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Veilig thuis in een welvarend Temse

Opnieuw zes jaar goed bestuur

Zes jaar geleden konden we meesurfen op de gele golf van N-VA 
nationaal. Mede daardoor haalden we met relatief weinig bekende 
kandidaten zeven zetels binnen. De voorbije zes jaar is er hard 
gewerkt en was het zeker niet altijd gemakkelijk. We hebben 
onszelf moeten bewijzen en hebben klemtonen gelegd. We zijn blij 
dat we onze kiezers zo opnieuw overtuigd hebben en bedanken 
hen voor de steun. Bedankt ook aan iedereen die aan ons resultaat 
heeft meegewerkt, op welk niveau dan ook: als schepen, fractielid, 
provincieraadslid, bestuurslid, kandidaat en sympathisant.

Coalitie van drie partijen
De nieuwe coalitie is voor de allereerste keer een tripartite die  
bestaat uit N-VA, CD&V en Open Vld. De verkozenen voor 
de N-VA zijn Lieve Truyman, Geert Vandersickel, Tineke Van 
Britsom, Stephan Van Der Gucht, Björn Van Asbroek, Davy De 
Rijbel en Werner Maerevoet. De eerste opvolger, die eveneens deel 
uitmaakt van de meerderheidsvergaderingen, is Kim Aluwé.

Graag bedanken we de aftredende fractieleden voor het werk dat 
zij de voorbije zes jaar hebben geleverd: Koen De Jonghe, Cleo 
Callens en Paul Crutzen. Zij maakten mee deel uit van de allereerste 
meerderheid in Temse mét de N-VA. 

N-VA ook in provinciale meerderheid
Ook vermelden we graag Magda Haentjens. Zij heeft de voorbije zes 
jaar mee aan de weg van de provincie getimmerd. De komende zes 
jaar zal de N-VA ook deel uitmaken van de meerderheid in de  
provincie. Het arrondissement Waasland levert met Annemie  
Charlier uit Sint-Niklaas een van de provinciale gedeputeerden. 
 
N-VA Temse kijkt uit naar een constructieve samenwerking. We 
wensen niet alleen onze coalitiepartners maar ook het gemeente- 
personeel mooie en fijne jaren toe. Samen bouwen we aan het 
Temse van morgen. Tot slot wensen we u allen een voorspoedig, 
gelukkig en gezond 2019!

N-VA Temse heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een mooi resultaat neergezet.  
Wij zijn zeer tevreden dat we onze zeven zetels behouden.

Bedankt aan al onze kiezers en onze beste wensen voor het nieuwe jaar!

GASTSPREKER JAN JAMBON

Nieuwjaarsreceptie met gastspreker Jan Jambon
Zaterdag 19 januari om 20 uur in Salons Den Oever, Oeverstraat 30 te Temse

N-VA Temse nodigt iedereen uit op haar nieuwjaarsreceptie. Starten doen we met een hapje en een 
drankje. Nadien zal niemand minder dan Jan Jambon, voormalig minister van Binnenlandse zaken en 
Kamerlid, het woord nemen. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen!
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N-VA Temse wenst iedereen een  
zalige kerst en een voorspoedig 2019!
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Uw N-VA-schepenen

Als rasechte leeuw werd Lieve op 27 juli 1981 geboren. Na 
het secundair onderwijs studeerde ze verder voor regentaat 
geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Na een aantal 
jaren in het onderwijs, maakte ze wegens een gebrek aan 
lestijden in 2006 de overstap naar de banksector. 

Er zijn voor de medemens en verantwoordelijkheid opnemen, 
werd haar met de paplepel ingegeven, alsook de interesse in 
politiek. Gaandeweg nam haar engagement toe en in 2012 
zette ze actief de stap naar de gemeentepolitiek. Toen ze bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd verkozen, koos 
ze voluit en uitsluitend voor het schepenambt. Naast haar 
politieke activiteiten vindt Lieve het belangrijk om tijd uit te 
trekken voor haar gezin. 

Lieve heeft een duidelijk levensmotto: “Wanneer je je ergens  
voor engageert, moet je er ook maximaal voor gaan! En 
dapper de gevolgen ervan dragen.” Met die visie in het 
achterhoofd heeft ze zich de afgelopen zes jaar ingezet als 
schepen, arrondissementeel bestuurslid en partijraadslid. Ook 
de komende legislatuur gaat ze op die weg verder.

Stephan is een rasechte Temsenaar, geboren en getogen in Temse. Politieke en maat-
schappelijke thema’s waren bij hem thuis zeer regelmatig onderwerp van gesprek. Dat 
vormde de voedingsbodem voor Stephans politieke interesse. Van jongs af volgt hij 
vooral de gemeentepolitiek vanop de eerste rij. 

Door zijn drukke beroeps- en sociale activiteiten heeft hij de stap naar de politiek lang 
uitgesteld. Het uitbouwen van een eigen zaak en een gezin hadden absolute prioriteit. 
Stephan heeft vier prachtige dochters, die ook zelf zeer actief zijn in het sociale leven 
van Temse. Ze zijn een vaste waarde in de speelpleinwerking en andere organisaties. 

Enkele jaren geleden zette Stephan dan toch de stap naar de gemeentepolitiek, en met 
succes. Stephan ziet in onze gemeente nog heel wat prachtige uitdagingen in domeinen 
die hem nauw aan het hart liggen. Zoals de ontwikkeling van de ISA-site, veiligheid, 
plaatselijke economie en de verdere optimalisering van onze sportinfrastructuur. Dat 
alles binnen een sociaal en groen kader.

Tineke werd op 26 april 1990 geboren in een warm Vlaams 
nest en heeft haar hele jeugd doorgebracht in het centrum van 
Temse. Al van jongs af aan heeft ze de politieke microbe te 
pakken. Debatteren over politiek en actualiteit was thuis een 
vaste gewoonte aan de eettafel. Ondertussen is Tineke  
getrouwd met Koen. Met hun drie dochters en hun hond 
wonen ze in Tielrode.

Tineke is sinds 2012 actief bij N-VA Temse en zetelt sinds 
2013 voor de N-VA in de gemeenteraad. Ze heeft een bijzondere 
interesse in alles wat met milieu, groen en duurzaamheid te 
maken heeft. Ook het meer organisatorische aspect van een 
gemeentebestuur en de thema’s veiligheid en politie boeien 
haar mateloos. Ze is ervan overtuigd dat onze groep geënga-
geerde N-VA’ers de komende jaren heel wat kan bereiken.
 
Buiten de politiek is Tineke meestal druk in de weer met 
haar gezin. Om te ontspannen trekt ze de natuur in met haar 
fototoestel, bakt ze taarten of leeft ze zich uit op haar muziek-
instrumenten.

Lieve Truyman

Stephan Van Der Gucht

Tineke Van Britsom
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Uw N-VA-gemeenteraadsleden

Geert is aftredend schepen van Lokale Economie, ICT en Onderwijs. 
Vanaf 2019 wordt hij gemeenteraadslid en ook voorzitter van de  
gemeente- en OCMW-raad. Samen met zijn echtgenote Magda Haentjens 
heeft hij N-VA Temse opgericht.
 
Als licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen heeft hij een 
gevarieerde loopbaan uitgebouwd in het onderwijs, de academische 
en de bedrijfswereld. Als gepassioneerd motorhomereiziger is hij heel 
trots op de realisatie van een volledig uitgeruste motorhomeparking in 
Temse. De toeristen, maar ook de horeca en handelaars van Temse, zijn 
daar zeer tevreden mee.

Geert is ook heel fier op zijn drie dochters, die als ingenieurs bewijzen dat 
ook meisjes goed zijn in techniek en wetenschap. Samen met Magda, 
zijn kinderen en kleinkinderen geniet hij ten volle van het gezinsleven.

Geert wil samen bouwen aan een leefbaar, veilig én Vlaams Temse waarin 
iedereen betrokken wordt maar ook zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Björn is 38 jaar en is vader van drie zonen en één dochter. Hij studeerde 
voor boekhouder, maar verkoos als talentvol wielrenner uiteindelijk de 
sport boven zijn studies. Knieproblemen maakten helaas veel te vroeg een 
einde aan zijn actieve carrière. In 2001 werd hij de jongste voorzitter en 
ploegleider ooit van een jongerenwielerteam. 

Björn is afkomstig uit Liedekerke in het Vlaams-Brabantse Pajottenland, 
maar woont sinds 2009 samen met zijn vrouw in Steendorp. Hij is een 
van de bezielers van De Steendorpvrienden, die de Paasfoor in Steendorp 
probeerden op te waarderen. Hij is zaakvoerder van een eigen taxi- 
onderneming, Vanarosi. Die is intussen in het Waasland en Groot-Temse 
uitgegroeid tot een van de grootste vervoersfirma’s in de sector.

Temse en zijn deelgemeentes Steendorp, Velle, Tielrode en Elversele zijn 
volgens Björn klaar voor verandering en vernieuwing. Als kersvers  
gemeenteraadslid is hij klaar om zijn steentje bij te dragen.

Geert Vandersickel

Werner zette zijn eerste stappen in de politiek in 1976, toen hij 
deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de 
Volksunie. Hij was gemeenteraadslid van 1982 tot 1994, eveneens 
voor de Volksunie. Bij de verkiezingen van 2012 zette de N-VA een 
prachtig resultaat neer en werd Werner OCMW-voorzitter.

Naast de politiek doet Werner, als er wat tijd over is, ook aan sport: 
tafeltennis, tennis en fietsen. Tot vorig jaar was hij 24 jaar lang 
voorzitter van Tafeltennisclub Temse. Ook een lekker etentje met 
een goed glas wijn staat regelmatig op zijn agenda. Werner staat 
bovendien graag zelf aan het fornuis. 

Ten huize Maerevoet weerklinkt ook vaak muziek. In de jaren ’60-
’70 vormde Werner samen met zijn echtgenote Yvette Vercruyssen 
het kleinkunstduo “Yvette & Werner”, met eigen teksten en muziek. 
Opa Werner en oma Yvette maken ook altijd tijd voor hun klein-
kinderen Yuna, Bo en Kato.

Davy is een veertigjarige Elverselenaar en de trotse vader van drie 
prachtige kinderen. Na elf jaar voor de klas, zette hij enkele jaren 
geleden de stap naar het bedrijfsleven. Als product manager staat  
hij mee in voor de ontwikkeling van interactieve en didactische 
hulpmiddelen. 

Het verenigingsleven ligt Davy nauw aan het hart. Sinds 2010 is hij voor-
zitter van de ouderraad van de Hollebeekschool. Hij is een fervent  
theaterliefhebber en kan zich ook zelf volledig uitleven door mee te  
spelen in een theatergezelschap. Met het plaatselijk wijkcomité organi-
seert hij twee keer per jaar een wijkfeest om de buren samen te brengen. 

Als fiere Elverseelse Temsenaar wil Davy de belangen van alle Temse- 
naren verdedigen. Hij vindt het belangrijk dat lokale initiatieven worden 
aangemoedigd en gesteund. Hij wil mee bouwen aan een prachtige 
en bruisende gemeente waarop élke Temsenaar fier is.

Werner Maerevoet

Davy De RijbelBjörn Van Asbroek



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


