
Voor zij die het nog niet wisten … er is wel degelijk een N-VA afdeling in
Temse. Gelijktijdig met N-VA nationaal is in 2001 ook in Temse N-VA opge-

richt.

Graag breng ik dan ook hulde aan de eerste voorzitter van N-VA Temse, Geert 
Vandersickel, die samen met zijn echtgenote Magde Haentjens het vuur brandend
gehouden heeft tot de recente bestuursverkiezing.

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Zelfs in moeilijke omstandigheden hebben zij met N-VA Temse de Vlaamse en na-
tionale verkiezingen ondersteund en deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2006.

BESTUURSMANDAAT
In  kartel met CD&V  hebben we de eerste opvolger voor de gemeenteraad en sinds
2007 een bestuursmandaat in de Bouwmaatschappij van Temse.

LEDENAANTAL BLIJFT GROEIEN
Het huidig succes van N-VA nationaal heeft sinds een aantal jaren zijn weerslag op
lokaal niveau. Het huidig bestuur bestaat uit elf enthousiaste en gedreven mensen en
elke week groeit het ledenaantal.

N-VA MEERWAARDE
Wanneer deze editie in uw bus valt zijn we nog zo’n goed jaar verwijderd van de 
gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Temse zal bewijzen dat het een meerwaarde kan
betekenen voor onze gemeente. U hoort nog van ons!

Veel leesgenot!

Werner Maerevoet, 
voorzitter N-VA Temse

Met 

JAN 
JAMBON,

N-VA-
fractieleider in 
federaal parlement.

Zondag 
25 september 2011
om 10u30
Salons Den Oever,

Oeverstraat 30, 9140 Temse
TOEGANG GRATIS

Mosselfestijn
Datum: 14 oktober 2011

Plaats: Rozenhof,  
Roeland Lefèvrestraat 5, 

9140 Temse
Aanvang: vanaf 18.30 uur

Meer info volgt! Hou hiervoor 
ook onze webstek in het oog: 

www.n-va.be/temse.

Exact één jaar voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 blaast

N-VA Temse verzamelen.

Aperitief-
gesprek
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U hoort nog van ons!

V.U. Werner Maerevoet
Eupenlaan 8
9140 Temse



Wil de gemeente geen fietspad langs spoorlijn 54, of
is er gewoon geen geld meer? Dat vraagt N-VA
Temse zich af. De gemeente moet nochtans enkel in-
staan voor de onteigeningskosten. Zowel het
Vlaamse Gewest als de provincie willen het fietspad
financieren.

In 2004, naar aanleiding van de aanleg van de
nieuwe Scheldebrug, besliste het Vlaams Gewest
samen met het schepencollege van Temse dat het
fietspad langs de N16 vanaf de Scheldebrug tot aan
de Doornstraat moest verdwijnen.

HUIDIGE FIETSPAD GEEN OPTIE MEER
Aangezien er zich langs primaire gewestwegen
(zoals de N16) geen aanliggende fietspaden mogen
bevinden, was het openhouden van dit fietspad geen
optie meer.

LASTIGE EN ONVEILIGE OMLEIDING
Voorlopig moet men vanaf de Scheldebrug of vanaf
de Krijgsbaan een lastige en soms onveilige omlei-
ding maken door het drukke centrum van Temse.

ENIGE ALTERNATIEF
Een fietspad langs spoorlijn 54 is nochtans het enige
alternatief om het verdwenen fietspad langs de N16
te vervangen. En het zou een extra troef zijn voor vei-
lig fietsverkeer in en rond Temse en een uitbreiding
van het fietstoerisme. Waar wacht de gemeente nog
op?

Fietspad spoorlijn 54:
niet willen of niet kunnen?

Mobilhome-toerisme met kort verblijf zit in de lift.
Temse heeft in dat opzicht veel troeven: water aan
Schelde en Durme, natuur in de polders, fiets- en
wandelpaden van Elversele tot Steendorp, een kaai,
een jachthaven, boottoerisme, gezellige cafeetjes,
goede restaurantjes, … Wat wil u nog meer? Goed
ontvangen worden!

ZIELLOOS
Daar knelt het schoentje. Mobilhomes mogen niet op
de kaai staan, maar worden doorverwezen naar een

zielloze par-
king achter
het politiege-
bouw. Dat is
geen manier
om deze gas-
ten ‘op ge-
paste wijze’
(dixit LDR) te
ontvangen. 

SPECIAAL 
INGERICHTE
ZONE AAN
KAAI
N-VA Temse wil
dat een zone op
de kaai voorbe-
houden en speciaal ingericht wordt voor mobil-
homes. Dat kan ook aan de jachthaven. De parking
achter de Zaat kan hoogstens gebruikt worden als re-
serveplaats of is de plaats bij uitstek voor een service-
punt. Ook in de andere deelgemeenten kan er
gezocht worden naar geschikte locaties om deze gas-
ten te ontvangen.

Temse mag deze boot zeker niet missen!

DISCUSEER MEE OP FACEBOOK!
Mee discussiëren hierover?  N-VA Temse heeft wij
een Facebook-pagina ‘Mobilhomes in Temse’ opge-
zet. Heb je geen facebook-account, dan kan je ons al-
tijd een mailtje sturen (temse@n-va.be). Bellen of een
brief sturen kan uiteraard ook.

Mobilhome-toerisme in de put

Telex Telex Telex

Geen mobilhomes aan de kaai.
De N-VA ziet dat graag
anders.

Een zielloze parking
om onze gasten te
ontvangen

Een zielloze parking
om onze gasten te
ontvangen

Lees ook op onze website (www.n-va.be/temse):

•  2 juli … geslaagd feest van de Vlaamse Gemeen-
schap.
Geert Vandersickel over het voorbije politieke jaar /
Pieter Bauwens over de Vlaamse identiteit (verslag,
fotoreportage en toespraken)

•  28 augustus … herdenking Gebroeders Van Raem-
donck in Steenstrate
Geert Vandersickel houdt openingstoespraak

•  Wase bunkers en schansen uit WO I voorlopig be-
schermd



De bestuursploeg van N-VA Temse

WERNER MAEREVOET (59)
4 Temse
4 Voorzitter N-VA Temse
4 Bestuurder in de Bouwmaatschappij   

van Temse

• Gehuwd met  Yvette Vercruyssen
• Vader van 2 kinderen: Wim en Tineke
• Kleinkinderen: Yuna, Lukas en Bo
• Voorzitter Tafeltennisclub Temse

MAGDA HAENTJENS (55)
4 Tielrode
4 Medestichter N-VA Temse

• Gehuwd met Geert Vandersickel, moeder van 
3 dochters Annelies, Karolien en Marjolein.

• Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen
• Plastisch kunstenaar

WIM DE CLEEN (37)
4 Temse
4 Verantwoordelijke website

• Senior developer
• Gehuwd 

KOEN GAUBLOMME (33)
4 Steendorp
4 Secretaris N-VA Temse

• Arbeider steenbakkerij
• Verloofd met Sabina Bakic
• 1 dochter Cailin

RITA PROVÉ 
4 Tielrode

• Verpleegkundige op rust
• Echtgenote van Paul Crutzen 
• Moeder van 4 kinderen 
• Oma van 9 kleinkinderen

KOEN DE JONGHE (40)
4 Temse

• Samenwonend met Ria Matthys
• Medewerker bank en verzekeringskantoor
• Ballonvaarder
• Nationaal voorzitter ballonfederatie KBBF vzw

GEERT VANDERSICKEL (55)
4 Tielrode
4 Penningmeester N-VA Temse
4 stichter-voorzitter N-VA Temse   

(2011-2011)
4 Lid van het arrondissementeel 

bestuur N-VA Waasland

• Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen
• Gehuwd met Magda Haentjens, vader van 3 dochters    

Annelies, Karolien en Marjolein.
• Voorzitter A. Verbruggenkring, bestuurslid Davids-

fonds Tielrode, cultuurraad Temse, O.V.V. Temse, 
raad van bestuur CVO en CC Temse

CLEO CALLENS (27)
4 Temse Velle
4 1ste opvolger gemeenteraad

• Moeder van 2 kinderen
• Orthopedagoge
• Student bachelor verpleegkunde
• Werkzaam in woon en zorgcentrum 
• Lid van Amnesty International

FLIP VAN WAEYENBERGHE
4 Temse
4 Verantwoordelijke ledenadministratie 

N-VA Temse

• Zelfstandige consulent management support
• Docent informatica Syntra-AB
• Fervent reiziger

BERT DE LAET (31) 
4 Belsele

• Gehuwd met Natasja en heeft   
sinds kort ook een flinke zoon Lukas.

• Logistiek medewerker
• Actief in de Kringwerking, JOC De Nartist, Speel  

plein SpeGT en jeugdraad

NICK DE CLERCQ (21)
4 Temse
4 Ondervoorzitter N-VA Temse
4 Lid van het arrondissementeel 

bestuur N-VA Waasland
4 Lid van de partijraad 

• Presentator van Stereo 03
• Actief binnen Jong N-VA Waasland
• Student journalistiek



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke 

communautaire en sociaal-economische argumenten. 
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota 
al na amper een paar uur. Zonder respect en 
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand 

dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed ak-
koord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econonoom Geert Noels zei vlak 
na het verschijnen van de nota-
Di Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het 
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen, ter-
wijl die op lange termijn België op
een Griekse route zet.” (19 juli
2011, via Twitter)

DE NOTA-DI RUPO: 

EEN SLECHTE ZAAK 

VOOR DE VLAMINGEN

nn   De versnippering van bevoegdheden zal toenemen, want de

Franstaligen weigeren grote, homogene bevoegdheidspakketen over

te hevelen naar de deelstaten. De inefficiëntie blijft en zal zelfs

toenemen.

nn   Vlaanderen dreigt een zware prijs te betalen voor de splitsing van

B-H-V. De situatie in de Vlaamse Rand zal alleen maar verergeren.

nn   De transfers vanuit Vlaanderen zullen met nog meer dan een 

miljard euro toenemen. Di Rupo eist 600 miljoen extra voor 

Brussel en nog eens 600 miljoen voor de Franse gemeenschap.

nn   Di Rupo wil een hele reeks belastingen verhogen en nieuwe 

taksen invoeren. België is nu al koploper inzake belastingdruk. 

En het zijn vooral de Vlamingen die de belastingen betalen. 

nn   Daartegenover staan bitter weinig echte, structurele 

besparingen. Dat is nochtans wat Europa van ons vraagt. 
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