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Na drie jaar meebesturen zijn 
we halverwege de legislatuur. 
Het ideale tijdstip voor reflectie, 
maar ook een gepast moment 
voor een blik op de toekomst. De 
‘kracht van verandering’ betekent 
voor N-VA Temse geen radicale 
koerswijziging van het gemeente-
schip maar wel een geleidelijke 
koerswijziging in de richting van 
het beoogde doel. 

Voor N-VA Temse start de 
verandering aan de basis: bij 
onze gemeentelijke diensten en 
administratie. De door de Vlaamse 
overheid opgelegde integratie 
tussen gemeente en OCMW biedt 
ons heel wat kansen en verplicht 
ons om alle gemeentelijke diensten 
onder de loep te nemen. Eventuele 
samensmeltingen, investeringen 
in ICT en het efficiënt inzetten van 
goed opgeleid personeel moeten 
van de administratie een moderne 
dienstverlener maken.

Wat nu reeds opvalt in het 
straatbeeld zijn de vlaggen en 
wegwijzers die ons de weg tonen 
naar de winkelkern en toeristische 
attracties. Investeringen in 
verkeersveiligheid zoals 
dynamische verkeersborden, de 
herinrichting van kruispunten 

en het aanpassen van onze 
wegeninfrastructuur zorgen voor 
een veiligere omgeving. 

De volgende drie jaar staan er 
nog een aantal grote projecten op 
stapel. Een nieuwe polyvalente 
zaal zal het gemeenschapsleven in 
Steendorp versterken. Binnen het 
OCMW werken wij verder aan de 
nieuwe invulling van de Pelikaan 
en de bouw van een nieuw woon- 
en zorgcentrum. Samen met privé-
investeerders wil de gemeente 
Temse een nieuw zwembad 
bouwen en de Wilfordkaai 
aantrekkelijker maken. 

N-VA Temse blijft niet bij de 
pakken zitten. De kracht van 
verandering krijgt concrete vorm. 
Om onze motor van vooruitgang 
draaiende te houden doen we een 
beroep op uw medewerking. 
 
Om nog beter te kunnen inspelen 
op noden en wensen van de  
Temsenaren staan wij steeds open 
voor opmerkingen en suggesties.  
U kan daarvoor terecht bij:   
koenraad.dejonghe@n-va.be

In de gemeenteraad van 27 
april 2015 diende Nick De Clerq 
om professionele redenen zijn 
ontslag in. Cleo Callens legde 
nadien als eerste opvolger de 
eed af en nam haar plaats in bij 
de meerderheid.

Op 5 juni moest N-VA Temse  
afscheid nemen van Marie  
(°27 maart 1952). 

Als inwoonster van  
Steendorp was zij heel  
actief binnen haar  
gemeenschap. 

Ze was als  
bestuurslid  
verantwoordelijke  
van het  
ledensecretariaat.

CLEO CALLENS
NIEUW 
GEMEENTERAADSLID

OVERLIJDEN MARIE
 VANDERHENST

Woordje van de 
voorzitter



• LEEFTIJD: 25 jaar

• GEZINSSITUATIE: Gehuwd met Koen Creve, samen hebben we 2 
dochters: Elle (4 jaar) en Lewis Maria (1 jaar)

• BEROEP: Studente Rechten aan de universiteit van Antwerpen.

• FUNCTIE BINNEN N-VA: Gemeenteraads- en politieraadslid. Lid 
van de commissies Leefmilieu en Groen en Ruimtelijke Ordening 
en Openbare Werken, voorzitter van de commissie Vrije Tijd en 
Welzijn.

• Bestuurslid van N-VA Temse sinds oktober 2012.

• HOBBY’S: In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit met mijn gezin 
voor een lange boswandeling of een bezoekje aan de kinderboer-
derij of dierentuin Wanneer ik tijd heb ga ik graag zwemmen of 
volg ik een les yoga. Ik hou ook enorm van muziek.

• COMBINATIE PRIVE-POLITIEK: Tot hiertoe zijn we er steeds in 
geslaagd dit te combineren. Mijn echtgenoot steunt 
mijn politieke ambities en we zorgen ervoor dat onze 
agenda’s op elkaar afgestemd zijn. Ik betrek mijn 
gezin graag bij evenementen, en neem ze 
graag mee indien mogelijk.

• AMBITIES: Momenteel tracht ik zoveel 
mogelijk te leren en neem ik alles in mij 
op. Ik wil rustig groeien en zie wel wat de 
toekomst brengt.

• LEVENSMOTTO: Do what you feel in your 
heart to be right, for you’ll be criticized 
anyway. – Eleanor Roosevelt.

www.n-va.be/temse temse@n-va.be

Het Makkelijk Lezen Plein is een speciaal meubel met een aangepaste 
collectie bestemd voor kinderen van 8 tot 13 jaar die kampen met dys-
lexie, met een visuele of auditieve beperking met concentratieproblemen, 
met verstandelijke beperking, met taalachterstand, met moeilijkheden 
bij het begrijpend lezen, ... kortom elk kind dat moeilijkheden heeft met 
lezen of niet graag leest, weet Lieve Truyman, N-VA-schepen van Cul-
tuur te vertellen.

De luisterpuntbibliotheek zorgt ervoor dat kinderen met taalstoornissen 
goesting krijgen in lezen. Luisterboeken zijn hiervoor een zeer goed mid-

del. Vaak wordt het lezen van een boek gecombineerd met luisteren naar hetzelfde boek. Bij de voorstelling van 
het Plein werd aan ouders, leerkrachten en logopedisten uitleg gegeven door Annemie Desoete, expert dyslexie, 
Saskia Boets van Luisterpuntbibliotheek en Jan Rottier van Eureka ADIBib.

Perron 17 is een open academie lab waar (bijna) alles mogelijk is. Een dynamisch atelier dat met je durft mee 
dromen en vinnig inspeelt op de actualiteit. Het is de plek waar leerlingen van al onze ateliers elkaar kunnen 
ontmoeten, inspireren, begeesteren. 

Volgens Geert Vandersickel, schepen van Onderwijs, stoppen en vertrekken 
op Perron 17 allerlei treinen. “Wie bij ons uitstapt komt terecht bij twee er-
varen coaches. Zij gaan met jou en je dromen aan de slag en samen bepalen 
jullie welke ateliers het meest geschikt zijn voor jou. Zo wordt jouw reisroute 
samengesteld en kan je op je eigen tempo verschillende stations op de acade-
mie uitproberen. TGV of boemeltreintje, alles passeert langs Perron 17!”

Hoofdstation Perron 17 vind je in de Nieuwe Ruimte van de academie. Maar 
je vindt ons ook in het Grafieklokaal. Of in het Digitale Atelier … Eigenlijk 
is Perron 17 overal aanwezig in de academie. 

Veilig fietspad Hoogkamerstraat over E17 op komst
De Hoogkamerstraat is voor de fietsende scholieren een belangrijke verbindingsweg tussen Temse en Sint-Niklaas. 
Al jaren zorgt de oversteek met de E17 voor gevaarlijke situaties. Daar willen we iets aan doen.

In de gemeenteraad van 31 augustus 2015 werd unaniem akkoord gegaan 
met de aanleg van een veilig fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas. Om 
dit knelpunt op korte termijn weg te werken, zullen de schepenen van 
mobiliteit Lieve Truyman (Temse) en Carl Hanssens  (Sint-Niklaas) nog 
dit jaar een studiebureau aanstellen dat belast wordt met de opmaak van 
de start- en projectnota.

Elk bestuur betaalt voor de grondwerken op zijn gebied. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer staat in voor de aanleg en financiering van het nieuwe 
fietspad op de brug over de E17. 

Na jarenlang aanslepen van de vernieuwing van het fietspad, zijn we ver-
heugd dat dit dossier eindelijk in een stroomversnelling terechtkomt.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar werd er in Steendorp aan de Sint-Hen-
ricusschool en in Temse aan de Hollebeekscholen oplichtende zone 30-borden 
geplaatst. Uit studies blijkt dat in tegenstelling tot permanente zone 30-borden, 
oplichtende zone 30-borden de snelheid aan schoolomgeving wel degelijk af-
dwingen. 

Deze borden zijn ingesteld op de begin- en eindtijd van de scholen. Enkel in die pe-
riode wordt aan de automobilist gevraagd om 30 km per uur te rijden. Deze digitale 
borden benadrukken ook nog eens dat er een schoolomgeving en de daarbij horende 
kinderen in de buurt zijn. 

Extra aandacht voor meer veiligheid is zeker geen overbodige luxe. In 2014 werden al 
digitale zone 30 borden geplaatst aan de Priester Poppeschool in Elversele en aan de 
Klimroos in Cl. De Landtsheerlaan in Temse. Uiteindelijk zullen aan alle scholen in 
Temse digitale zone 30-borden geplaatst worden.

Variabel zone 30-bord in Steendorp

Bibliotheek Temse opent Makkelijk Lezen Plein

Perron 17  -  Hét creatieve station in Temse!

Gevaarlijk kruispunt 
Veldstraat/Houtbriel/
Beekstraat 
Aan het kruispunt Houtbriel-Veldstraat-Beek-
straat gebeuren regelmatig ongevallen. Auto-
bestuurders komende uit de Veldstraat zijn 
vaak verrast aan het kruispunt. Ze moeten daar 
verplicht stoppen en voorrang verlenen aan het 
verkeer op de Houtbriel.

Om de bestuurders aan het kruispunt alerter te 
maken,  werd beslist om twee digitale stopborden 
te plaatsen. Deze borden lichten op vanaf het mo-
ment dat de auto 75 meter voor het kruispunt is. 

Centrum Volwassenenonderwijs 
start pop-up 
Tijdens de Sleutelbraderij op 12 september pakte CVO  
(Centrum Volwassen Onderwijs) Temse uit met een heuse  
CVO pop-up in het vroegere pand van de Graaftex.  Op deze 
tijdelijke locaties werden de verschillende opleidingen voorge-
steld door de leerkrachten en werden de bezoekers uitgedaagd 
hun kennis te testen.

“Ons CVO is een troef voor 
Temse waar werknemers 
bijkomende competenties 
kunnen verwerven. Door 
dit initiatief positioneert 
het CVO zich midden in 
de winkelstraten. Op deze 
manier gaan onderwijs en 
lokale economie hand in 
hand”,  aldus N-VA-schepen 
Geert Vandersickel.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar kan iedereen bij het CVO Temse terecht 
voor verschillende opleidingen.  Naast taalcursussen (Frans, Engels, 
Spaans, … ) zijn er ook cursussen informatica, fotografie, …

N-VA Temse zet mee haar  
schouders onder WoonAnker !

De sociale bouw-
maatschappij van 
Temse heeft afgelopen 
maand haar nieuwe 
logo en naam voor-
gesteld op de toe-
komstige site van het 
woonzorgproject De 

Brabander. De bouwmaatschappij van Temse heet voortaan 
WoonAnker. Deze nieuwe naam moet beter de lading dek-
ken en meer de nadruk leggen op de nieuwe uitdagingen. Een 
Woonmaatschappij die vooral de focus legt op samen wonen, 
samen leven, leefbaarheid. 

Onder de sterke leiding van directeur Etienne Audenaert 
evolueert de maatschappij van een onderneming die bouwt 
om te verhuren naar een sociale onderneming die zowel actief 
is op de sociale huurmarkt als op de sociale koopmarkt. Deze 
dynamiek wordt mede mogelijk gemaakt door een zeer goede 
werking van het directiecomité onder leiding van Koen De 
Clercq (CD&V) en ondervoorzitters Stephan Van der Gucht 
(N-VA) en Freddy Ghyselinck.

In de kijker: Tineke van Britsom



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


