadenken. 
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1.3. Conclusies en aanbevelingen uit de sessies. 

Twee sporen: beeld op Essen, en andere 
invulling voor het Heuvelplein
Tijdens het traject Veerkrachtige Essen zijn 
er twee sporen bewandeld. Aan de ene 
kant is er nagedacht over hoe het dorp 
kan omgaan met allerhande hedendaagse 
uitdagingen. Al tijdens het startmoment 
gaven de aanwezige Essenaren aan welke 
thema’s zij vinden dat er prioriteit moet 
worden gegeven om de veerkracht van 
het dorp Essen-centrum te versterken:  

• Mobiliteit en verkeersveiligheid 
kwam daaruit als hét thema. 
Het gaat dan zowel over de 
verkeersafwikkeling in het 
centrum (omgeving Heuvelplein – 
Nieuwstraat) als over een ruimere 
visie op mobiliteit in de gemeente 
in zijn geheel. Hoe organiseer je 
de doorstroming zodat verkeer 
maximaal wegblijft uit woonbuurten 
en schoolomgevingen? Hoe zorg je 
dat de zwakke weggebruiker op een 
veilige manier op zijn bestemming 
raakt? De uitwerking van een 
gedragen mobiliteitsvisie bleek de 
prioriteit voor de aanwezigen op 
deze sessies. Dit wordt hieronder 
verder uitgewerkt (hoofdstuk 3, 
paragraaf 2). 

• Armoede. Steeds meer mensen 
kampen met financiële problemen. 
In een dorp als Essen blijft dit vaak 
nog verborgen, niemand loopt 
graag te koop met zijn financiële 
beslommeringen. Mensen in 
armoede bereiken is geen sinecure. 
Meer inzetten op armoededetectie 
is een eerste nood voor Essen, 
volgens de aanwezigen tijdens 
de participatiesessies. Verder is 

het wenselijk om gerichte acties 
op te zetten om het probleem 
aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld 
een duidelijk loket waar mensen 
met vragen terecht kunnen, of 
ambtenaren die actief op pad trekken 
en mensen in hun eigen locatie 
aanspreken.  

• klimaat en energie. Deze mondiale 
thema’s hebben hun weerslag op het 
lokale niveau. “Vanuit het dorp kan 
je niet verwachten dat we de grote 
problemen gaan oplossen. Maar 
we kunnen wel heel consequent 
nadenken over de klimaatimpact 
van onze beleidsdaden”, aldus een 
aanwezige. 

• Woonbehoefte. Wonen in Essen is de 
laatste jaren – net als in veel Vlaamse 
gemeenten – duurder geworden. Kan 
de gemeente zorgen dat het voor alle 
lagen van de Essense samenleving 
haalbaar blijft om hier te wonen? 

In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op 
deze thema’s. 
Daarnaast lag de focus op een nieuwe 
invulling van het Heuvelplein. De 
meeste aanwezigen waren het erover 
eens dat het parkeren op het plein niet 
meer van deze tijd is. Het plein moet 
een levendige ontmoetingsplek worden 
met ruimte voor terrasjes, evenementen 
en spontane ontmoeting. Meer winkels 
op het plein zou dit kunnen versterken. 
Parkeren zou dan bijvoorbeeld wel 
kunnen achter het gemeentehuis. 
Verder zou een toekomstige heraanleg 
van het plein best ook kaderen in een 
ruimer mobiliteitsverhaal. Zie verderop, 
hoofdstuk 3.1.  
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Dorpen
MONITOR

2
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DEEL  2  Dorpen MONITOR

Bronnen van de dorpenmonitor

De dorpenmonitor is opgebouwd, gebruik makende van drie 
bronnen:

1. Cijfermateriaal over het dorp en de gemeente. Hiervoor wordt 
onder meer gebruik gemaakt van cijfers verzameld door de 
Universiteit van Antwerpen en de databank Provincie in Cijfers. 

2. Beleidsdocumenten van de gemeente en de provincie 
Antwerpen. 

3. Gesprekken met inwoners en betrokkenen van het dorp die 
een actieve rol spelen in het dorp. Volgende mensen werden 
bevraagd: 

Helmut Jaspers (schepen Essen, Horeca-uitbater), Sonja Van Aert & 
Peter De Smedt (gemeente Essen), Gert  Raijmaekers (uitbater REX), 
Danny Uytdenwilligen (DBM),  Gert Matheusen (Gecoro), Jules Van 
der Flaas (De Bijster),  Tijl Van Loon (Unizo), Heleen Bastiaens (nieuwe 
bewoner, afkomstig uit Nederland), Frans Van Loon & Ludy Kerstens 
(huisdokter, actief in verenigingsleven)

Aanvullend hierop werden een 30tal burgers bevraagd tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2018.

““Nood aan veilig Heuvelplein is het 
meest dringend. Jeugdbewegingen 
en heel veel schoolkinderen moeten 
erover zien te geraken zonder 
fietspad. Dit is levensgevaarlijk en 
zeer onduidelijk voor auto’s en 
vrachtwagens.”
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UITDAGING
KLEUR-
CODE

TOELICHTING

Sociale  
kwetsbaarheid

• Een sterk verenigingsleven zorgt voor veel sociale contacten en cohesie. 
• Soms hangt de zorg voor sociaal kwetsbare sterk af van het individuele initia-

tief van één of enkele inwoners. 
• Onder de inwoners van Essen is er relatief veel diversiteit in herkomst (met 

name van binnen EU maar ook daarbuiten). Het integreren van deze inwo-
ners loopt volgens sleutelfiguren vrij goed. 

• In de complexe en veranderende zorg-omgeving is, zeker voor sociaal 
kwetsbaren, nood aan een duidelijk, lokaal aanspreekpunt. 

• Het recent geopende dienstencentrum is een prettige ontmoetingsplaats. 

Financiële  
armoede

• Zowel tijdens gesprekken met sleutelfiguren als tijdens de participatiesessies 
komt een beeld van verdoken armoede naar voren, ondanks de lage werk-
loosheids- en kansarmoede cijfers.

• Het OCMW biedt ondersteuning, maar de drempel naar het OCMW is vaak groot.
• Er wordt een gebrek aan betaalbare woningen ervaren in Essen.

Bereikbaarheid • Het treinstation is van grote betekenis voor de bereikbaarheid van Essen.
• Veel voorzieningen zijn in eigen dorp aanwezig, waardoor men zich voor 

veel dagelijkse behoeften niet (ver) hoeft te verplaatsen. 
• Essenaren maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun dorp, zeker 

voor zwakke weggebruikers.
• Voor veel mensen blijft de auto het eerste voertuig. Zeker voor korte ver-

plaatsingen kan de fiets of te voet een goed alternatief zijn. 

Klimaat  
verandering

• Essen is een landelijke gemeente met nog zeer veel groene ruimte. Essenaren waar-
deren dit heel erg en hechten veel belang aan het behoud van de groene ruimte. 

• Klimaat is voor veel Essenaren bekend, maar blijft abstract. Is sensibilisering 
genoeg om de stap naar actie te zetten?

Energietransitie • Er zijn veel vrijstaande woningen in Essen (die relatief meer energie verbruiken).
• Essen is al goed gestart met de energietransitie, onder andere door het eigen 

gemeentelijk energieverbruik te verminderen en te verduurzamen.
• De ‘zichtbare’ energietransitie zoals windmolens roepen bij inwoners van Essen 

nog veel discussie op.
• Er is zeker ruimte voor (en vraag naar) meer initiatieven rond energietransitie.

Aanbod basis-  
voorzieningen

• Er is (nog) een vrij breed aanbod aan basisvoorzieningen. 
• De lokale economie in Essen ondervindt – zoals elders in Vlaanderen – de 

concurrentie van grote baanwinkels en ketens. Her en der heeft dit leegstand 
van winkelpanden als gevolg. 

• De sleutel tot levendigheid in Essen lijkt te bestaan uit een samenhang tussen 
onder andere: ontmoeting, lokale detailhandel, prettige verkeerssituatie, en 
ruimtelijke keuzes (focus). 

• Uit de participatie blijkt dat heel wat Essenaren van mening zijn dat een 
rustigere en veiligere verkeerssituatie de aantrekkelijkheid van het centrum ten 
goede komen. 

• Er is nood naar ruimte voor ontmoeting, zowel in open ruimte als in de vorm 
van bijvoorbeeld horeca en een cultureel centrum. 

• Handelaars zijn bezorgd over het behoud van parkeerplaatsen. 
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DEEL  2  Dorpen MONITOR

Tewerkstelling • In regio Essen zijn er behoorlijk wat jobs: zowel in eigen dorp (industrieterrein), 
als in de ruimere regio. 

• Er zijn vrij goede pendelmogelijkheden naar centra van tewerkstelling. 
• Bepaalde bedrijven in de regio geven aan dat ze niet voldoende opgeleid 

personeel vinden.
• Er wordt gekeken naar samenwerking over de grens op het gebied van te-

werkstelling. 

Jongeren /  
vergroening

• Essen heeft een jonge bevolking. Jonge gezinnen komen er zich graag ves-
tigen, omwille van het grote aanbod aan scholen, vrijetijd, groen, werkgele-
genheid, bereikbaarheid van de stad, …

• Er is nood aan een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten tijdens de 
schoolpauzes of na de schooluren.

• Voor een cultureel centrum moeten Essenaren naar naburige gemeenten 
uitwijken.  

Zorg en welzijn • Er is in Essen een goed (basis)aanbod voor zorgbehoevenden. 
• De site aan de Nollekensstraat heeft potentieel om stappen te zetten naar de 

ouderenzorg van de toekomst: alles samen op één site. 

Woonbehoefte 
ouderen

• Ook in Essen willen ouderen langer thuis blijven wonen.
• In het centrum worden appartementen gebouwd, onder andere voor deze 

doelgroep. 
• Volgens de Essenaren is er vraag naar een meer divers residentieel zorgaan-

bod / aangepaste woningen. 
• De verkeersveiligheid in de omgeving van woningen voor ouderen kan nog 

verbeterd worden.

Bestuurskracht
(H5.11)

• Inwoners zijn over het algemeen vrij tevreden over de werking van hun ge-
meente: volgens de gemeentemonitor van Vlaanderen waren in 2017 meer 
dan 91% van de Essenaren tevreden over de loketvoorzieningen van de ge-
meente (gemiddelde alle Vlaamse gemeenten = 77%), en ruim 79% tevreden 
van de algemene dienstverlening (16% reageerden neutraal). (gemiddelde alle 
Vlaamse gemeenten = 73% tevreden, 21% neutraal). 

““Investeren in hip en trendy 
ondernemen is een must. Horeca 
mag veel diverser alsook de winkels 
in het centrum.”
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Uit de analyse blijkt dat 
Essen-centrum het over het 
algemeen best goed doet. 
De grootste uitdagingen voor 
het dorp liggen bij het op 
peil houden van de sociale 
samenhang van het dorp 
(zoals gezegd: veel nieuwe 
inwoners in het dorp), ruimte 
voor ontmoeting en de 
uitbouw van een levendig 
centrum, mobiliteit (met 
name verkeersveiligheid), 
acties tegen armoede, het 
aangenamer maken van het 
winkelcentrum. 
Aan de andere kant moet 
Essen-centrum inzetten 
op het bewaren van haar 
troeven, zoals het aanbod 
voor jonge gezinnen, kinderen 
en jongeren (waaronder 
een ruim onderwijsaanbod), 
de groene ruimte rond 
het dorp, het bloeiende 
verenigingsleven, de nabijheid 
van tewerkstellingspolen en de 
inzet op zorg voor senioren.

Deze informatie was 
het vertrekpunt voor 
de werksessies en werd 
aangevuld, gecorrigeerd 
en verrijkt met de input van 
mensen die dagdagelijks 
hun dorp beleven. Dit 
geeft een subtieler en 
genuanceerder beeld omdat 
hierbij meerdere, ook meer 
subjectieve belevingsfactoren 
en bijkomende paramaters 
worden meegenomen.



22 | veerkrachtig ESSEN 

““Het zou zo fijn zijn 
als we weer een echt 
gezellig centrum zouden 
krijgen. Leuke winkeltjes, 
uitnodigende terrasjes… 
Essen is een ‘dorp’ in een 
prachtige omgeving, en dat 
zou ik graag terug vinden in 
het centrum zelf.”
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““Essen zou zich meer moeten 
profileren, net als andere 
grensplaatsen: meer uitstraling en 
een gezelliger Heuvelplein. Meer 
richten op toerisme.”

““Essen heeft heel veel 
nood aan een mooi 
dorpsplein met mooie 
terrassen. En ook veel 
meer winkels. Essen moet 
levendiger worden.”
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VERDIEPEN VAN  
DE DORPENMONITOR 

De analyse van het Essen-centrum in een 
dorpenmonitor vormde het startpunt van het 
traject. Tijdens het startmoment kozen de 
bewoners van het dorp de prioritaire thema’s 
waarrond er tijdens het traject verder gewerkt zou 
worden. 

De centrale thema’s zijn: 

1. Een bruisend centrum = een opgefrist 
Heuvelplein; 

2. Verkeers(on)veiligheid; 

3. Sociaal Essen…  
Meer sociale cohesie in het dorp;

4. Jong Essen;

5. Andere thema’s. 
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Voor elk thema wordt in dit rapport aangegeven wat de situatie vandaag is, wat het 
ideaal toekomstbeeld voor Essen-centrum zou kunnen zijn én wat concrete ideeën 
zijn om hier naartoe te werken. Het vertrekpunt is de informatie die de bewoners 
zelf aanleverden tijdens het startmoment, uitgediept met informatie uit de daarop 
volgende werksessies. 

Op de pagina hiernaast wordt schematisch weergegeven hoe het overzichtsbeeld bij 
elk thema geïnterpreteerd moet worden. Centraal staat een stelling met een bepaalde 
score (groen = goed; rood = slecht). Bewoners konden hierop reageren door met rode 
of groene muntjes aan te geven in welke mate ze akkoord gingen met de stelling. Met 
post-its konden ze opmerkingen doorgeven. Tot slot konden ze stickers plakken op de 
spaarkaart van dat thema waar ze het liefst rond zouden werken. 

Alle verslagen van de veerkrachtige dorpensessie vind je hier: 
https://www.essen.be/thema/1992/heuvelplein
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1. Een bruisend centrum  
= een opgefrist Heuvelplein

Aantrekkelijke pleinen waar mensen elkaar op een fijne manier kunnen ontmoeten, 
zijn het bindmiddel voor het dorpsleven. In onze dorpen nemen auto’s vaak veel 
publieke ruimte in bezit en kunnen zo een ontmoeting letterlijk in de weg staan. Voor 
veel inwoners van Essen is het Heuvelplein het centrum van de gemeente, maar het 
plein heeft een opfrissing nodig om de rol van ontmoetingsplaats te vervullen. . 

 Situatie vandaag (2019)

Uit gesprekken met bewoners van Essen, blijkt dat de Essenaren ruimte missen voor 
ontmoeten in Essen-centrum. Het Heuvelplein is momenteel niet de plek waar dit 
gebeurt. Volgens hen is het een onoverzichtelijk en onpraktisch ingericht plein. De 
verkeerssituatie voor zwakke weggebruiker is niet optimaal, het verkeer is er druk en 
dat draagt bij aan het ongezellig gevoel. Het plein zou een poort kunnen zijn naar een 
aangename winkelervaring in het centrum, maar is dat momenteel niet. Bovendien 
is het plein winderig en heeft het weinig (directe) zon. Over het behouden van het 
parkeren zijn de meningen verdeeld. 
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  Elementen van veerkracht

Het Heuvelplein draagt de potentie in zich om een bloeiend plein te worden. 
Om te beginnen passeren veel mensen het plein als ze naar Essen-centrum 
moeten.  Er is al wat horeca op het plein: drie à vier horecazaken, elke dinsdag en 
vrijdag een marktkramer. De ligging aan het gemeentehuis creëert sowieso ook 
beweging. Richting de kerk zijn er meerdere winkels. Achter het gemeentehuis is 
er een alternatief voor het parkeren. 

Tijdens alle sessies veerkrachtige dorpen, gaven de meerderheid van de 
aanwezigen aan dat ze een plein verkiezen met terrasjes en met ruimte voor 
informele ontmoeting, boven een plein dat als parkeerplek dient. 

Om dit uit te testen, werd in de maand mei 2019 het plein tijdelijk parkeervrij 
gemaakt. De gemeente plaatste zitbanken en een petanquebaan. Allerlei 
verenigingen organiseerden die maand diverse evenementen, gaande van 
muziekoptredens over een repair café tot een demonstratie gevechtsporten en 
openluchtlessen door de Essense scholen. 

Tijdens het slotmoment van het traject op 29 mei 2019 waren veel aanwezigen 
het erover eens dat het een meerwaarde is voor Essen-centrum dat de 
ontmoetingsfunctie van het Heuvelplein hersteld is. Zo was de markt met 
lokale producten voor veel mensen een schot in de roos. Het gemeentebestuur 
wil die markt alvast regelmatig herhalen. Er leek ook geen noemenswaardig 
parkeerprobleem te zijn ontstaan. Tegelijk vrezen een aantal middenstanders 
en de dokter aan het plein dat het verdwijnen van parkeerplaatsen op het 
plein, moeilijk zou liggen bij (een deel van) hun cliënteel. Een aantal mensen 
suggereerden om het plein niet voortdurend parkeervrij te maken, maar 
bijvoorbeeld alleen van Pasen tot 1 oktober. 
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  Toekomstbeeld

Een plein van en voor iedereen 

• De sleutel tot levendigheid in Essen lijkt te bestaan uit 
een samenhang tussen onder andere: ontmoeting, lokale 
detailhandel, prettige verkeerssituatie, en ruimtelijke 
keuzes. 

• Er is aan ruimte voor ontmoeting, zowel in open ruimte 
als in de vorm van bijvoorbeeld horeca en een cultureel 
centrum. 

• Er is nood aan een plek waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten tijdens de schoolpauzes of na de school.

• Een plein dat op hedendaagse manier het gezicht moet 
zijn van Essen. Bijvoorbeeld door de pomp op het plein 
te behouden, maar er tegelijk een waterpartij/fontein van 
te maken zodat het een aantrekkelijk dorpszicht wordt. 

Een verkeersveilig plein & omgeving

• Essenaren maken zich zorgen over de verkeersveiligheid 
in hun dorp, zeker voor zwakke weggebruikers.

• Een rustigere en veiligere verkeerssituatie zal de 
aantrekkelijkheid van het centrum ten goede komen. 

• De verkeersveiligheid in de omgeving van woningen voor 
ouderen kan nog verbeterd worden. 

• Betere infrastructuur voor fietsers en voetgangers is 
wenselijk.
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 Ideeën voor verandering

Het gemeentebestuur is van plan het Heuvelplein her aan te leggen. Daarvoor 
is er tijdens de sessies Veerkrachtige dorpen heel wat input gekomen die naar 
de ontwerpers van het plein kunnen gaan. 

INRICHTING: 

• Het ideale plein gaat ook van gevel tot gevel, en trekt dus geen verkeer. 
Als er toch nog verkeer langs moet, maak er dan een zone 30 van (ook 
ondersteund door infrastructuur aanpassingen zoals een verhoging van de 
straat, en voldoende politiecontrole op de naleving van de zone 30).

• De pomp op het plein zou liefst moeten blijven: het verwijst naar de 
geschiedenis van onze gemeente, het is zowat het gezicht van het dorp. 
Alleen staat ze nu – doordat ze zo centraal staat – een beetje in de weg. 
Verplaats de pomp naar de plek waar nu het Heilig-Hart-Beeld staat – 
dat op haar beurt verplaatst kan worden naar de kerk. Maak aan de pomp 
tegelijkertijd een waterelement of activeer de pomp, zodat het water 
zichtbaar is (zoals bijvoorbeeld aan Park Spoor Noord in Antwerpen).

• Voorzie zitbanken en picknickbanken. Bij voorkeur aan de rand van het 
plein, zodat het plein zelf kan ingevuld worden enerzijds met terrasjes, en 
anderzijds ruimte biedt voor evenementen te organiseren. 

• De bomen aan de rand van het plein moeten blijven. Of het nu dezelfde 
bomen moeten blijven, of vervangen moet worden door nieuwe (lagere) 
bomen, daarover is nog discussie. 

• De lage begroeiing op het plein mag weg.

• Een vast podium plaatsen om regelmatig muziek/theater op het plein te 
brengen, wat de sfeer ook weer ten goede zou komen. 

• Breng sfeervolle verlicht aan op het plein. 

• Voorzie een beschut zitelement ter hoogte van het gemeentehuis. 

• Richt een maandelijkse boerenmarkt in. 

• Creëer permanente doe activiteiten voor senioren op het Heuvelplein/
Oude Pastorij met onder meer petanquebanen, zithoeken, een 
permanent prieel voor muziekoptredens.  
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HORECA, WINKELS:

• Richt het plein dusdanig in dat het aantrekkelijk is voor bijkomende horeca. 
Een fijn plein vraagt om terrasjes.

• Naast café/restaurants/terrasjes zou het goed zijn voor de 
ontmoetingsfunctie van het plein dat er opnieuw winkels komen, zoals 
een bakker.  

PARKEREN:

• Als je parkeerplaatsen wegneemt op het Heuvelplein, is het nodig om een 
parkeerbehoeftestudie te doen om te zien hoeveel plaatsen er elders nodig 
zijn. Voorzie sowieso elders alternatieven, zoals achter het gemeentehuis 
(Heuvelhal) en eventueel aan het jeugdheem (ondergronds parkeren, 
eventueel betalend). Hou in die parkeerbehoeftestudie rekening met 
toekomstige ontwikkelingen (meer e-fietsers, e-wagens).

• Indien het Heuvelplein parkeervrij zou zijn, behoud aan de kant van 
de Nieuwstraat enkele parkeerplaatsen in functie van bijvoorbeeld 
doktersbezoek. Laat er alleen kortparkeren toe. 

• Voorzie oplaadpunten voor e-fietsen. 

• Zorg dat buurtbewoners van het plein nog aan hun oprit kunnen.

• Parking achter gemeentehuis efficiënter hertekenen. Nu zijn de 
parkeerplekken daar te breed. 

• Andere parkeermogelijkheden in het centrum onderzoeken.  

VERKEER:

• Veiligheid voor fietsers en voetgangers moet centraal staan. Zowel op het 
plein als richting de Nieuwstraat. Als je het plein aanpakt, kan je immers niet 
anders dan ook de Nieuwstraat onder handen te nemen. Zorg dat fietsers 
in twee richtingen kunnen fietsen op een afgescheiden fietspad. Voer 
tegelijk éénrichting in voor gemotoriseerd  verkeer in de richting van de 
Kapelstraat naar de kerk. Voorzie ook voldoende parking in de Nieuwstraat. 
Deze aanpassing aan de verkeerssituatie aan het plein, moet kaderen 
binnen een breed circulatieplan voor Essen-centrum tot aan het station 
(zie volgend hoofdstuk). 

• Voorzie een asverschuiving vanaf het kruispunt met de Beliestraat zodat er 
een terras kan komen aan de Linden die tegelijk het verkeer doet afremmen. 
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“Een plein van en 
voor iedereen

“Een levendige 
ontmoetingsplek

“Een verkeersveilig plein
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2. Verkeers(on)veiligheid 
Dorpen krijgen te maken met sluip- en zwaar verkeer, 
lintbebouwing, moordstrookjes, snel verkeer in 
woonstraten. ‘Verkeersveiligheid’ peilt naar de mate waarin 
de bewoners de verkeersinfra-structuur al dan niet als 
veilig ervaren. Dit is vooral gericht op het standpunt vanuit 
de trage weggebruiker.

 Situatie vandaag (2019)

De verkeersveiligheid bepaalt mee de aantrekkelijkheid van 
de verplaatsingen in het dorp. In het dorp is de fiets redelijk 
goed ingeburgerd. Velen proberen binnen het dorp zoveel 
mogelijk verplaatsingen met de fiets te doen.  Anderzijds 
zijn Essenaren het erover eens dat de verkeersveiligheid 
beter kan. Uit de enquête van de gemeente uit 2017 blijkt 
dat mensen veel aandacht hechten aan een aangepaste 
verkeersinfrastructuur in Essen. Inwoners van Essen vinden 
dat verkeersveiligheid hét thema is dat het dringendste 
aandacht verdiend, zeker de veiligheid voor fietsers wordt 
als zeer slecht ervaren. Een sleutelfiguur beschrijft: 

““We hebben hier de rare situatie dat 
de as Stationsstraat-Nieuwstraat 
tegelijk fungeert als winkelstraat 
én als doorgangsstraat. Dat is een 
tegenstrijdige situatie, en niet 
bepaald een veilige verkeerssituatie 
voor zwakke weggebruikers, en al 
zeker niet voor kinderen en ouderen”.
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Ook de Vlaamse gemeentemonitor onderschrijft deze bevinding. Daaruit blijkt dat 
51% van de Essenaren vinden dat het veilig fietsen is in de gemeente, maar dat slechts 
34% vindt dat het veilig is voor kinderen om zich te verplaatsen4. Volgens 38% van de 
inwoners van Essen zijn er voldoende fietspaden zijn in de gemeente, en 44% vindt 
dat die fietspaden in voldoende goede staat zijn. Tijdens de participatiesessies gaven 
mensen aan dat veel voetpaden in het dorp niet in goede staat zijn, waardoor het voor 
mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator onmogelijk is om er op een vlotte 
wijze over te rijden. 

Toegepast op de situatie van het Heuvelplein, melden de Essenaren dat de oversteken 
naar de Beliestraat en de Nieuwstraat onduidelijk en bijgevolg gevaarlijk is. Ook het 
kruispunt voor de kerk in het centrum is moeilijk leesbaar, met als gevolg regelmatig 
conflict tussen afdraaiend fietsverkeer naar de Stationsstraat en verkeer dat rechtdoor 
rijdt richting Nederland. 

Het aantal ongevallen in Essen is sinds 2005 aanvankelijk gestegen, maar is sinds 
enkele jaren in dalende lijn. 

AANTAL ONGEVALLEN ESSEN

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal 
Ongevallen 57 60 61 66 38 50 36 46 51 37 46 46

Groei
(2005=100) 100 105,3 107 115,8 66,7 87,7 63,2 80,7 89,5 64,9 80,7 80,7

4 Cijfers Survey Gemeentemonitor Vlaamse overheid, 2017. Zie https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Essen.pdf 

Kinderen worden ook nog te vaak met de wagen naar school gebracht. De 
verkeerssituatie is (nog) niet kindvriendelijk (genoeg). Zo wordt het verkeer ervaren 
als te snel, maar is er ook sprake van verschillende conflictsituaties tussen trage 
weggebruikers en gemotoriseerd verkeer. Tot slot is ook de weginfrastructuur niet 
altijd in even goede staat en ontbreken op cruciale punten fietspaden en veilige 
oversteekplaatsen.

BRON: Statistiek Vlaanderen
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  Elementen 
  van veerkracht

De aanwezigheid van het (goed bediende) 
treinstation betekent veel voor de bereikbaarheid 
van de dorpskern. De fiets kan, naast collectief 
vervoer, een duurzaam alternatief zijn om 
je te verplaatsen. In Essen is de bovenlokale 
fietsinfrastructuur sterk door de aanwezigheid van 
de fietsostrade naar Antwerpen. 

In Essen is de Dienst Aangepast Vervoer Handicar 
actief. In Essen is er ook een MMC (Minder 
Mobielen Centrale). 

Het basisvoorzieningenniveau5 van Essen-
centrum is best hoog, zeker als je dit vergelijkt 
met andere dorpen in Vlaanderen. Dit betekent 
dat Essenaren voor veel basisbehoeften in hun 
eigen dorp terecht kunnen, en zich daarvoor niet 
hoeven te verplaatsen naar andere gemeenten. 
Voorbeelden van basisvoorzieningen zijn: een 
kleuter- en basisschool, kinderopvang, huisarts, 
apotheek, voedingswinkel, postpunt en (publieke) 
ontmoetingsruimten.
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  Toekomstbeeld

Als Essen een bruisend, levendig centrum wil – te beginnen bij het 
Heuvelplein – zal er iets moeten gebeuren aan de verkeersafwikkeling in het 
centrum. Tijdens de sessies Veerkrachtig Essen waren de aanwezigen van 
gemeentebestuur en inwoners van het dorp het eens dat een mobiliteitsplan 
voor de gemeente moet opgemaakt worden om een rustigere verkeerssituatie 
in het centrum te bekomen. Elementen die daartoe bijdragen zijn:

Meer aandacht aan verkeersveiligheid, onder meer door: 

• In kaart te brengen wat de veelgebruikte plaatsen zijn door zwakke 
weggebruikers. 

• De snelheid van het autoverkeer in het centrum en in de woonstraten te 
verlagen. Grijp zowel infrastructureel in (verkeersremmers) als door de 
handhaving te verhogen. 

• Meer aparte fietspaden en voetpaden voor zwakke weggebruikers in te 
richten. Zeker in de Nieuwsstraat zal dit een groot verschil maken. 

• Het zwaar verkeer uit het centrum te weren. Bestemmingsverkeer 
toelaten tijdens bepaalde uren (venstertijden).  

Een betere verkeerscirculatie moet eveneens leiden tot meer 
verkeersveiligheid, overzichtelijkere situaties: 
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Op deze kaarten zijn suggesties opgenomen van inwoners voor een betere verkeerscirculatie
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• Om de Heikant beter ontsluiten, zorg voor een grotere ring van Essen 
om te voorkomen dat alle verkeer naar de Heikant over de brug aan het 
station moet. 

• Werk met lussen van enkelrichtingsverkeer, zeker in het gebied tussen 
het Heuvelplein en het station. Door eenrichting in te voeren, creëer 
je meer ruimte voor een gescheiden en breed fiets- en voetpad. De 
lussen moeten bovendien ook het verkeer vertragen, en het sluikverkeer 
weghalen uit de dorpskern. Suggesties van mogelijke circulatielussen:

• lus Beliestraat – Molenstraat – Kloosterstraat – Grensstraat – 
Nieuwstraat

• andere optie : uit te breiden richting station :  + Grensstraat – 
Handelsstraat 

• Werken aan mentaliteitswijziging: van de auto die nog teveel de koning 
is, naar de auto die te gast is. Voetgangers en fietsers, kinderen en 
senioren moeten veilig de openbare ruimte kunnen betreden.
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Op deze kaarten zijn suggesties opgenomen van inwoners voor een betere verkeerscirculatie
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Andere ontsluiting van Heikant.

 Ideeën voor verandering

• Betere toegang van Horendonk tot het 
centrum. 

• Installeer enkelrichting in de Nieuwstraat, 
en maak van de Nieuwstraat een 
fietsstraat. 

• Meer fietspaden richting Heuvelplein, 
onder meer van Bijster naar Dreef, door 
Jeugdheem naar het plein. 

• Breder fietspad op de Spijker. 

• Duidelijke oversteek voor fietsers 
aan het Heuvelplein: Beliestraat, 
Watermolenstraat, Nieuwstraat 

• Leidt het zwaar verkeer om: weer ze 
uit het dorpscentrum (niet in omgeving 
Heuvelplein en Nieuwstraat). Alleen 
lokaal verkeer toelaten. 

• Maak het Heuvelplein autovrij door 
verkeer af te leiden via de Beliestraat en 
de Hofstraat en maak het Jeugdheem 
en de Oude Pastorij toegankelijk voor 
fietsers en voetgangers (doorsteek  via de 
autogarages).

• Zorg dat – bij elke weg die 
heraangelegd wordt – voetpaden breed 
genoeg worden voor rolstoelen en 
kinderwagens. 

• Verder overleg met burgers van het dorp 
over mobiliteit is gewenst. 
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 Ideeën voor verandering 3. Sociaal Essen…  
Meer sociale samenhang 
in het dorp
Samenhorigheid, gezelligheid, elkaar kennen: het zijn 
stuk voor stuk kenmerken die men linkt met een dorp. 
Toch hebben ook dorpen te lijden onder de toenemende 
individualisering: het gemeenschapsgevoel brokkelt ook 
daar af, de tijd dat iedereen elkaar kende in de dorpen 
is al lang voorbij. Deze individualisering laat zich eerst 
voelen bij mensen maatschappelijk kwetsbare groepen: 
alleenstaande senioren, eenzame mensen, mensen in 
armoede, …  Hoe hoger de sociale samenhang van een 
dorp, hoe meer alle bewoners zich er thuis voelen. 

 Situatie vandaag (2019)

De laatste decennia zijn er steeds meer mensen 
komen wonen in Essen. Het inwonersaantal is met 20% 
toegenomen de afgelopen 25 jaar. Jonge gezinnen komen 
er zich graag vestigen, omwille van het grote aanbod aan 
scholen, vrijetijd, groen, werkgelegenheid, bereikbaarheid 
van de stad, … Deze instroom aan nieuwe bewoners 
verloopt over de grote lijn goed, maar het is niet altijd even 
gemakkelijk, zeggen bewoners tijdens de participatiesessies. 
Zo hebben ze de indruk dat het de druk op de woonmarkt 
verhoogd. Nieuwkomers zijn over het algemeen wel 
welkom, maar ze moeten wel moeite doen om door de 
‘traditionele’ Essenaren aanvaard te worden. 
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“

Essen-centrum ontsnapt ook niet aan 
de Vlaamse trend dat meer mensen 
alleen wonen. Zo wonen 13,8% van 
de inwoners tussen 18 en 64 jaar er 
alleen6. Als we specifiek kijken naar het 
aandeel alleenwonende 75-plussers 
ten opzichte van het totaal aantal 
75-plussers is dat ruim 33%7. Dat is zeer 
hoog, maar wel net iets lager dan het 
gemiddelde van het arrondissement 
Antwerpen (36,3%), de provincie 
Antwerpen (35%) en het Vlaamse 
Gewest (34,5%).  Daarnaast hebben 
ongeveer 30% van de inwoners in 
Essen-Centrum een herkomst uit een 
ander EU-land dan België (een groot 
deel daarvan Nederlanders). 

Als we kijken naar de integratie van 
nieuwkomers, blijkt dat dit in Essen in 
grote lijnen goed verloopt. Toch blijkt 
uit de enquête van de gemeente uit 
2017 dat een niet te verwaarlozen groep 
Essenaren vindt dat de identiteit van 
Essen onder druk staat. Daarnaast vindt 
men dat de integratie van verschillende 
culturen nog zou kunnen verbeteren. 
De gemeente Essen organiseert elk jaar 
een welkom voor nieuwe inwoners, 
waarbij ze kennis maken met elkaar en 
met de gemeente. 

Waar vroeger wellicht een sterker 
‘informeel’ sociaal netwerk was, in 
de vorm van bijvoorbeeld burenhulp, 
een sterke kerkgemeenschap, of de 
nabijheid van familie, valt dat nu vaak 
weg. Dit kan de kwetsbaarheid van 
mensen vergroten. Diverse organisaties 
of zelfs individuele personen vangen dit 
(deels) op.  

“De pastoor in Horendonk (op 
rust) probeert hen bijvoorbeeld 
nog te bezoeken (ondanks zijn 
leeftijd, 80). Maar als de pastoor 
wegvalt, dan valt dat contact 
van die mensen ook weer weg”. 

aldus een sleutelfiguur tijdens 
een participatiesessie.

Met de veranderende zorg-omgeving 
(zoals verschuivende bevoegdheden, 
minder sterke sociale zorg-netwerken, 
…) is het voor, onder andere, sociaal 
kwetsbare personen soms heel moeilijk 
om de weg te vinden in al het aanbod. 
Er is daarin, ook in Essen, nood aan een 
duidelijk en lokaal aanspreekpunt. 
Het net geopende dienstencentrum is 
alvast een goed begin daarin, en een 
prettige ontmoetingsplaats. 
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Verschillende mensen hebben tijdens 
de participatiesessies te kennen 
gegeven dat armoede toeneemt in het 
dorp. Dit wordt ondersteund vanuit 
de cijfers, zo is op Vlaams niveau de 
kansarmoede verdubbeld, van 7% in 
2006 tot 14% in 2014. De armoede 
blijft evenwel grotendeels verborgen, 
zoals in veel plattelandsgemeenten. Het 
gaat vaak om alleenstaande ouderen, 
of eenoudergezinnen. De armoede is 

Zulke dingen moeten 
gefaciliteerd worden, en 
correct georganiseerd. Zorg 
bijvoorbeeld dat er in de 
gemeente één loket komt 
voor alles wat met zorg te 
maken heeft. Wie een bepaald 
gezondheidsprobleem heeft, 
kan zich daarheen wenden. 
Momenteel zijn er teveel 
mogelijkheden waar je de 
bomen door het bos niet 
meer kan zien als leek. Een 
voorbeeld uit mijn sector: als 
uw echtgenoot te horen krijgt 
dat hij aan dementie lijdt, begin 
maar te zoeken wat je dan moet 
doen. We hebben het eens 
onderzocht: je kan dan beroep 
doen op 32 verschillende 
soorten diensten. Je moet 
al een manager zijn om dat 
allemaal te gaan vinden. Terwijl 
je de hele ti
jd nodig hebt om je vrouw thuis 
te helpen”. 

Aldus de voormalig  
directeur van De Bijster

“ vaak ook meer verspreid dan in steden. 
Het is onrechtstreeks dat dorpsgenoten 
zicht hebben op deze problematiek 
(bvb. aantal ouders die het moeilijk 
hebben om de schoolrekeningen te 
betalen, aantal budgetmeters, aantal 
keren dat de politie een deurwaarder 
moet begeleiden, ….). Dat de 
woningprijzen in Essen behoorlijk hoog 
zijn, maakt dat betaalbare woningen 
voor mensen met een lager inkomen 
een aandachtspunt is. Dat de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Ideale 
Woning 36 huurappartementen en 24 
huurwoningen geplaatst heeft in het 
binnengebied tussen Heikantstraat 
en Epicealaan (waaronder 5 daarvan 
specifiek gericht zijn op senioren) is 
alvast een goede zaak.
Mensen in armoede zijn een moeilijk 
bereikbare doelgroep. Mensen lopen 
niet graag te koop met hun financiële 
beslommeringen. Daarom is er nood 
aan mensen die het probleem kunnen 
detecteren, en doorgeven aan de 
juiste instanties die daarop een zachte, 
ondersteunende manier mee omgaan. 
Bijvoorbeeld via de scholen (detectie 
van kinderarmoede). 
Er is nood aan een “bescheiden” loket:  
Niet iedereen vindt zijn weg naar het 
OCMW. En niet iedereen wil er de weg 
naar vinden omdat er heel wat stigma 
mee gepaard gaat. 

6 Cijfers 2018, Bron: Rijksregister (via Provincie in Cijfers). Hiermee 

scoort het dorp vergelijkbaar met het Vlaams Gewest. Dit percentage 

is wel hoger dan dat van het arrondissement Antwerpen (let wel, dit 

gemiddelde wordt sterk beïnvloed door de stad Antwerpen) (16,1%). 

7 Cijfers 2018, Bron: Rijksregister (via Provincie in Cijfers). 
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  Elementen van veerkracht

Het bloeiende verenigingsleven van Essen zal zeker bijdragen aan het 
tegengaan van eenzaamheid. 

Wel blijkt uit de enquête van de gemeente 
(2017) dat er meer aandacht zou mogen zijn 
voor andersvaliden in het vrijetijdsaanbod in 
Essen.

Voor mensen in sociaal kwetsbare positie 
heeft het OCMW, het project Handicar 
uitgewerkt. Ben je een rolwagengebruiker, 
kan je je moeilijk zelfstandig verplaatsen? 
Dan kan je een beroep doen op de Handicar 
van het OCMW Essen. De Handicar is een 
omgebouwde minibus, bestemd voor het 
vervoer van mensen die zich tijdelijk of 
blijvend niet zelfstandig kunnen verplaatsen, 
noch met eigen, noch met openbaar vervoer. 

Meer info? 

https://www.essen.be/dienst/1579/handicar.  

Daarnaast kan je een beroep doen op de Minder Mobiele Centrale  
(https://www.essen.be/dienst/1735/minder-mobielen-centrale-mmc). 

Voor mensen in armoede zijn er in Essen een aantal faciliteiten:

• Kabaske: sociaal kruidenier.  Een winkel waar mensen die het 
financieel moeilijk hebben kwaliteitsvolle producten kunnen 
kopen aan prijzen die minstens 20% lager zijn dan de winkelprijs. 
Het is bovendien een ontmoetingsplaats waar mensen kennis 
kunnen maken met elkaar en met de vereniging.  
https://www.essen.be/product/329/sociale-kruidenier-t-kabaske 

• Kringwinkel ‘t Schakeltje: Welzijnsschakels Essen heeft 
momenteel een tweedehandszaak voor kleding, speelgoed, 
boeken en kleine huisraad:  
https://www.essen.be/product/330/kringwinkel-t-schakeltje

• Huis van het Kind: https://www.essen.be/product/686/huis-van-het-kind 

““Het verenigingsleven 
is in Essen zeer actief, 
voor alle doelgroepen. 
Wie zoekt, vindt zijn 
gading”. 

aldus een sleutelfiguur 
tijdens een participatiesessie
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  Toekomstbeeld

Het wensbeeld voor een sociaal Essen heeft verschillende elementen:

1. Integrale aanpak van armoede en seniorenzorg. De manier waarop  
we onze maatschappij uitbouwen, brengt armoede en een   
groeiende zorgvraag voor senioren met zich mee. Om dit aan te   
pakken, is er nood aan een integrale en structurele aanpak

2. Aanzwengelen van een gedragen dorpsgevoel. 

3. Betere integratie van nieuwe bewoners in het dorp.

 Ideeën voor verandering

1. Integrale aanpak van armoede en seniorenzorg

Maak de weg naar ondersteuning duidelijker.

• Werk proactief als gemeente, en ga zelf naar de mensen toe. Voorzie 
bijvoorbeeld in één of meerdere mobiele ambtenaren, en laat hen een 
aanpak op maat uitwerken. Op die manier neem je drempels weg voor 
mensen in armoede. 

• Werk een netwerk uit met scholen en verenigingen en andere 
organisaties die een signaalfunctie kunnen hebben. 

• Voorzie een meldpunt of vertrouwenspersoon die luistert en kan 
aangeven waar nood is aan hulp. Zo’n brugfiguur kan bijvoorbeeld helpen 
om de kloof die bestaat tussen een kwetsbaar gezin en de school van de 
kinderen te overbruggen. 

• In het Huis van het Kind (dit is het samenwerkingsverband van 
dienstverleners die werken rond gezin en opvoeding) systematisch 
nagaan of bezoekers recht hebben op de verhoogde kinderbijslag.
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Huisvesting: 

• Verder inzetten op betaalbare woningen voor mensen met een lager 
inkomen.

• Verder bekend maken van de werking van het gemeentelijke woonloket.  
Daar kunnen inwoners terecht met al hun vragen over wonen, maar is er 
ook uitgebreide informatie ter beschikking over levenslang en aanpasbaar 
wonen, de Vlaamse Energielening, valpreventie, renovatiepremies, …

• Aanpakken van verkrotting en leegstand, het verbeteren van de kwaliteit 
van de aangeboden huurwoningen op de privémarkt. 

• Meer serviceflats en assistentiewoningen voor senioren. 

 - Verder bekendmaken van welzijnsschakel Essen 
  (http://wwwwelzijnsschakels.be/regios/groepen/antwerpen/welzijnsschakel-essen)  

 - Seniorenzorg: Er zijn best wel wat voorzieningen, maar de   
  coördinatie ertussen kan beter zodat de zorgbehoevende niet overal  
  zelf moet gaan zoeken wat er allemaal ter beschikking is en welke  
  zijn rechten zijn: zorg voor één duidelijk loket waar iemand met zijn  
  vragen terecht kan.

2. Aanzwengelen van een gedragen dorpsgevoel. 
• Burendag: Echt ‘eens binnenspringen’ bij mekaar gebeurt weinig. 

Nochtans maakt een gezellige babbel gaan doen bij de buren dat mensen 
positiever ingesteld zijn over hun buurt. In straten waar dat gebeurd, 
vinden meer straat- of wijkfeesten plaats. Bovendien: als buurtbewoners 
goed met mekaar overweg kunnen, gaan ze mekaar ook helpen.  
(zie ook inspiratie op pagina 46)

• Versterken buurtwerking: Verdere ondersteuning van buurtbarbecues, 
straatfeestjes, zwerfvuil-opruimacties, … 

3. Betere integratie van nieuwe bewoners in het dorp.
• Aandacht voor integratie van anderstalige nieuwkomers. Momenteel is 

er één maal per jaar een receptie op het gemeentehuis (op initiatief van 
de gemeente). Verder zijn er ook wel wat initiatieven van bewoners of 
organisaties in het dorp. Bvb Babbelpunt  
https://www.essen.be/activiteitendetail/1558/babbelpunt-voor-anderstaligen 
Het zijn echter vooral losse initiatieven, die beter gecoördineerd 
zouden moeten worden.
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Verder zou niet slecht zijn dat die mensen die van een andere cultuur komen, 
een inburgeringscursus kunnen volgen zodat ze onze regels beter kennen en 
naleven, denk bvb aan sluikstorten.

• Het dienstencentrum in de Nollekensstraat openstellen voor jongere 
generaties. Daar gebeurt best veel, zoals biljarten, breien, je kan er gaan 
lunchen. Indien je dat meer opendoet op latere uren, kan het mogelijk 
een plek worden waar de oudere generatie ook jongeren kan ontmoeten. 

• Betere coördinatie van vrijwilligers in Essen. De werking van 
verschillende (sociale) organisaties draait grotendeels op vrijwilligers: 
dienstencentrum, minder mobielen centrale, wereldwinkel, … Een betere 
van die vrijwilligerswerking in Essen door de gemeente moet leiden tot 
een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Tegelijk kan er gezorgd 
worden voor een betere recrutering van nieuwe vrijwilligers.  
Meer info? https://vrijwilligerswerk.be/ 

• Opstarten sociale netwerk-app HOPLR Essen-centrum. Mensen leven 
niet meer op straat: gewoon op een bank gaan zitten in de buurt en 
zien wat er gebeurt… dat doen we niet meer. De kans dat we elkaar 
spontaan nog tegenkomen, verkleint. Daarom is het misschien zinvol om 
een online systeem uit te werken waarbij mensen elkaar kunnen helpen 
(bvb bouwtips uitwisselen, een zak vol speelgoed dat je kwijt wil, babysit 
zoeken, …), waar samen nieuwe initiatieven mee worden opgestart, 
enzovoort.  
Meer info? https://help.hoplr.com/hc/nl/articles/115001045272-Wat-is-Hoplr-
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 Inspiratie:

Burendag

• Spinnen in de straat (Vormingsplus Kempen)

 
Als buurtbewoners goed met mekaar overweg kunnen, gaan ze mekaar ook 
helpen. Alleen is ons buurtleven anoniemer geworden. In het beste geval is er 
een jaarlijks straat- of wijkfeest, dat doorgaat in de tent, op het plein, enz. Maar 
echt ‘eens binnenspringen’ bij mekaar gebeurt weinig. 

Veel mensen vinden dit nochtans een spijtige evolutie. Om hen te 
ondersteunen om werk te maken van een warm buurtleven, heeft 
Vormingsplus Kempen het project “Spinnen in de straat” uitgewerkt. Gaan 
spinnen stond vroeger synoniem voor bij mekaar een gezellige babbel gaan 
doen. 

Het opzet is eenvoudig: enkele mensen zetten één namiddag de deur van 
hun huis open voor de andere buurtbewoners. Zodat ze een babbeltje kunnen 
slaan, elkaar beter leren kennen. 

 
Via https://vormingpluskempen.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/071001%20spinnen.pdf 
vind je meer informatie over hoe je dit zelf kan aanpakken. 
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4. Jong Essen
Om te voorkomen dat dorpen vergrijzen, is het belangrijk dat er jongeren en 
jonge gezinnen ook in de dorpen blijven wonen. Hiervoor zijn gepaste woningen, 
verenigingen, voorzieningen, openbare ruimte en verbinding met de grotere steden 
belangrijk. Essen heeft nog heel wat jonge gezinnen onder haar inwoners. Ruim 22% 
van de bewoners van Essen-centrum is bijvoorbeeld onder de 19 jaar. 

 Situatie vandaag (2019)

Voor jonge gezinnen zijn er in Essen best 
veel voorzieningen zijn: een goed aanbod 
aan basis- en secundaire scholen, een breed 
aanbod aan jeugdbewegingen die goed 
draaien, het jongerencomplex achter het 
Heuvelplein, het gemeentebestuur dat de 
jeugdwerking faciliteert (met onder meer 
een sterke speelpleinwerking), meerdere 
speelpleintjes verspreid over de gemeente,… 
Het is bovendien een gemeente met een 
landelijk en groene karakter: wie Essen 
binnenrijdt, komt door een groene gordel.

““Essen is voor jongeren echt 
wel een goede plek om op te 
groeien. Het wil ook wel wat 
zeggen dat de jongeren uit 
Wuustwezel naar Essen afgezakt 
komen voor de kroegentocht van 
hun laatste 100 dagen. Het toont 
aan dat het hier in Essen best 
nog wel goed is voor jongeren” 

aldus een bewoner 
tijdens een participatiesessie
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Aantrekkelijk voor jonge gezinnen is ook 
de link met de stad (via de trein). Op 
die manier is een breder aanbod, op het 
gebied van cultuur, uitgaansleven maar 
ook opleiding en werkgelegenheid, goed 
bereikbaar vanuit het dorp. 

Voorts is er best wat werkgelegenheid in 
de omgeving (ook over de grens). 

Aandachtspunten zijn aan de andere kant: 
• Wat weinig uitgaansgelegenheden 

voor jongeren, zeker voor jongeren 
tussen 14 en 18 jaar, en voor 
jongeren met een beperking – zo 
blijkt ook uit de enquête van de 
gemeente uit 2017. 

• Er zou wat meer tolerantie mogen 
zijn naar het gedrag van jongeren 
(vooral jongens). Er zijn weinig 
plekken waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten zonder dat dit als 
overlast wordt gezien. 

• Verder is het aanbod aan 
speelterreintjes wel groot, maar niet 
altijd even kwalitatief. Wel goed is 
de natuurspeeltuin (“Stoerwoud”), 
vlak achter het Heuvelplein, in een 
samenwerking met het Regionaal 
Landschap. 

• Het verdwijnen van het zwembad 
wordt door velen als gemis 
ervaren. Het zwembad dat er was, 
werd echter vrijwel alleen voor 
schoolzwemmen gebruikt.

• De veilige bereikbaarheid van de 
scholen laat te wensen over, men 
vindt het onveilig om de kinderen 
te voet of met de fiets alleen naar 
school te laten gaan. Ook met de 
auto vindt men de scholen niet zo 
vlot bereikbaar.

“Neem nu de zone 30 aan de 
schoolomgevingen: die begint 
pakweg 100 meter voor de 
school en loopt even ver erna 
door. Maar die fietsers fietsen 
ook buiten die zone. Er zouden 
grotere fietsroutes richting de 
scholen moeten uitgewerkt 
worden die helemaal zone 30 
worden. Met daarbij voldoende 
handhaving: verkeersveiligheid 
gaat in de eerste plaats over 
minder snel rijden met de 
wagen. Positief is wel dat er in 
Essen wordt geïnvesteerd in 
meer en veiligere fietspaden”. 
 

aldus een bewoner tijdens een 
participatiesessie

“



  Toekomstbeeld

Essen heeft een jonge bevolking. 
Jonge gezinnen komen er zich 
graag vestigen, omwille van 
het grote aanbod aan scholen, 
vrijetijd, groen, werkgelegenheid, 
bereikbaarheid van de stad, …. Dit 
brengt enkele noden met zich 
mee: 

• Een uitgebalanceerd en 
betaalbaar woonaanbod. 
Hierbij is het zinvol om 
te experimenteren met 
nieuwe woonvormen 
zoals cohousing, 
kangoeroewonen, … 

• Vrijetijdsaanbod voor 
tieners diversifiëren, met 
onder meer bijkomende 
uitgaansplekken zoals een 
jeugdhuis en fuifzaal.

• Een verkeerssituatie die 
veilig is voor kinderen 
en tieners (zie ook het 
hoofdstuk hierboven over 
verkeers(on)veiligheid).

 Ideeën voor  
verandering

• Voorzie plekken waar jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten, waar 
ze kunnen gaan “hangen” zonder 
dat dit als overlast wordt ervaren. 

• Een meer uitgebreid cultureel 
aanbod. 

• Voer Schoolstraten in aan iedere 
school. Bij het begin en einde 
van de schooldag verandert de 
straat voor een schoolpoort vaak 
in een chaotisch samenspel van 
auto’s, fietsers en voetgangers. 
Deze verkeerschaos tijdens de 
ochtendspits aan de schoolpoort  
veroorzaakt heel wat fijn stof 
en uitlaatgassen. Dit zorgt niet 
alleen voor slechte luchtkwaliteit 
buiten, maar ook in de school. 
De lucht blijft daar hangen 
voor de rest van de dag. Een 
schoolstraat is een straat die 
aan het begin en einde van 
de schooldag gedurende een 
half uur wordt afgesloten voor 
autoverkeer.  De straat blijft 
uiteraard steeds toegankelijk 
voor hulpdiensten. Wie toch met 
de auto komt, kan iets verder 
parkeren en te voet tot aan de 
schoolpoort gaan.  

 Meer info? 

https://www.paraatvoordeschoolstraat.be
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5. Andere thema’s
Ook voor de andere thema’s werd er input en ideeën aangeleverd waarmee in de 
toekomst aan de slag kan worden gegaan. 

  Energietransitie  

Energietransitie gaat over het maken van de overstap van fossiele brandstoffen 
naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Dit is nodig 
omdat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is en de ontginning en het gebruik 
ervan belastend zijn voor het milieu. De energietransitie is relevant voor dorpen 
omwille van de verspreide bebouwing die veel verplaatsingen genereert en het type 
bebouwing dat vaak een hoog energieverbruik heeft.

Er zijn er heel wat zonnepanelen op private daken, maar dit kan nog meer 
gestimuleerd worden. Projec¬ten rond collectieve hernieuwbare energie kunnen 
zeker. Bijvoorbeeld collectief inzetten op zonnepanelen op publieke gebouwen. Een 
wind¬molen lijkt minder geschikt gelet op de visuele impact, tenzij eventueel op het 
industrieterrein. 

De mentaliteit van de mensen verandert traag, maar zeker: er wordt meer gefietst, 
gecarpoold, …

  Klimaatsveranderingen   

Klimaatverandering, de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een 
lange periode, uit zich in dorpen in Vlaanderen in de vorm van nattere winters en 
warmere, drogere zomers. Dit heeft een invloed op het dagelijkse leven in de dorpen. 
De klimaatverandering leidt tot meer overstromingen, langere periodes van droogte 
en hittegolven. Zo kan groene ruimte of waterdoorlatende verharding zorgen voor 
betere infiltratie van regenwater. Essen is nog een zeer groene gemeente. Ook in de 
gemeenten rond Essen is het groen nog goed bewaard – denk onder meer aan de 
Kalmthoutse heide.
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  Zorgbehoeften van ouderen   

De zorgbehoefte geeft aan in welke mate ouderen nood hebben aan zorg en 
ondersteuning in het dagelijkse leven. Sommige ouderen uit kleine dorpen 
verhuizen naar een grotere kern, vaak ingegeven uit voorzorg (vermijden om 
te hulpbehoevend te worden, sociaal isolement voorkomen, nabijheid van 
voorzieningen opzoeken).  

Er wonen veel ouderen in Essen-centrum. Dit zorgt ongetwijfeld voor een 
grote zorgvraag. Ambulante zorg is goed geregeld en vaak voldoende. Dat in de 
Nollekensstraat met het nieuwe dienstencentrum en De Bijster voorzieningen 
in een straat zijn verzameld, is een goede zaak. Bovendien wordt de voormalige 
polikliniek gerenoveerd om te evolueren naar een modern zorgcentrum. In dit 
Zorgpunt zal op termijn iedereen terecht kunnen voor preventie en zorg, en ook 
voor behandelingen. Verder is er nog een ander woonzorgcentrum in Essen (Sint-
Michaël). In totaal zijn er 208 erkende bedden in woonzorgcentra in gemeente 
Essen. Toch blijkt uit de enquête van de gemeente uit 2017 dat er in Essen vraag 
is naar een bijkomend en meer divers residentieel zorgaanbod en aangepaste 
woningen. 
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TOT SLOT

Een woord van dank aan iedereen die meewerkte aan een veerkrachtiger 
Essen-centrum, met in het bijzonder de Essenaren die week na week met 
veel goesting en enthousiasme aan de slag gingen. Met z’n allen dachten we 
na over mogelijkheden om van Essen-centrum en het Heuvelplein een nog 
nog aangenamere plek te maken. Dit rapport is slechts één van de geslaagde 
resultaten. Het is zeker geen eindpunt, maar net een begin voor vele 
toekomstige acties! Laten we hier de komende jaren samen aan werken. Een 
gedeeld verhaal van bestuur, bewoners, verenigingen, ondernemers, kortom 
van iedereen die mee wil werken een Veerkrachtig Essen-centrum!
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