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N-VA gaat ertegenaan!

De herfst is het ideale moment om 
terug te blikken op onze zomeracti-
viteiten. Onze mandatarissen en de 
N-VA-afdeling zaten namelijk niet 
stil. Eerst was er de succesvolle 
Vaderdagactie. Begin juli organiseer-
de het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen Temse in samenwerking 
met het gemeentebestuur het Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap met 
een gesmaakt optreden van de Fun 
Managers. Ook de jaarlijkse BBQ, die 
deze keer plaatsvond in Elversele, was 
een voltreffer. 

Schepen van Cultuur Lieve Truyman 
organiseerde deze zomer met de ge-
meentelijke cultuurdienst de jaarlijkse 
beiaardconcerten. Verder konden di-
verse activiteiten, georganiseerd door 
het verenigingsleven, op onze steun en 
aanwezigheid rekenen.

Onze batterijen zijn terug opgeladen. 
De N-VA wil, samen met u, verder 
werken aan een bruisend Temse waar 
het goed is om te wonen, werken, 
winkelen, ondernemen en ontspannen.

N-VA Temse houdt graag de vinger 
aan de pols. Aarzel niet om één van 
ons aan te spreken bij een volgend 
evenement. Wij vernemen graag wat 
er reilt en zeilt in de gemeente.

Koen De Jonghe
Afdelingsvoorzitter 

Autoluwe zondag bracht sfeer op de Markt
Op 43 plaatsen in Vlaanderen vond een autovrije zondag plaats met tal 
van leuke activiteiten. Zo ook in Temse. Schepen Lieve Truyman, de 
politiezone Kruibeke-Temse en de gemeentelijke Mobiliteitsdienst lokten 
op 11 september heel wat volk naar de Markt en omgeving.

We werkten hard om een leuk programma 
aan te bieden en te laten zien dat mobiliteit 
ook duurzamer kan dan enkel met de 
wagen. Positieve beleving van het 
gebruik van straten en pleinen stond daarbij 
centraal. Er werd vooral gespeeld, gefietst, 
geïnformeerd, gegeten en beleefd!

Alles stond in het teken van verkeersveilig-
heid, verkeerseducatie en duurzaamheid. 
Kinderen konden op gekke fietsen rijden of 
samen op de foto met eregasten Zeppe en 
Zikki. 

De promillebril wees uit dat je beter de 
auto of fiets aan de kant zet wanneer je een 
glaasje te veel op hebt. De tuimelwagen die 
meer dan 800 bezoekers had, duidde op het 
belang van het dragen van een gordel.  

De autoluwe zondag in Temse was het 
startsignaal voor de week van de mobiliteit 
die jaarlijks in september plaatsvindt. 
Tijdens de week van de mobiliteit van 
16 tot 22 september hebben wij aan de hand 
van fietstellingen het fietsverkeer in kaart 
gebracht. Deze resultaten verwerken we in 
het Temsese fietsbeleid. 

N-VA Temse nodigt u uit voor een 
boeiende avond over heden en verleden!
Gastsprekers zijn:
Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Thema: de politieke actualiteit
Digna Coppieters, gemeentearchivaris . Thema: Temse tijdens de Eerste Wereldoorlog

Gratis toegang
Iedereen welkom!

Dinsdag 15 november
19 uur

Garage Rapid, Jan De Malschelaan 7, 
Temse
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Eerste steenlegging van ‘De Mosterdpot’

Omdat het gemeentebestuur regelmatig meldingen 
kreeg van overlast door hondenpoep op voetpaden, 
speelterreinen, graspleinen,….werkten we de 
bewustwordingscampagne ‘Bedankt baasje’ uit.

Het uitgangspunt was en is om hondenbaasjes op een 
positieve manier te benaderen en hen te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden. De speciaal ontworpen affiche moet 
daarbij de mensen sensibiliseren. Het gemeentebestuur en de 
lokale politie blijven ondertussen extra aandacht besteden aan 
de hondenpoepproblematiek met o.m. verplaatsbare 
infoborden.

Let op! Voor het niet bijhebben van een zakje en/of het niet 
opruimen van hondenpoep kan de GAS-boete oplopen tot 
350 euro.

Met welopgevoede honden 

(én baasjes), is Temse op korte 

termijn hondenpoepvrij.

Door vrijetijdsactiviteiten aan te 
bieden buiten de schooluren, maar 
binnen de schoolgebouwen, krijgen 
leerlingen de mogelijkheid om hun 
ontwikkelingskansen te verhogen. 
Ook door samen te werken met 
organisaties in de buurt, wordt een 
brede leer- en leefomgeving gecreëerd. 
In 2016 stelt het gemeentebestuur 
5 000 euro ter beschikking voor 
projecten die inzetten op een brede 
school. 
 
Er werden twee projecten ingediend 
door de Temsese scholen:

  Binnen het project ‘Naar 
school op woensdagnamiddag’ 

(Basisschool De Wijsneus, 
Eupenlaan) worden een aantal 
namiddagen georganiseerd met 
diverse activiteiten (spel, sport, 
muziek, techniek, dans, creatieve 
ateliers, …) voor de kinderen, 
ouders, buurtbewoners en alle 
geïnteresseerden. 

  Het project ‘Schermen in de kijker’ 
(Basisschool De Vlierklaver, 
Azalealaan) wil sabelschermen 
naschools aanbieden. 

Beide projecten werden weerhouden 
en kregen hiervoor een subsidie van 
respectievelijk 4 500 euro (Wijsneus) 
en 500 euro (Vierklaver).

Bedankt baasje!
’t Is hier mooier zonder 
hondenpoep

Project Brede School verhoogt ontwikkelingskansen

Gemeentebestuur en OCMW trekken theater Flanel 
over de streep
De wereld van theater spreekt altijd tot verbeelding. Je kan er zijn 
wie je wil en dromen worden er realiteit. Maar soms zijn dromen niet 
bereikbaar. Niet iedereen hee�  de kans om met theater te beginnen, 
ook al willen ze dit wel. Taalbarrières, plankenkoorts of allerlei andere 
redenen zijn vaak de oorzaak.

Om dit te verhelpen gaan Theater Flanel, de integratiedienst en 
onderwijsopbouwwerk samen met 15 jongeren aan de slag en laten hen 
kennismaken met de wereld van theater. Theater is meer dan alleen maar 
een voorstelling geven. Het laat talenten naar boven komen en geeft kansen.

In de Gelaagstraat in 
Steendorp wordt volop 
gewerkt aan een nieuwe 
polyvalente zaal, eveneens 
ontmoetingscentrum voor 
het verenigingsleven en dit 
naar een ontwerp van MAN 
architecten.

De sloop van de feestzaal ‘Het 
Centrum’ aan de straatkant gebeurde 
begin dit jaar. De voormalige 
jongensschool integreert men in 
de nieuwe polyvalente zaal en zal 
beneden beschikken over een toog, 
foyer en keuken. De eigenlijke 
zaal heeft een capaciteit van 300 
staanplaatsen of 144 zitplaatsen. Als 
de werken op schema blijven, zal 
rond midden 2017 de zaal in gebruik 
worden genomen.

Bij de eerste steenlegging op vrijdag 
8 juli maakt men de naam de 
nieuwe polyvalente zaal bekend: ‘De 
Mosterdpot’.  De naam verwijst naar 
de Steendorpenaren die men in de 
volksmond ook wel ‘mosterdpotten’ 
noemt en naar de kerktoren die in 
1829 nooit helemaal is afgewerkt 
en daardoor de vorm heeft van een 
mosterdpot. 

Er zijn nog meer knipogen naar het 
verleden, want bij de materiaalkeuze 
is er bewust gekozen voor de 
baksteen,  die verwijst naar de 
vele gelagen en het industriële 
verleden van de steenbakkerijen van 
Steendorp.

  Tijdens een persmoment op woensdag 31 augustus in 
Basisschool De Wijsneus (Eupenlaan) stelden schepenen 
Geert Vandersickel en Lieve Truyman de nieuwe subsidie 
en de twee projecten kort voor.

  Samen met de eerste steenlegging groef 
schepen Lieve Truyman ook een tijds-
capsule in met info over de verenigingen 
die momenteel actief zijn in Steendorp. 

OCMW Temse opent Kidsresto
Vorig jaar lanceerde Vlaams 
minister van Armoedebestrijding 
Liesbeth Homans (N-VA) een 
projectoproep: ‘Gezonde en betaalbare 
maaltijden gekoppeld aan integrale 
gezinsondersteuning’, beter gekend als 
de 1 euromaaltijd.

Het OCMW-bestuur, met als voorzitter 
Werner Maerevoet, gaf spontaan zijn 
goedkeuring om hierop in te gaan en eind 
2015 vernamen we dat het projectvoorstel 

was weerhouden. Door het vertrek van het 
toenmalig diensthoofd sociale zorg bleef 
de concrete uitwerking op zich wachten 
tot de nieuwe directeur sociale zorg, Guy 
Bonsecour, het project terug op de rails 
zette zodat op 5 oktober het Kidsresto 
officieel zijn deuren kon openen. 

Binnen het gebouw van het OCMW is een 
ruimte vrij gemaakt om elke woensdag 
vanaf 12.30 uur een maaltijd aan te bieden 
aan gezinnen met een moeilijke financiële 

gezinssituatie (Omnio statuut). Kinderen 
betalen 1 euro en de ouders 4 euro. 
Ook andere gezinnen kunnen hieraan 
deelnemen, maar betalen dan de normale 
prijs van 9 euro per persoon per maaltijd.

Bestuurslid in de kijker: 
Kim Aluwe

  Leeftijd: 
binnenkort 27 lentes jong.

  Gezinssituatie: 
vrolijke vrijgezel.

  Beroep/studies: 
Als archeozoöloog bestudeer ik dierlijk botmateriaal 
uit archeologische opgravingen zoals de voedselresten 
uit het 16-18de eeuwse Blauwhof in Steendorp en het 
10.000 jaar oude bot uit de grootste opgraving in 
Vlaanderen te Kerkhove.

  Functie binnen N-VA Temse: 
sinds dit jaar maak ik deel uit van het lokale bestuur van 
N-VA Temse.

  Hobby’s: 
fitness, fietsen en wandelen met de hond.

  Combinatie politiek – privé: 
Bij deze prille stapjes in de politiek hoef ik me nog niet in 
allerlei bochten te wringen om politiek en privé te combine-
ren. Er is dus nog ruimte voor meer politiek in de toekomst.

  Ambities: 
In tegenstelling tot de velen die langs de zijlijn staan te 
roepen hoe het niet moet, hoop ik echt mee te denken en te 
werken om de verandering verder waar te maken.

  Levensmotto: 
Hard werken, helpt je dromen te realiseren.
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€
€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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