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Veilig thuis in een welvarend Temse

Op vrijdag 22 december 2017 werd De Mosterdpot in Steendorp, onder 
het goedkeurend oog van meer dan 200 genodigden, feestelijk geopend. 
Tijdens deze gala-avond stond het verenigingsleven van Steendorp  
centraal.
Trots, vreugde, respect, bewondering, 
samenwerking, inspraak, verankering, 
erfgoed, budgetcontrole, verenigingen, 
meer dorp, sterke gemeenschap … Al 
deze woorden komen bij Lieve Truyman, 
schepen van Cultuur, spontaan op als ze 
terugdenkt aan de voorbije vijf jaar dat  
er intens werd gewerkt aan een nieuwe 
ontmoetingsplaats voor het verenigings-
leven van Steendorp. “De samenwerking 
met MAN architecten, aannemer VMG 
De Cock en de werfleider van de gemeen-
telijke technische dienst verliep erg vlot”, 
zegt Lieve. “Onze oprechte dank voor 

deze fijne samenwerking, die uiteindelijk 
de inwoners ten goede komt en er mee 
voor gezorgd heeft dat alles binnen de 
vooropgestelde tijd en budgetten voltooid 
werd.”

N-VA Temse is ervan overtuigd dat de 
verenigingen dit gebouw zullen koesteren 
en ervoor zullen zorgen alsof het hun 
eigen huis is. Wij wensen de verenigingen 
en de gebruikers alle succes toe met hun 
activiteiten en dat De Mosterdpot mag 
aanvoelen als een echte thuis, zodat het 
de mensen verbindt!

Beste inwoners

Vandaag heeft u het eerste huis-aan-
huisblad van N-VA Temse van 2018 in 
uw brievenbus gekregen. U vindt er zoals 
steeds boeiende informatie in terug over 
verschillende dossiers die N-VA Temse voor 
u gerealiseerd heeft. U heeft de voorbije 
jaren gemerkt dat onze mandatarissen niet 
stilgezeten hebben. Onze lijsttrekker Lieve 
Truyman lichtte dit uitvoerig toe op ons  
gezellig nieuwjaarsontbijt, waar ook  
federaal volksvertegenwoordiger Peter 
Dedecker te gast was.

Jammer genoeg volstaat een periode 
van zes jaar niet om alle uitdagingen te 
realiseren. 14 oktober 2018 wordt daarom 
een zeer belangrijke dag. Om Temse op een 
veilige en verantwoorde manier verder de 
21ste eeuw in te loodsen, zijn een sterke 
visie en daadkracht nodig. We hebben voor 
de volgende jaren al verschillende projec-
ten in de steigers staan. Denk maar aan 
de renovatie van rusthuis De Reiger en de 
vernieuwbouw van De Pelikaan. En er zijn 
nog heel wat andere projecten: de recon-
versie van de TTS-zone, de ontwikkeling 
van de ISA-site met daaraan gekoppeld de 
opwaardering van de centrumstraten ...

Temse heeft een afspraak met de toekomst. 
De N-VA wil daar graag voor u verder mee 
aan bouwen.

Joris BAERT 
voorzitter N-VA Temse

  Voorzitter Joris Baert, Kamerlid Peter 
Dedecker en lijsttrekker Lieve Truyman.

Feestelijke opening 
van De Mosterdpot 
in Steendorp

  What’s in a name?
Steendorp. De naam op zich vertelt de geschiedenis van het ontstaan van deze gemeen-
schap. Door de bloeiende steenbakkersnijverheid werd Steendorp in 1881 een zelfstandige 
gemeente. Daarvoor maakte het deel uit van Bazel. Sinds de gemeentefusies van 1977 
hoort Steendorp bij Temse. Steendorp is een gemeenschap met een zeer actief verenigings-
leven, zowel vroeger als nu.

Een positief integratieverhaal (p. 3) Tijdelijke invulling ISA-site (p. 3)
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Temse herziet mobiliteitsplan
Het gemeentelijke mobiliteitsplan is aan herziening toe. 
Eerst zal het huidige mobiliteitsplan geëvalueerd worden via 
een zogenaamde sneltoetsprocedure. Die procedure toetst 
het huidige mobiliteitsplan op zijn actualiteitswaarde en zal 
richting geven aan het toekomstige gemeentelijke mobili-
teitsplan. Het resultaat van de sneltoets zal bepalen of het 
gemeentelijk mobiliteitsplan 
  volledig vernieuwd moet worden;
  verdiept en verbreed moet worden;
  bevestigd en geactualiseerd moet worden.

Er zijn dus drie opties. Zowel de dienst mobiliteit als schepen 
van Mobiliteit Lieve Truyman verwachten dat het gemeentelijke 

mobiliteitsplan verdiept en verbreed zal moeten worden.  
“Bij deze herziening is het heel belangrijk dat we de inwoners 
betrekken en luisteren naar hun bevindingen”, aldus Lieve. 
“Doelstelling is dat het nieuwe mobiliteitsplan op zichzelf 
staat en los van het oude gelezen kan worden.” 

De kostprijs voor het herzien van het gemeentelijke  
mobiliteitsplan wordt geraamd op 50 000 euro, inclusief btw. 
De gemeenteraad van januari keurde de gunningsprocedure 
goed om het mobiliteitsplan te laten herzien via een extern 
studiebureau.

Meer info? Kijk op www.n-va.be/temse

Premie voor gevelrenovatie  
handelspanden
Om het uitzicht van de winkelstraten te verbeteren, namen 
we al verschillende initiatieven: bevlagging, feestverlichting, 
ondersteuning van handelaarsacties … De subsidieoproep van 
het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gaf  
Temse de gelegenheid om de handelaars nog beter te onder-
steunen. Onze voorkeur ging naar gevelrenovatie, omdat dit 
een directe impact heeft op het uitzicht van de straat.

In het kader van deze subsidie werd een afbakening van een 
kernwinkelgebied waarop deze premie van toepassing is, 
noodzakelijk. Renovaties kunnen gaan van vernieuwing van 
de reclame en verlichting of reiniging of bekleding van de 
gevel tot een totale verbouwing van de winkelgevel. Bij een vol-
ledige gevelrenovatie, waarbij ook de ingang aangepakt wordt, 
is het bovendien verplicht om de winkel toegankelijk te maken 
voor mindervaliden. De kosten van de renovatie worden uiter-
aard beperkt tot het winkelgedeelte.

Onder impuls van Geert Vandersickel, die als schepen ook 
bevoegd is voor lokale economie, diende Temse een dossier 
in. Het resultaat is een subsidie van 75 000 euro. Die subsidie 
is te verdelen over verschillende renovatieprojecten, gespreid 
over drie jaar. Voor de renovatie van de gevel kan de handelaar 
tot 80 procent subsidie krijgen, met een maximum van 15 000 
euro (voor de helft betaald door de gemeente en VLAIO). We 
weten nu al dat een aantal handelaars zit te wachten op onder-
steuning vanuit de gemeente.

Klimaatfonds voor Deeltijds 
Kunstonderwijs
Onze Academie en Vaktekenschool is de oudste  
gemeentelijke academie van Vlaanderen. De gebouwen 
dateren van 1868, wat aantoont dat we over een lange 
traditie beschikken. Meteen is ook duidelijk waarom 
er geen dak-, muur- of vloerisolatie is. Tevens is er nog 
niet overal dubbele beglazing.

In juni 2017 werden vanuit het Klimaatfonds middelen 
ter beschikking gesteld voor het Deeltijds Kunstonder-
wijs. Schepen van Onderwijs Geert Vandersickel was er 
als de kippen bij om binnen het college aan te dringen 
op het gebruik van deze mogelijkheid. Na een ener-
gieaudit werd een dossier ingediend voor isolatie, de 
vervanging van het buitenschrijnwerk en het glas en de 
optimalisatie van de verwarming.

De gemeente kreeg een subsidie van 154 132 euro in 
een 50/50-systeem. Dat betekent dat we een investe-
ring kunnen doen van iets meer dan 300 000 euro. De 
gemeente betaalt de andere helft. De investering wordt 
door de jaren heen terugverdiend door een drastische 
daling van de energiefactuur.

De eerste stap is gezet. Nu kunnen we de planning en 
uitvoering beginnen. De werken moeten gerealiseerd 
zijn in oktober 2020. “Dit dossier is zeker de moeite 
waard”, aldus schepen Geert Vandersickel.

Twee mooie subsidiedossiers voor uw gemeente
“Als er geen geld is, moeten we geld zoeken.” Dat motto pasten  
we toe voor twee grote dossiers: het Klimaatfonds voor Deeltijds 
Kunstonderwijs en een premie voor de gevelrenovatie van  
handelspanden. Beide subsidiedossiers zijn mogelijk dankzij  
een samenwerking met de Vlaamse overheid.

  Geert Vandersickel 
schepen van Onderwijs 
en Lokale Economie
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Een positief integratieverhaal … met dank aan Lieve 
Van Goethem
Wie wettelijk in België verblijft, moet alle kansen krijgen om deel te nemen aan onze samenleving. Echte 
integratie verloopt via het werk, het verenigingsleven, de buurt … Kennis van het Nederlands is daarbij  
cruciaal. Wie de taal kent, zal vlugger in contact komen met andere mensen, makkelijker werk vinden en 
sneller aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen. Soms hebben nieuwkomers die zich willen  
integreren wat extra hulp nodig. Ook in Temse zetten geëngageerde burgers zich vrijwillig in om nieuw- 
komers extra te begeleiden. Een van die vrijwilligers is Lieve Van Goethem.

Lieve is 65 jaar, moeder van drie zonen en grootmoeder van zes 
kapoenen. Ze is gewezen leerkracht secundair onderwijs aan het 
ISA in Temse. Toen ze met pensioen ging, kwam ze in contact 
met Auxilia vzw. Lieve is al acht jaar actief bij Auxilia en heeft 
ondertussen meer dan twaalf lagereschoolleerlingen individu-
eel begeleid. Door die persoonlijke begeleiding worden ook de 
ouders nauw betrokken en gestimuleerd om Nederlands te leren 
via het CVO van Temse. Lieve Truyman, schepen van Integratie 
en Inburgering, bedankt Lieve voor haar positieve bijdrage aan 
het integratieproces van die kinderen en gezinnen.

Tijdelijke invulling ISA-site:  
geef uw ideeën
In januari werd het project ‘tijdelijke invulling van de 
ISA-site’ aan de pers voorgesteld. De site van de voormalige 
Sint-Amelbergaschool ligt er momenteel leeg bij. Interwaas 
en de gemeente Temse zijn op zoek naar frisse ideeën voor 
de tijdelijke invulling van de buitenruimte (ongeveer 2 400 
m²), in afwachting van een herbestemming met diverse 
functies: verschillende woonvormen, ruimte voor handel 
en vrije beroepen, kinderopvang ...
De site sluit aan bij de zorg- 
site van het OCMW en de 
winkelstraten. Dit is een 
unieke gelegenheid om deze 
omgeving grootschalig aan 
te pakken. Ideaal zou zijn 
om dit de doen met dezelfde 
materialen. Zo geven we het 
centrum extra zuurstof. De 
ISA-site zorgt ervoor dat 
Temse een afspraak heeft 
met zijn verleden, maar ook 
bouwt aan de toekomst! Deze 
ontwikkelingen zullen even-
eens een belangrijk onderdeel 
zijn van het nieuwe mobili-
teitsplan.

Geef uw ideeën
Op dit ogenblik wordt er 
gewerkt aan een masterplan, 
als voorbereiding van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan 
en aanbestedingen in 2020. 
Als schepen van Informatica 
mocht Geert Vandersickel 
de start aankondigen van 
de website https://temse.
citizenlab.co. Via dat digitaal 
participatieplatform kan 
u uw ideeën geven voor de 
tijdelijke invulling. Om de 
ingediende projecten te on-
dersteunen, is er ook budget 
voorzien. 

  Wat is Auxilia?
Auxilia is een organisatie van vrijwillige lesgevers. Ze staan klaar voor kinderen, jongeren en volwassenen die extra hulp zoeken om iets te leren 
en die te maken hebben met kansarmoede, de Nederlandse taal niet machtig zijn of langdurig ziek zijn. De vrijwilligers geven meestal les aan 
huis, maar soms ook in scholen. Door die persoonlijke benadering bereiken ze mensen die anders nooit hulp zouden krijgen. De bijlessen leiden 
niet alleen naar diploma’s of getuigschriften. Ze bevorderen ook het welzijn van de leerlingen en helpen hen sterker in het leven te staan.

Even voorstellen: Tuur Brys
Wat is je functie  
binnen N-VA Temse?
Sinds een paar maanden 
ben ik bestuurslid. Ik zou 
graag de jongerenwerking 
opnieuw activeren.

Heb je hobby’s?
Al van kinds af ben ik 
actief bij Chiro Overal. 
Buiten de zondagswerking organiseren we tal van activiteiten voor 
de ouders, sympathisanten en de jeugd van Temse en omstreken. Ik 
ben ook een hele grote wielerliefhebber. Niet alleen fiets ik zelf, ik 
volg het wielrennen ook actief.

Waarom ben je politiek actief? 
Ik was al vrij vroeg sterk geïnteresseerd in politiek. Door mijn  
hobby ben ik ook van dichtbij betrokken bij het jeugdbeleid in de 
gemeente. Daarom wil ik iets betekenen in de lokale politiek.

Hoe lukt de combinatie tussen werk en politiek?
Ik ben sinds september aan het werk en het valt best te combineren.  
De activiteiten bij N-VA Temse vallen altijd na de werkuren of 
tijdens het weekend.

Wat is je levensmotto?
Voor Temse, alles of niets!

  20 jaar

  Werkzaam bij  
Panama bvba

  Hoofdleider Chiro 

Overal Temse

Alle informatie over het project en de invullingsmogelijkheden 
vindt u terug op https://temse.citizenlab.co
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


