
 

  
Vroeger stonden we in de rij bij de warmste bakker van Esch, op zaterdag ochtend hingen we zelfs met de benen 
buiten. Het was een drukte van jewelst. Als we dan brood hadden konden we naar de slager, en groentes bij Sjaan 
halen. In de middag even wat kleinigheden halen bij de Vege en van Jaques het laatste nieuws vernemen. Een doe 
het zelf winkel is er nog even. Maar in zijn algemeen kunnen we stellen dat de middenstand onvermijdelijk achter uit 
gaat. Gelukkig hebben we Waldo nog. Daar moeten we natuurlijk samen zorg voor blijven dragen! Want we als 
Esschenaren enorm gesteld op alle voorzieningen die wij in ons dorpje hebben.   
  
Voorzieningen zijn natuurlijk veel meer dan enkel de middenstand. We gebruiken de school, de Es hier waar we weer 
allemaal bij elkaar komen. Daarnaast de huisartsenpost en niet te vergeten al sinds lange tijd een ruim opgezet 
sportpark waar we best een beetje trots op mogen zijn. Ook is het verstandig om samen na te denken over het 
kerkgebouw in de komende 50 jaar. Dit is ook een verbindende factor in het dorp. De school verdient op dit moment 
een speciale vermelding. Deze is toe aan een grondige verbouwing om weer voor de komende 40 jaar dienst te 
kunnen doen. De fondsen zijn niet toereikend en de gemeente zal hier een helpende hand in moeten bieden.  
  
Dat er gebouwd zal worden in Esch wordt al vele jaren geroepen en uitbreiding plannen zijn van alle tijden. Een 
gecontroleerde groei van inwoners is ook wat we nodig hebben en de Reigerskant is dus een positieve ontwikkeling 
op dat vlak. De aanstaande nieuwe inwoners van het dorp creëren samen direct meer draagvlak voor onze 
voorzieningen.  
Wonen in Esch staat of valt met de beschikbaarheid van de juiste huizen. We roepen voor en door de Esschenaren 
maar is dat ook werkelijk zo? En lukt dat wel? En is dat nodig? De werkgroep is gaan kwantificeren en ziet in de 
leeftijdsopbouw van ons dorp dat die opbouw 22% 0-20 jaar / 17% 20-40 jaar / 3,5%  40-60 jaar 24% 60-80 jaar en 
een klein deel van 5% is ouder. Dit is een landelijke trend, maar daar moeten we rekening mee houden. Wat gebeurt 
er als je dit 25 jaar doorschuift? En hoe reflecteert zich dat op de woonbehoefte.  
Er staan 900 woningen in Esch waarvan 74% koopwoning is. De gemeente staat nu op voor bijzondere 
woonprojecten zoals CPO bouwen en bv het meer generatie huis, maar andere ideeën zijn ook welkom.  Belangrijk is  
dat er gebouwd wordt voor de jongeren om ze een kans te geven op de woning markt en voor de senioren om 
kleiner maar wel in Esch te blijven wonen. Dat zou doorstroming betekenen in de woning voorraad en doorstroming 
is wat Esch nodig heeft.  
We willen daarbij ook er voor waken dat bouwen met een goed beeldkwaliteitsplan gebeurd. Dat heeft alles met 
onze leefomgeving te maken. 
  
En last but not least die leefomgeving waarin dit alles zich afspeelt, het decor van Esch. De actuele status is bij vele 
een doorn in het oog, Jos komt hier in zijn verkeersplan nog op terug. Maar de bestrating, het beeld daarvan en met 
name de toegankelijkheid moet goed aangepakt worden. De bestrating zou aangepast kunnen worden conform een 
beeldkwaliteitsplan en ook voor fietsers, wandelaars en minder validen beter toegankelijk kunnen worden. Ons 
marktplein is al veel gemeenschappelijk in gebruik en we kunnen kijken naar manieren om dit centrum nog verder 
levendig te maken.  De locatie van de fontein kan bv bekeken worden. Een levendiger centrum betekend ook meer 
kansen voor de recreatie branche, dit past perfect bij ons dorp. Als we dan de diverse ecologische verbindingszones 
koppelen rond Esch ontstaat er ook heel mooie ruimte voor die recreatie.  
  

Een stevige groene gordel om een prachtig natuurlijk dorp met een hechte 
gemeenschap voorzien van alle faciliteiten. 


