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Samen verantwoor-
delijkheid opnemen

Stilaan komt de lente eraan, maar 
dat betekent niet dat N-VA Temse 
een winterslaap heeft gehouden. 
hoewel de gemeenteraadsverkie-
zingen van oktober 2018 nog ver 
weg lijken, vormen zij al regelma-
tig het gespreksthema. Ik stel vast 
dat heel wat Temsenaren vragen 
en verzuchtingen hebben. Daarom 
doe ik bij deze een warme 
oproep: laat het ons weten. Bij de 
voorbereiding van ons programma 
willen wij rekening houden met 
wat er bij jullie leeft. 

Natuurlijk moeten wij realistisch 
zijn: niet alle verwachtingen kun-
nen wij invullen. Nieuwe regels 
voor een goed financieel beheer 
dwingen ons tot het maken van 
keuzes.
Het is niet meer mogelijk om 
ongebreideld leningen af te 
sluiten om je plannen te realise-
ren. En geld bijeenrapen door het 
verhogen van belastingen is voor 
ons géén optie.

Inspraak, dialoog en realisme 
worden onze kernwaarden. 
Samen gaan we voor een Temse 
waar het goed is om te wonen, 
werken, winkelen, ondernemen, 
op te groeien en te genieten van 
een mooie oude dag.

Koen De Jonghe
Voorzitter

Diftar in Temse: 
Ja, maar ...
MIWA is de afvalintercommunale 
voor de regio Midden-Waasland 
(Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 
Stekene, Temse en Waasmunster) 
en staat in voor de afvalinzame-
ling aan huis, de uitbating van 
de recyclageparken en de sen-
sibilisering rond afval. Recent 
stelde Temse als enige aangesloten 
gemeente vragen bij de invoering 
van het diftarsysteem. 

Bij dit systeem gebruik je voor de ophaling 
van het restafval niet meer een vooraf be-
taalde zak, maar betaal je per gewicht aan 
restafval dat je meegeeft in een container. 
De afrekening krijg je later toegestuurd. 
Wie minder afval meegeeft, zal dus min-
der betalen.
Uiteraard is de N-VA voorstander van het 
principe de vervuiler betaalt. Alleen door 
de burgers te sensibiliseren en hen te laten 
zien wat het kost om afval te verwerken, 
verkleinen we de afvalberg.

De laatste maanden heeft N-VA Temse 
veel opmerkingen ontvangen van inwo-
ners: verkeersproblemen in smalle cen-
trumstraten tijdens de ophaalrondes, het 
blokkeren van voetpaden met containers, 

wat in appartementen zonder lift, …

Principieel staan wij dus achter diftar, 
maar wij vragen wel uitdrukkelijk aan 
MIWA om oplossingen uit te werken voor 
de gestelde problemen. Met de nieuwe 
technieken moet het mogelijk zijn om het 
diftarsysteem in te voeren met containers 
waar het kan en met zakken waar het 
nodig is.

 Het diftarsysteem zorgt ervoor dat de 
vervuiler betaalt, aangezien je betaalt op 
basis van het gewicht aan restafval. N-VA 
Temse is voor, maar wil dat de proble-
men met afvalophaling eerst aangepakt 
worden.

Op vrijdag 13 januari gaf 
schepen Lieve Truyman 
tijdens onze nieuwjaars-
receptie een terugblik op 
2016. Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Werk, 
was de gastspreker.

NIEUWJAARSRECEPTIE
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Virtueel Huis van het Kind geopend
Op dinsdag 14 februari stelde OCMW-voorzitter Werner Maerevoet in de 
ontmoetingsruimte ’t Achterpoortje het virtuele Huis van het Kind voor. In zowel de 
meerjarenplanning van het OCMW als gemeente stond dit project ingeschreven en 
de afspraak was dat het OCMW dit ging uitbouwen. Oorspronkelijk was het idee om 
buurthuis Den Boodt om te vormen tot het Huis van het Kind maar al gauw bleek dat deze 
locatie veel te klein was om zelfs maar een fractie van het aantal partners in te huisvesten.

Na overleg met verschillende 
organisaties werd gekozen om 
een virtueel Huis van het Kind 
te creëren via een website en 
vier onthaalpunten. Er is nu 
al een samenwerkingsverband 
met een grotere groep van 
partners en dit blijft ook steeds 
groeien. 

Het huis van het Kind richt 
zich tot (aanstaande) ouders, 
gezinnen, kinderen en 
jongeren.

Daarnaast geeft de website 
ook een totaaloverzicht van 
wat de partners bieden aan 
voordelen, hulpverlening en 

leuke activiteiten.
Omdat het internet niet 
voor iedereen toegankelijk 
is en omdat de website niet 
voor elke vraag een pasklaar 
antwoord zal kunnen bieden, 
zijn een aantal onthaalpunten 
voorzien waar mensen hun 
vraag persoonlijk kunnen 

stellen. Deze onthaalpunten 
zijn terug te vinden binnen 
het OCMW, de gemeente, het 
consultatiebureau van Kind en 
Gezin en de speel-o-theek.

NT2-studenten lezen voor
Op 20 december 2016 vond het voorleesfestival Winterlicht 
plaats. Dit voorleesfestival was een gezamenlijke organisatie 
van CVO Temse, de dienst Integratie en Onderwijs Temse en 
het Onderwijsopbouwwerk van het OCMW. 

Het licht in donkere dagen werd gecreëerd door de NT2-stu-
denten van het lokale CVO. NT2-studenten zijn anderstalige 
cursisten die spontaan of door een inburgeringstraject Neder-
lands leren. Schepen van Integratie Lieve Truyman: “Onze taal 
beheersen is nog steeds de beste manier om te integreren in 
Vlaanderen. Kennis van de taal opent de deuren om hier op zelf-
standige basis te werken, te wonen, vrije tijd te beleven waardoor 
je uiteindelijk in contact komt met iedereen.”

N-VA heeft een  voor Temse
Naar jaarlijkse gewoonte hield N-VA Temse een Valentijns- 
actie op de markt en aan het station. Lokale mandatarissen 
en bestuursleden deelden chocolaatjes uit. 

We willen altijd dicht bij de inwoners van Temse staan. Niet 
alleen tijdens verkiezingscampagnes. De vele positieve reacties 
die we kregen, sterken ons in de overtuiging dat we als meer-
derheidspartij geapprecieerd worden. Het geeft ons de kracht 
om verder te werken aan het positieve N-VA-verhaal in Temse.

Jan Peumans te gast in Temse
Op 15 november bracht Jan Peumans, voorzitter 
van het Vlaams Parlement, een bezoek aan de 
Temsese N-VA-afdeling. In de Rapid-garage 
gaf hij een geanimeerde uiteenzetting. Daarna 
bracht gemeentearchivaris Digna Coppieters 
een presentatie over Temse in WO 1. Voorzitter 
Koen De Jonghe en schepen Lieve Truyman 
verzorgden het welkomst- en afscheidswoord. 
De gespreksavond kon rekenen op een ruime 
belangstelling.
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Verkeersleefbaarheid 
centrum onderzoeken
Het studiebureau Sweco is van start 
gegaan met de opmaak van een 
mobiliteitsstudie voor het centrum 
van Temse. De zone die hiervoor in 
aanmerking komt is: Akkerstraat, 
Scheldestraat, PH. Haumanstraat, 
Boodtstraat, Vlietdam, ‘t Foort, 
Kasteelstraat tot N16, Stationsstraat, 
Consciencestraat, Nijsstraat, 
Wilfordkaai, Veerstraat, Priester 
Poppestraat, Markt en Oeverstraat.

Concreet bekijkt de studie de 
verkeersleefbaarheid in het centrum. 
Het uitgangspunt is het STOP-principe, 
waarbij de zachte weggebruiker centraal 
komt te staan. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de belangrijkste 
voetgangersassen en het fietsnetwerk. 
Daarnaast zal de herinrichting van de 
Wilfordkaai een impact hebben op de 
verkeerscirculatie binnen de kern van 
Temse. In de studie wordt deze circulatie 
onderzocht en een voorstel uitgewerkt.  
Een ander belangrijk onderdeel van 
de studie is het herbekijken van het 
parkeerbeleid in het centrum, waarbij 

zowel het kort- als langparkeren onder de 
loep wordt genomen.

Bestuurslid in de kijker: Joris Baert
Functie binnen N-VA Temse: 
Sinds dit jaar ben ik ondervoorzitter van de afdeling. Bovendien volg ik de leden(werving) op.

Hobby’s: 
hengelen, fietsen en lezen. Sinds kort doe ik ook aan recreatief korfbal.

Ambities: 
op dit moment wil ik voornamelijk de lokale partij ondersteunen. Door achter de schermen mee te werken 
aan de verschillende initiatieven van N-VA Temse hoop ik de verandering mee te realiseren. 

Combinatie politiek-privé: 
Mijn activiteiten binnen de partij spelen zich meer achter de schermen af. Ik kan dus niet zeggen 
dat politiek een zware druk legt op mijn gezin. Er wordt thuis wel vaak gesproken over de politieke 
gebeurtenissen. 

Levensmotto: 
Wees echt, niet perfect. Dat heb ik geleerd van mijn kinderen die allebei autisme hebben.

  35 jaar
  Woont samen met Nele en 

hebben twee zonen van 8 en 
12 jaar

  Regent wetenschappen
  Leraar natuurwetenschappen 

en aardrijkskunde in het TBI 
Sint-Niklaas

Doe mee en win…
Twee kaarten voor de jaarlijkse 
barbecue van N-VA Temse!

Geef het antwoord op onderstaande vragen. Tenzij  

expliciet anders vermeld, vragen wij enkel naar de 

familienaam. De vragen staan in een willekeurige 

volgorde. Neem van elk antwoord de eerste letter.  

De 14 letters vormen 1 woord. Stuur het antwoord 

samen met uw naam, adres en telefoonnummer door 

naar koenraad.dejonghe@n-va.be of doornstraat 101 

9140 Temse.

Uit de juiste antwoorden zal één gelukkige uitgeloot 

worden. Vergeet je naam, adres en telefoonnummer 

niet te vermelden.
1.  Naam van ondervoorzitter N-VA en tevens EU- 

parlementslid?
2. Wie is de staatssecretaris voor Asiel- en Migratie?

3.  Welk pseudoniem gebruikte Piet Van Rossem als 

dichter?

4.  Wie is er burgemeester van Londerzeel?

5.  Wie is de auteur van Lof der Zotheid?

6.  Geef de naam van de architect van het gemeentehuis 

van Temse?
7.  Naam van het nieuw cultureel centrum in Steen-

dorp?
8.  Vlaams schrijver en dichter uit Roeselare, tevens 

leerling van Hugo Verriest?
9.  Naam van kloosterorde ooit gevestigd op de hoek 

van de Oever- en Paterstraat?
10.  N-VA-senator, dokter van beroep en gekend als  

gezondheidsspecialist van de partij?
11.  Temses beeldhouwer van o.m. de beelden aan de 

IJzertoren?
12.  Vlaams tekenaar en kunstschilder, ook gekend als 

ontwerper heldenhuldezerkjes?
13.  VU-politicus, mede-oprichter van Sienjaal?

14.  Wie is de burgemeester van Aalst?

Wij zoeken het woord:

 Voor verdere info of vragen hierover 
kan u terecht bij de schepen van  
Mobiliteit Lieve Truyman via  
lieve.truyman@n-va.be



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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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