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V.U.: KOENRAAD DE JONGHE DOORNSTRAAT 101 9140 TEMSE

Zaterdag 1 juli: BBQ

Naar jaarlijkse traditie nodigen 
wij u uit op zaterdagavond 1 juli 
voor onze barbecue. Deze vindt 
plaats in de Emiel Naudtszaal,  
Hof ter Elstlaan 7 in Elversele 
om 17 uur. 

Meer informatie via  
www.n-va.be/temse

Vlaanderen feest

Op vrijdag 7 juli vieren we in 
Temse het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap, een organisatie 
van het OVV Temse (Overlegco-
mité Vlaamse Verenigingen) i.s.m. 
het Gemeentebestuur. 

om 19 uur start een academische 
zitting met gastspreker Frank 
Sebrechts en nadien kan u op de 
markt genieten van een optreden 
van VD De Gies.

Roomacker Tielrode
N-VA Temse legt het massaal protest van de inwoners van Tielrode niet 
naast zich neer. We hebben aandachtig geluisterd naar de bezorgdhe-
den. Wij waren van mening dat de verkavelingsvoorwaarden verder 
moesten onderzocht en uitgewerkt worden. Zo is de voorgestelde ont-
sluiting ondermaats, waardoor de verkeersleefbaarheid in gedrang 
komt. Ook de waterproblematiek in het zuiden van Tielrode, richting 
Durme vraagt een degelijke oplossing.

Op basis daarvan heeft het schepencollege 
in zitting van 15 mei 2017 de verkave-
lingsaanvraag geweigerd. Nu ingaan op de 
vraag voor een wijziging van het gemeen-
telijke ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP)  
Tielrode om de Roomacker te vrijwaren 
voor toekomstige verkavelingen kunnen 
wij niet. Bij het tot stand komen van het 
RUP Tielrode, zijn er al inspanningen 
gedaan om potentiële woon(uitbreidings)
gebieden zoals de Paardenpolder en de 
Durmetuin te vrijwaren. Deze gebieden 
zijn omgezet naar groen.

Ook de oppositiepartij sp.a had lovende 
woorden over de gevoerde procedure én 
de inspraak bij de totstandkoming van het 
RUP Tielrode. Daarom heeft de N-VA, on-
danks dat wij niet betrokken waren bij de 
opmaak, de definitieve vaststellingen van 
het RUP Tielrode samen met de voltallige 
CD&V en Open Vld  goedgekeurd. 
Nu terugkomen op deze met zeer ruime 
meerderheid genomen beslissing kan 
zware financiële gevolgen hebben.
Naast de planschade die het gemeente-
bestuur aan de eigenaars van de gronden 
moet betalen, kan de burgerlijke recht-
bank het gemeentebestuur ook onbehoor-
lijk bestuur ten laste leggen. Het college, 
dat hierbij gesteund wordt door een grote 
meerderheid in de gemeenteraad heeft 
daarom beslist een juridisch expert aan 
te stellen die ons een duidelijk beeld moet 
geven van de financiële draagwijdte van 
planschade en onbehoorlijk bestuur.

Wij begrijpen dat sommigen het anders 

willen, maar de N-VA zijn wij van mening 
dat wij Temse niet zomaar kunnen opza-
delen met beslissingen, waarvan wijzelf 
de betekenis en de draagwijdte nog niet 
kennen. 
We zijn het als bestuurders van onze ge-
meente verplicht aan onze bevolking om 
dit te onderzoeken en u hierin duidelijk-
heid te geven. 
Of er wel of geen verkaveling komt op de 
Roomacker kunnen wij op dit ogenblik 
niet zeggen. Maar de verkeersproblema-
tiek op de as Cauwerburg  - Legen Heir-
weg, met o.a. de kruispunten Roomacker-
wegel  - B.A.Heymanstraat en Hofstraat  
- Gentstraat moeten veiliger worden voor 
iedere weggebruiker.  Ook de gekende 
erosieproblematiek met daarbij horende 
waterhuishouding in het rioleringsstelsel 
dient aangepakt te worden. N-VA Temse 
volgt het dossier kritisch mee op en houdt 
u op de hoogte.

 Koen De Jonghe
Voorzitter N-VA Temse
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Investeren in lokale verenigingen
Zowel in Steendorp als in Temse wordt geïnvesteerd 
in nieuwe infrastructuur voor verengingen. In Steen-
dorp krijgt De Mosterdpot meer en meer vorm. Het 
gebouw staat winddicht, buitenaanleg is klaar, vanaf 
nu is men bezig met de binnen afwerking. Eind 2017 
willen we alles klaar hebben, zodat de verenigingen 
opnieuw een vaste stek hebben.  

In 2013 kocht het huidige gemeentebestuur de ex-café Monty in 
de Stationsstraat. Deze aankoop kadert in de optimalisering van 
theaterzaal Roxy. Door de aankoop van het aanpalende pand 
kunnen we vanuit de cultuursector een volwaardig vormingslo-
kaal aanbieden, worden er professionele artiestenloges ingericht 
en komt er een technische stockageruimte. 

Bovendien kan het vormingslokaal/ polyvalente ruimte met een 
capaciteit van 49 personen ook gebruikt worden door de vereni-
gingen. De werken in de voormalige Monty worden gerealiseerd 
door aannemer Efrem De Wilde in nauwe samenwerking met 
de gemeentelijke Technische Dienst en staan onder toezicht van 

architect Iris Pauwels. Door bewust te kiezen voor de inzet van 
eigen technisch personeel bij de afwerking worden de kosten van 
dit project gedrukt. De werken schieten goed op en vanaf okto-
ber 2017 staat deze polyvalente zaal ter beschikking. 

Project Brede School krijgt 
vervolg
Het project Brede School krijgt dankzij het succes 
van dit jaar volgend schooljaar een vervolg. 

De gemeente trekt hiervoor opnieuw 5 000 euro uit. Brede 
School-projecten zorgen ervoor dat de infrastructuur van 
scholen ook buiten de schooltijden kan gebruikt worden. De 
activiteiten die aangeboden worden, vinden plaats in een ver-
trouwde, veilige omgeving waardoor ook kinderen die minder 
kansen krijgen, kennis kunnen maken met sport, muziek en 
andere activiteiten.

Dit schooljaar waren er twee projecten: ‘Wijze Woensdagen’ 
bij de Wijsneus en ‘Schermen in de kijker’ bij de Vierklaver. Er 
was voor elk wat wils. Telkens waren er veel kinderen aanwezig 
vanuit verschillende scholen.

Vrachtverkeer slim rond het Waasland
Sturing, monitoring en sanctione-
ring gewest- en lokale wegen
Hoe houden we doorrijdende vrachtwagens uit heel Europa 
uit onze Wase dorpen en steden? Een vraag die ons al langer 
bezig houdt. Alvast niet door her en der een bord ‘verboden 
3,5 ton’ te planten. 

Sommige beleidsvoerders 
poseren dan trots voor de 
foto, maar als een agent niet 
elke dag een oogje in het zeil 
houdt, brengt dat niets op. 
Bovendien tref je er ook onze 
Wase handelaars mee die 
van de ene naar de andere 
gemeente rijden én verschuif 
je het probleem van de ene 
straat/gemeente naar de 
andere. 

Daarom heeft N-VA 
Waasland een gemeente-over-
schrijdend plan uitgewerkt, 
dit werd door Vlaams Volks-
vertegenwoordiger Koen  
Daniëls, samen met de colle-
ga’s van alle Wase afdelingen,  
voorgesteld: een ANPR-schild 
(camera’s met Automatische 
Nummerplaat Registratie) 
rond het Waasland. Hierdoor 
kunnen we: 

1  Elke doorrijdende vracht-
wagen automatisch registre-
ren en beboeten; 

2  Vrachtwagens van lokale 
bedrijven ontzien door een 
‘witte lijst’; 

3  Inbraken en andere mis-
drijven ontraden en oplossen;  

De N-VA zal dit alles stap 
voor stap verder onder-
zoeken om vervolgens te 
kunnen uitvoeren. Schepenen Lieve Truyman en Geert 

Vandersickel kijken alvast uit naar de 
nieuwe projecten die worden ingediend.

 Koen Daniëls 
Vlaams  
Volksvertegenwoordiger
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Temse Kleurt was succes!
21 maart is de internationale dag tegen racisme. “Aangezien de weergoden het lieten afweten bij de vo-
rige editie, werd Temse Kleurt dit jaar iets later georganiseerd, maar de focus bleef ongewijzigd”, aldus 
schepen van Integratie Lieve Truyman.

We willen met deze wereldmarkt nog steeds een positief 
en sterk signaal geven tegen Racisme. “Samen moeten we 
van integratie een positief verhaal maken. Het is niet wij 
tegen zij of zij tegen ons, maar samen en racisme moeten 
we als één gemeenschap bestrijden.” 

In Temse zijn er maar liefst 90 verschillende nationa-
liteiten. Iedereen is anders en niemand heeft dezelfde 
gewoonte, daarom brengen we al deze culturen samen.

Tijdens de wereldmarkt kon men verschillende geuren en 
smaken ontdekken uit de hele wereld. Muzikale optredens 
uit verschillende werelddelen brachten de sfeer. Bij de 
cursisten NT2 (Nederlands tweede taal) van het CVO kon 
men opnieuw terecht voor een speeddate over de verschil-
lende culturen. De winnaars van de  tekenwedstrijd voor 
lagere schoolkinderen kregen een jeugdboek over differentiatie. De avond werd afgesloten met het verteltheater Dubbel bloed 
van Merdan Taplak, DJ, Producer en leraar in het secundair onderwijs. Hij is opgegroeid met twee culturen: een Vlaamse 
moeder en een Turkse vader.  

Temse zet in op zijn medewerkers
1 op 7 volwassenen in Vlaanderen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. 
Ook de gemeentediensten en het OCMW van Temse stelden deze problematiek vast op de werkvloer en gin-
gen actief op zoek naar mogelijkheden om hun werknemers te versterken in deze belangrijke vaardigheden. 

Sinds november 2016 werkt Leerpunt 
met de gemeente Temse en het OCMW 
samen aan geletterdheid. Leerpunt Waas 
& Dender geeft les aan kortgeschoolde 
volwassenen met een aanbod op maat. 
Werknemers versterken zich tijdens de 
lessen in het lezen, schrijven en rekenen 
in functie van hun werk. 

Door het volgen van deze cursussen, 
staan werknemers niet alleen sterker op 
de werkvloer, maar ook in hun dagelijks 
leven.  

Schepen van integratie Lieve Truyman: 
“Kennis van het Nederlands is de belang-
rijkste voorwaarde om een goede integratie mogelijk te maken. Dit geldt niet alleen in het maatschappelijk en sociaal leven, maar ook 
op de werkvloer. Taal is een open venster op de wereld.”

Schepen van Onderwijs Geert Vandersickel: “Dit project is een mooi voorbeeld van het samenwerken van verschillende diensten ten 
gunste van onze werknemers en een efficiëntere werking de gemeente. De opleidingen worden gegeven in het vormingslokaal van het 
OCMW dat over de nodige infrastructuur beschikt.” 



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


