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Veilig thuis in een welvarend Temse

Davy De Rijbel, net 40 jaar geworden, 
woont in Elversele. Davy is vader van drie 
kinderen. Zijn passie is onderwijs. Nadat 
hij zelf 11 jaar voor de klas stond, werkt 
hij sinds enkele jaren als productmanager. 
Hij staat mee in voor de ontwikkeling van 
interactieve en didactische hulpmiddelen 
voor het onderwijs. Sinds de eerste school-
dag van hun oudste zoon is Davy nauw 
betrokken bij de ouderraadwerking. Hij is 
voorzitter van de ouderraad, vanwaar hij 
de dialoog tussen de ouders en de school 
in goede banen leidt. Daarnaast is Davy 
theaterliefhebber- én speler. Davy’s wijk-
comité in Elversele organiseert tweemaal 
per jaar een festijn om de buren samen te 
brengen. 

De dame in het geel is Sonja Bollens (45). 
Zij woont op de grens Temse-Velle en is 
een gepassioneerde zorgkundige en fiere 
mama. Hun dochtertje slaat binnenkort 
haar vleugels uit en zal de charmante 
school in Velle verlaten voor het secundair 
onderwijs. Sonja heeft nooit stilgezeten: 
na haar studies voor zorgkundige ver-
diepte ze zich in medische pedicure en 
het trimmen van vrolijke viervoeters. Ook 
Sonja heeft een passie voor theater: zijzelf 
en haar familie zijn geëngageerde leden bij 
theatergezelschap Oberon Puck in Temse. 

Samen met Sonja en Davy en onze andere 
kandidaten wil ik als lijsstrekker gaan voor 
een Veilige thuis en Welvarend Temse.

31 mei 2018 – Mobiliteitsavond
U vindt de uitnodiging bovenaan deze 
pagina.

Waar vinden we 
elkaar weer?

6 juli 2018 - Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Het Overlegcomité van Vlaamse Verenigingen werkt samen 
met het gemeentebestuur van Temse het Feest van de Vlaam-
se Gemeenschap uit. We starten om 19 uur in de Feestzaal 
van het gemeentehuis met als gastspreker Luc Olyslager. Hij 
is bestuurder van de organisatie Simon Stevin. Vanaf 20.30 
uur trakteert de band 
BUITENBEREIK u op 
de Markt op feestelij-
ke meezingliederen.

Beste Temsenaar,

U heeft het vast al gemerkt: de verkiezin-
gen van 14 oktober 2018 naderen met 
rasse schreden. N-VA Temse zit niet stil 
en is verheugd u in dit blad enkele nieuwe 
kandidaten voor te stellen. Onze lijsttrekker 
Lieve Truyman is alvast met hen op stap 
geweest.

Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. 
Gemeenteraadslid Koen De Jonghe kroop 
in zijn pen om een dossier aan te kaarten 
dat voor menig Temsenaar gevoelig ligt: 
de Wilfordkaai. Op de volgende bladzijden 
leest u er alles over.

Ten slotte wil ik uw aandacht vestigen op 
onze kalender voor de komende maanden. 
In het bijzonder de gespreksavond rond 
mobiliteit op 31 mei. De uitnodiging hier-
voor vindt u ook terug in dit blad.

Tot binnenkort!

Joris Baert
voorzitter N-VA Temse

Lijsttrekker Lieve Truyman stelt  
nieuwe gezichten voor!

30 juni 2018 – BBQ N-VA Temse
Voor Vlaanderen Feest organiseert N-VA 
Temse jaarlijks een BBQ. We kijken ernaar 
uit u te mogen verwelkomen op zaterdag 
30 juni om 17 uur in de Emiel Naudtszaal 
te Elversele. Verdere info volgt nog.
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WiIfordkaai: de visie van N-VA Temse 
De laatste maanden kregen we heel wat berichten van bezorgde Temsenaren over de vernieuwing van 
de Wilfordkaai. Ook N-VA Temse is niet gelukkig met het verloop van dit dossier. Wij begrijpen dat 
er heel wat ergernissen leven, maar zoals vaak is het geen zwart–wit verhaal dat je met een handvol 
woorden kan duiden.

Zo is het belangrijk om weten dat niet de gemeente Temse 
de eigenaar is van de kaai, maar wel De Vlaamse Waterweg 
NV. Dit is een agentschap van de Vlaamse overheid dat de 
waterwegen in Vlaanderen in beheer heeft.

Van de Wilfordkaai een toeristische parel aan de Schelde 
maken, is een droom die al vele jaren meegaat. Een belangrij-
ke stap werd gezet met de aanleg van de nieuwe Scheldebrug 
en de verhuis van de firma Belgomine, waardoor de zandber-
gen verplaatst werden naar de andere kant van de brug. 

Financiële keuzes
Heel wat partijen hebben de renovatie van de kaai opgeno-
men in hun verkiezingsprogramma van 2012. Tussen droom 
en realisatie lagen echter heel wat hindernissen. Bij de start 
van de nieuwe bestuursperiode in januari 2013 kwamen 
we er al snel achter dat de gemeentelijke financiële situatie 
verre van rooskleurig was. De vorige bestuursploeg had om 
de rekeningen te doen kloppen alle geplande investeringen 
geschrapt en de belastingen sinds 2014 virtueel verhoogd. 
Niet alleen de gemeente Temse moest op zoek naar inkom-
sten, ook De Vlaamse Waterweg was op zoek naar nieuwe 
financiële bronnen. In plaats van de jaarlijkse symbolische 
euro moest de gemeente Temse plots jaarlijks 33 076 euro 
exclusief btw betalen.

Dit zorgde voor een moeilijke situatie, waarin we als ge-

meentebestuur keuzes moesten maken. De heraanleg zou 
om en bij 2 miljoen euro kosten, terwijl ook andere noodza-
kelijke investeringen op ons afkwamen (zoals de bouw van 
een nieuw zwembad, een polyvalente zaal in Steendorp, een 
nieuw woonzorgcentrum, de heraanleg van het kruispunten 
Edgard Tinelplaats – Schoolstraat - Cauwerburg...) én de da-
gelijkse werking en dienstverlening uiteraard gegarandeerd 
moesten blijven.

Privé-investeerder
Wij hebben toen de keuze gemaakt om

  de renovatie van de Wilfordkaai niet te realiseren tijdens 
deze legislatuur

  niet in te gaan op het concessievoorstel van De Vlaamse 
Waterweg.

Daarop besliste De Vlaamse Waterweg om de concessie van 
de Wilfordkaai te vermarkten en vond het een privé-inves-
teerder.

De parking voor motorhomes in Temse is klaar. N-VA-schepen van Lokale Econo-
mie Geert Vandersickel zette van bij het begin van de legislatuur zijn tanden in dit 
project. Met succes! De 20 plaatsen op de camperparking worden al druk bezocht. 
Dankzij Geert, die zelf graag met de camper reist, staat Temse op de kaart van de 
motorhome-wereld.

Dat N-VA een hart heeft voor Vlaanderen, 
moeten we u niet meer vertellen. 

Onze schepen van Informatica Geert  
Vandersickel heeft na goedkeuring van het 
gemeentebestuur volgend webadres laten 
aanmaken:  
www.temse.vlaanderen. 

Als u dit intikt, komt u vanzelf op de gemeente-
lijke website: www.temse.be.
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Van bij de start van de plannen en de werken hebben we als 
gemeentebestuur geprobeerd om constructief samen te wer-
ken met de privé-investeerder. Heel wat nutsleidingen liepen 
over en onder de kaai en er waren de jaarlijkse gemeentelijke 
evenementen zoals Temse in de Wolken en de Speelkaai. 
Hierover sloten wij een overeenkomst. Het gemeentebestuur 
diende de nutsvoorzieningen niet te verplaatsen en mag elk 
jaar 10 dagen gebruik maken van de Kaai. Hiervoor betaal-
den wij voor een periode van 27 jaar eenmalig 150 000 euro.

Maar een privé-investeerder die naast zijn jaarlijkse con-
cessievergoeding ook nog 2 miljoen investeert, wil daar 
natuurlijk iets voor terug. Met een nieuwe horecazaak en een 
betaalparking wil hij de investering terugverdienen. 

De aanleg van de mooie, verhoogde promenade is een abso-
lute meerwaarde voor het toerisme in onze gemeente, maar 
de bouw van de horecazaken en een sanitair blok had anders 
gemoeten en gekund. 

De uitbating van de parking is een gemiste kans
In voorafgaande gesprekken heeft N-VA Temse er steeds op 
aangedrongen dat de tarieven dezelfde moesten zijn als op de 
gemeentelijke betalende parkeerplaatsen en dat de bewoners 
van de Wilfordkaai en de omliggende straten door middel 
van bewonerskaarten vlot en zo veel mogelijk gratis zouden 
moeten kunnen parkeren. Jammer genoeg werd hiermee tot 
nu toe geen rekening gehouden.

Als N-VA Temse volgen we dit dossier verder op. Maar één 
conclusie kunnen we wel al trekken: dat er in zo’n ingrij-
pende dossiers er een beter overleg, meer transparantie 
en opvolging moet zijn tussen alle betrokken partners 
(bewoners, investeerders, De Vlaamse Waterweg NV en 
het gemeentebestuur).

Het Huis van het Kind vierde op 14 februari zijn eerste verjaardag. OCMW-raadslid Cleo 
Callens en gemeenteraadslid Tineke Van Britsom waren erbij. Tijdens een feestelijke 
namiddag met tal van activiteiten stonden kinderen uiteraard centraal. In het Huis van het 
Kind kunnen ouders terecht met vragen over opvoeding, zwangerschap, kinderopvang en 
andere kindgerelateerde zaken. Een prachtig initiatief, waar N-VA Temse volledig achter-
staat. Het succes van het verjaardagsfeest bewijst dat een fysiek Huis van het Kind in de 
toekomst zeker een plaats verdient in Temse.

N-VA-schepen van Cultuur Lieve Truyman ondertekende namens Temse het charter 
‘Een bibliotheek voor iedereen’. Daarmee verbindt Temse zich ertoe de bibliotheek zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. “De bib versterkt de lokale 
gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning. Ze zal ook in toekomst 
een belangrijke rol behouden in Temse”, zegt een tevreden Lieve Truyman.

Meer weten over 
N-VA Temse?

 temse@n-va.be
 www.n-va.be/temse 
 N-VA Temse

Koen De Jonghe,  
Voorzitter gemeenteraad



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


