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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 8 oktober.

De jeugd van tegenwoordig mag er zijn! 
Hij is weer voorbij, die mooie zomer. Na een paar moeilijke maanden voor onze  
kinderen en jongeren, was ons team Opgroeien zeer gemotiveerd om iedereen een 
zalige zomervakantie te bezorgen. En dat is gelukt!

Naar jaarlijkse gewoonte konden kinderen 
van vijf tot dertien jaar terecht op onze 
speelpleinwerking De Spegt. Die werking 
steunt op gemotiveerde vrijwilligers, die 
jaar na jaar vol overgave kinderen enter-
tainen. Dit jaar verliep alles net iets an-
ders, en werd er van iedereen een ijzeren 
discipline verwacht. Het is bewonderens-
waardig hoe goed deze jonge mensen zich 
aan de maatregelen hebben gehouden. 
Ook de medewerkers van onze buiten-
schoolse kinderopvang stonden corona-
proof paraat om kindjes op te vangen.

Helaas verminderde de capaciteit van 
deze twee vaste waarden drastisch door 
het gekende bubbelverhaal. Daarom nam 
het lokaal bestuur verschillende extra 
initiatieven: 

•  Kinderen tussen zes en twaalf konden 
maar liefst acht namiddagen op onze 
tekenacademie terecht voor een heerlijk 
tekenatelier. 

•  Er werd een heus skatekamp georgani-
seerd. Zelfs de allerkleinsten waanden 

zich na amper één week oefenen al de 
koning van het skatepark!

•  Onze pretcamionette kon niet ontbre-
ken deze zomer, dus trokken we elke 
week met twee jobstudenten naar een 
fijne speelplek. Daar konden kinderen 
elke voormiddag oefenen met de fiets 
en in de namiddag samen leuke spel-
letjes spelen.

Bovenstaande initiatieven waren stuk  
voor stuk een groot succes en zijn voor 
herhaling vatbaar! 

“Het is opmerkelijk hoe vlot alle zomer-
activiteiten zijn verlopen en dat is echt wel 
de verdienste van onze eigen jongeren, die 
zich een hele zomer lang hebben ingezet 
als vrijwilliger, als jobstudent, als leider 
van een jeugdbeweging …  
Dank daarvoor!”, besluit 
schepen van Jeugd Tineke 
Van Britsom.

Een groen, aangenaam en bereikbaar centrum (p. 5)Wegenwerken Elversele leveren prachtig resultaat op (p. 2)

Beste inwoners, 

Het coronavirus had ons ook deze 
zomer nog in zijn greep. Maar Temse 
toonde zijn weerbaarheid. U hebt 
de opgelegde maatregelen strikt 
opgevolgd en daardoor hielden we 
de besmettingsgraad onder controle. 
Dankzij maatregelen zoals afstand 
houden, handen ontsmetten en een 
mondmasker dragen, kon u genieten 
van een bezoekje aan een van onze 
handels- en horecazaken. 

Alle projecten voor onze kinderen 
gingen door zoals gepland. Daar 
heeft de gemeente hard aan  
gewerkt. Ze konden terecht op 
(sport)kampen, bij de speelplein-
werking of aan de pretcamionette. 
De jeugddienst zorgde voor educatieve 
spelpakketten en wie extra hulp 
nodig had bij het Nederlands, kon 
terecht bij de taaltovenaars. 

De komende maanden staan in het 
teken van ‘leren leven met Covid-19’. 
Maar een Vlaming kan zich aan 
alle omstandigheden aanpassen en 
dat is wat we zullen moeten doen. 
Scholen heropenden de deuren, 
sportclubs zijn opnieuw opgestart 
en ook culturele activiteiten kunnen 
weer plaatsvinden. En ook wij hopen 
om nog dit najaar een tof moment 
met u te beleven. Daarover binnen-
kort meer op onze sociale media en 
www.n-va.be/temse. 

Kim Aluwé
Voorzitter  
N-VA Temse

 De pretcamionette trok ook 
deze zomer door Temse. 

Tineke Van Britsom 
Schepen van Jeugd
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De bevrijding van Elversele

Wegenwerken leveren prachtig resultaat op
September 2020: graafmachines, zware vrachtwagens en de geluiden van geklop, gezaag en gegraaf verlaten de dorps-
kern van Elversele. Na maandenlange noeste arbeid, een periode waarin mensen steeds via een omweg het centrum 
uit, door of in moesten rijden, werd op vrijdag 18 september de laatste hand gelegd aan de vernieuwde Dorpstraat in 
Elversele. Het geduld van de Elverselenaar werd beloond met een prachtige, veilige dorpskern. 

Deze wegenwerken waren het sluitstuk 
van een reeks veranderingen in het 
pittoreske Elversele. De inwoners heb-
ben de voorbije twintig jaar dan ook 
al veel zien veranderen. De aanleg van 
de tunnel aan de Duivenhoek in 2004 
was al een enorm ingrijpend project. 
In de jaren daarna bleef het wat rus-
tiger, maar toen in 2017 het volledige 
tracé van de N41 van de Kettermuit 
tot de Dorpstraat gigantisch zou ver-
anderen, kondigde een lange periode 
van wegenwerken zich aan. 

Inwoners nauw betrokken

Het werd tijdens en na de infoverga-
dering in oktober 2019 meermaals 
herhaald: deze werken zouden 
onvermijdelijk met hinder voor de 
omwonenden gepaard gaan. Of zoals 
men zegt: je kan geen omelet bakken 
zonder eieren te breken. “Het geduld 
van de Elverselenaar werd danig op de 
proef gesteld”, zegt fractievoorzitter en 
Elverselenaar Davy De Rijbel. “Maar 
nooit eerder in de Temsese geschiedenis 
werden bewoners zo nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen op de werf.”

Mooi voorbeeld van burgerparticipatie

Op initiatief van schepen van Open-
bare Werken Lieve Truyman wer-
den twee inwoners uit de werfzone 

ingeschakeld om een klankbord te zijn 
voor de omwonenden en deel te nemen 
aan de werfvergaderingen. Zij legden 
telkens de vragen en suggesties voor 
tijdens de wekelijkse bijeenkomsten. 
Het gemeentebestuur stelde daarnaast 
een algemeen mailadres ter beschik-
king, opdat de Elverselenaar ook via 
die weg vragen en bezorgdheden 
kon melden. “Een mooie vorm van 
burgerparticipatie, al is het natuurlijk 
onmogelijk om op ieders wensen in te 
gaan”, stelt Davy De Rijbel. 

Prachtig eindresultaat

Het resultaat van de werken is een 
mooie opwaardering van de dorps-
kern. “Met bredere voetpaden en een 
smallere rijweg om het verkeer te ver-
tragen en zwaar verkeer te mijden, is 
die een veiligere en mooiere omgeving 
geworden voor elke Elverselenaar. Het 
centrum van Elversele straalt opnieuw 
karakter uit. De gescheiden riolerin-
gen zorgen ervoor dat het hemelwater 
rechtstreeks in de Durme terechtkomt 
en dus opnieuw aan de natuur wordt 
gegeven, terwijl het afvalwater eerst 
naar een zuiveringsstation gaat. Met 
dat gescheiden rioleringsnetwerk wer-
ken we samen aan een beter klimaat”, 
aldus schepen Lieve Truyman.

Dorpsfeest nog tegoed 

Het was met een grote zucht van 
opluchting dat de inwoners van de 
Dorpstraat en de omliggende straten 
op zaterdag 19 september konden 
zien dat de doorgang in het centrum 
van Elversele opnieuw werd openge-
steld. Zonder corona zouden we de 
vernieuwde dorpskern met een heus 
dorpsfeest kunnen vieren. Net als vele 
andere memorabele gebeurtenissen in 
2020 zullen we ook dit heuglijke feit in 
mineur moeten beleven. We hopen net 
als iedereen dat het verenigingsleven, 
dat ook in Elversele rijkelijk aanwe-
zig is, weer voluit zijn werking kan 
verderzetten en dat we in 2021 samen 
met die vele verenigingen opnieuw de 
Elverseelse feesten kunnen organise-
ren. Om dan samen met alle inwoners 
de bevrijding van Elversele te vieren 
en het glas te heffen op het nieuwe 
‘normaal’.

Davy De Rijbel 

Fractievoorzitter  

en Elverselenaar
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Beleef de wildste avonturen vanuit uw luie zetel
Vanaf 17 september kunt u ook in Temse gratis e-boeken lenen met uw eigen toestel. Via het platform cloudLibrary kunt u  
tegelijkertijd twee e-boeken lenen en twee reserveren. Elk boek kunt u maximaal zes weken houden. Na die zes weken verdwijnen 
de e-boeken automatisch van uw toestel, dus over boetes hoeft u zich geen zorgen te maken. 

“Met deze dienstverlening willen we inspelen op een toenemende vraag bij 
het publiek”, licht schepen van Cultuur Lieve Truyman toe. “De klemtoon 
ligt op Nederlandstalige vlot leesbare, spannende en romantische boeken, 
literaire romans en populaire non-fictie zowel voor volwassenen als voor 
kinderen. Er is ook een klein aanbod Engelstalige titels beschikbaar.  
Bedoeling is dat de collectie jaarlijks groeit. Om deze gratis dienstverlening 
mogelijk te maken, betaalt het lokaal bestuur Temse jaarlijks 5.000 euro.”

Uitgebreid aanbod

Tussen de ruim 4.500 titels vinden leners van de bib boeken van onder 
anderen Arnon Grunberg, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per Olov 
Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx en Pascale Naessens. De meeste 
Vlaamse uitgevers zetten hun schouders onder het platform. 

De e-boeken kunt u met de app van cloudLibrary lezen op uw smartphone 
of tablet, op een gewone pc en met de meest courante e-readers. Het enige 
wat u nodig hebt, is een Mijn Bibliotheek-profiel. Surf daarvoor naar 
temse.bibliotheek.be. Allen aan de slag en veel leesplezier!

Drie nieuwe zones 50

Lieve Truyman 

Schepen van Cultuur

Nieuw gezicht bij Woonanker Waas
Met een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Woonanker Waas drukt 
N-VA Temse mee haar stempel op het beleid rond sociale huisvesting. Na zes 
jaar geeft Bert Louage de fakkel door aan Kim Aluwé. Wij bedanken Bert voor 
zijn inzet de voorbije periode en wensen Kim veel succes!

Lieve Truyman 

Schepen van Mobiliteit

Temse telt sinds kort drie nieuwe zones 50. Die maken komaf met de schommeling tussen verschillende 
snelheidsregimes. Buiten de bebouwde kom mocht vroeger 70 km/u gereden worden, maar op plaatsen 
met veel bebouwing was de snelheid al beperkt tot 50 km/u. Dat zorgde ervoor dat bestuurders de  
maximumsnelheid niet altijd goed respecteerden. 

•  In Elversele omvat de zone 50 de Stokthoekstraat, de Bokmolenstraat en de Oudestraat.  
Het centrum van Elversele wordt dan weer een zone 30. 

•  In Tielrode wordt de zone 50 in het noorden afgebakend door de Oude Heirbaan, in  
het westen door de ventwegen van de N41, in het zuiden door de Legenheirweg en de  
Gentstraat en in het oosten door de Smesstraat. 

•  In Temse-Steendorp tot slot gaat het om de Oostberg, de Vijfhuizenstraat, de  
Scouselestraat, de Warandestraat en de Negenoogstraat.

 Bert Louage en zijn opvolgster Kim Aluwé 
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Winkelhier
Het doek over de Winkelhier-actie is gevallen, de winnaars zijn gekend. Maar liefst 487 in het totaal. Het bewijs dat 
winkelen in Temse loont.

Met meer dan 60.000 ingevulde tickets overtreft de actie de stoutste verwachtingen. Winkelen in Temse leeft, dat is duide-
lijk! Niet minder dan 86 lokale handelaars namen deel aan de actie, die volledig gedragen werd door het lokaal bestuur en 
waarbij Unizo Temse instond voor de promotie. Men mag dan ook spreken van een grandioos succes! 

Uitgebreide ondersteuning

Onder impuls van schepen van Economie Stephan Van 
der Gucht heeft het lokaal bestuur de schouders gezet 
onder verscheidene acties om onze lokale handelaars door 
deze moeilijke periode te loodsen. Zo hadden we in maart 
al de gewaardeerde bloemetjesactie en in april een vloer-
stickeractie, telkens in samenwerking met Unizo Temse. 
Ook nam het gemeentebestuur verschillende steunmaat-
regelen om horeca, marktkramers en taxibedrijven te 
ondersteunen. 

Gesmaakte vaderdagactie
Met een geschenkje vol lekkers zorgden de bestuursleden 
van N-VA Temse voor een leuke Vaderdag voor al onze 
mannelijke leden, uiteraard coronaproof.

Een groot 11 julifeest zat er door 
corona dit jaar niet in. Maar op 
initiatief van het Overlegcomité 
Vlaamse Verenigingen (OVV) 
kleurde Temse toch nog geel. 

Al wie de Vlaamse Leeuw liet 
wapperen, maakte kans op een 
mooie prijs. 

Stephan Van der Gucht 

Schepen van Economie

Temse kleurt geel 
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TEMSE

Gezellig

Het hart van Temse ligt op de Markt, ondersteund door het 
winkellint Kouterstraat-Pastoor Boelstraat, dat verbonden 
is door de Akkerstraat. Dat gebied geven we als één geheel 
vorm. Temse moet een gezellig centrum worden met een 
mooie winkelstraat, pleinen, parken en sociale voorzieningen 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Groen

Het centrum wordt nu al omsloten door groene open 
ruimte. Dat groene landschap moet tot diep in het  
centrumgebied doordringen. Ook de connectie met het  
water moet weer voelbaar worden. Temse krijgt op die  
manier een sterke, groene identiteit. 

Verkeersluw

Het intensieve doorgaande verkeer zet de verblijfskwaliteit 
in het centrum sterk onder druk. Met behulp van een nieuw 
mobiliteitsplan maken we het centrum bereikbaar, maar 
tegelijk ook autoluw. 

Investering op lange termijn

Al die vernieuwingen gebeuren uiteraard niet in een-twee-
drie. “Met dit masterplan bepalen we een visie op lange ter-
mijn”, legt Lieve Truyman uit. “De komende jaren werken 
we die stap voor stap uit. Het zou voor de bevolking heel 
zwaar worden om alle werken tegelijkertijd te ondergaan en 
het is financieel ook niet haalbaar in één bestuursperiode.”

Toch mag u zich deze bestuursperiode al aan heel wat  
vernieuwingen verwachten: 

•  vernieuwing riolering en herinrichting Mariadal;
•  vernieuwing riolering en herinrichting Kouterstraat- 

Pastoor Boelstraat met daarbij de realisatie van de entrees; 
•  uitbreiding rustoord De Reiger;
•  private ontwikkeling ISA-site met woningen, handels- 

zaken, dienstverlening en twintig publieke ondergrondse 
parkeerplaatsen;

•  bouw nieuwe polykliniek AZ Nikolaas;
•  vernieuwd mobiliteitsplan met circulatieplan, fietszones, 

parkeerbeleid met onder andere bewonerskaarten.

Samen met partners

Unizo Temse, Woonanker Waas en Aquafin waren actief 
betrokken bij de totstandkoming van deze visie. Ook de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft 
het plan unaniem goedgekeurd. Sinds deze bestuursperiode 
maken ook verenigingen zoals de Fietsersbond daar deel 
van uit. 

Voelbare identiteit

Schepen Lieve Truyman is al van bij de start in 2018 stevig 
en geëngageerd betrokken bij het masterplan. Zij zal er 
vanuit haar bevoegdheden mobiliteit, openbare werken en 
nutsvoorzieningen van dichtbij over waken dat Temse een 
duidelijk voelbare identiteit krijgt.

Een groen, aangenaam en bereikbaar centrum
De komende jaren zal er heel wat veranderen in Temse. Om alle projecten goed op elkaar af te stemmen, bundelen we ze in één 
groot masterplan. “We zijn ambitieus en willen het centrum levendiger, veiliger, groener en vlotter maken”, stelt schepen van 
Mobiliteit en Openbare Werken Lieve Truyman.

 De komende jaren steken we onder meer de Kouterstraat in een nieuw, groener jasje. Ter hoogte van de serviceflats komt een parking.

“Met dit plan is er voor het eerst een duidelijke
visie en richting bepaald, nu wordt er gefaseerd
en planmatig gewerkt aan de uitvoering. Graag
werk ik voor u aan een veiliger, aangenamer,
toegankelijker en groener Temse.” 

Lieve Truyman 
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

Benieuwd naar 

het volledige 

masterplan?

Neem dan een kijkje op 

www.n-va.be/temse.
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Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 106 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 29 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• neemt Vlaanderen het Kasteel van Poeke en het omringende bosrijke park over: een ideale 

toegangspoort naar het Oost-Vlaamse platteland,

• blijft het Ravottersbos in Zottegem een speelbos en wordt het niet gekapt,

• komen er bufferzones langs de Barbierbeek, zodat regenwater vastgehouden kan worden voor 

gebruik in drogere periodes.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Oost-Vlaanderen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Oost-Vlaanderen groenerSamen maken we Oost-Vlaanderen groener


