
Beste inwoners van Temse

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat 
geldt ook voor de coronacrisis. Hoewel we 
begin dit jaar een volledig ‘normale’ zomer 
zagen naderen, kwam de derde golf met 
volle kracht op ons af. Kappers en niet-
essentiële winkels gingen opnieuw dicht 
en de eerder aangekondigde versoepelin-
gen werden teruggeschroefd.

Ondertussen ligt ook die fase weer ver 
achter ons. De vaccinaties lopen als een 
trein, besmettingen dalen elke dag en de 
druk op de ziekenhuizen neemt ziender-
ogen af. We haalden de nodige doelstel-
lingen om onze horecazaken te heropenen 
en andere binnenactiviteiten te hervatten. 
We blijven voorzichtig, maar in de tweede 
helft van augustus wacht dan eindelijk ons 
oude, normale leven.

In enkele dossiers zorgde de coronapan-
demie voor een lichte vertraging, maar 
dankzij het harde werk van onze N-VA-
schepenen konden enkele belangrijke 
projecten afgerond of opgestart worden. 
De parking aan de Rik De Rycklaan is 
bijna klaar voor gebruik, het nieuwe par-
keerbeleid trad intussen in werking, het 
verkeer in het centrum wordt veiliger door 
een duidelijker snelheidsregime, er wordt 
een participatietraject voor de werken in 
de Kouterstraat opgestart enzovoort. Open 
snel dit blad en ontdek nog meer projecten 
voor een beter Temse.

Geniet (veilig) van de zomer en steun zo 
wie het, het voorbije jaar moeilijk had.

Kim Aluwé
Voorzitter
Kim Aluwé
Voorzitter
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Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

Boerenmarkt Steendorp 
Op zaterdag 29 mei stond de allereerste editie van de boerenmarkt in Steendorp 
op het programma. N-VA-schepen Stephan Van der Gucht, die mee zijn schouders 
onder het coronaveilig evenement zette, reageerde tevreden na a� oop.

De dienst lokale economie nam het 
initiatief om, in navolging van de land-
bouwmarkt in Tielrode, ook een land-
bouwmarkt te organiseren op het gezel-
lige marktplein in Steendorp. Spontaan 
meldden zich lokale handelaars en pro-
ducenten om deel te nemen. Dat maakte 
het geheel compleet en zorgde voor een 
zeer divers en gevarieerd aanbod. 

Het initiatief kadert in lokale economie 
en de korte keten economie. Alleen 
lokale producenten en ambachtslieden 
mochten deelnemen. Het prachtige weer 
en het leuke initiatief zorgde ervoor 
dat meer dan 800 Steendorpenaren een 
bezoek brachten aan de landbouwmarkt. 
Sfeer en gezelligheid troef dus. Voortaan 
zal er iedere laatste donderdag van de 
maand een boerenmarkt doorgaan.

Stephan Van 
der Gucht
Schepen 
van Lokale 
Economie

De drankbonnenactie werd verlengd tot 
het einde van het jaar.

Temse 
www.n-va.be/temsetemse@n-va.be N-VA Temse
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Week van de bij
Van zondag 30 mei tot en met zondag 6 juni 2021 
nam Temse deel aan de campagne ‘Week van de Bij’. 
We gingen aan de slag met het aanleggen van 
bloemenweiden en willen ook onze inwoners 
aanmoedigen om zich in te zetten voor een betere 
leefomgeving voor zowel honingbijen als wilde bijen.

Goedgevuld zomeraanbod
Naar jaarlijkse traditie zorgt ‘team opgroeien’ voor een goedgevuld 
zomerprogramma. Zo staan onze monitoren al te popelen om 
kinderen te kunnen ontvangen op ’t Spegt. Ook in onze buiten-
schoolse kinderopvang ‘De Woonboot’ is iedereen welkom om te 
komen spelen.

Naast die twee vaste waarden, rijdt ook ‘de pretcamionette’ een 
hele zomer uit. Die stopt telkens te op de verschillende speelplein-
tjes, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Iedereen is 
welkom om te komen kijken wat de pretcamionette te bieden heeft. 
Ook het fameuze skatekamp wordt opnieuw aangeboden, waar 
iedereen tussen 9 en 12 jaar de allernieuwste trucjes aanleert.

Fashion- en gamekamp

Nieuw dit jaar is het fashionkamp. Daarin mogen de kinderen 
een hele week werken aan hun eigen kledingcollectie, gemaakt uit 
tweedehandsstoffen. Ook het gamekamp wordt voor de allereerste 
keer in het aanbod opgenomen. De jonge deelnemers ontdekken er 
de computerwereld en kunnen zelfs hun eigen game ontwikkelen.

Is er naast dit fantastische aanbod toch nog een saai momentje? 
Geen nood! We 
delen ook een leuke 
scheurkalender uit 
waarin allerlei 
ideeën staan om je 
deze zomer geen 
moment te vervelen. 

Meer info vind je op 
www.jeugd-temse.be/zomeraanbod.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Tijdens de eerste week van juni kon je een zakje met 
biologisch bijenzadenmengsel en een bijenkrantje 
ophalen of meenemen op verschillende plaatsen in 
onze gemeente: in de bibliotheek, aan onze infobalie op 
AC De Zaat, bij deelnemende voedingshandelaars, op 
de landbouwmarkt in Tielrode en Steendorp. Ook de 
vierdejaars van onze basisscholen én woonzorgcentra 
ontvingen voedsel voor de bijen, samen met een leuke 
poster of brochure. 

Minder beton en meer bloemen, planten en bomen 
zorgen voor meer voedsel voor bijen. Daar gaan we 
allemaal samen voor!

temse@n-va.be
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Lieve Truyman
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Opwaardering van Temse-centrum
In ons huis-aan-huisblad van oktober vorig jaar konden jullie 
kennismaken met het master-en beeldkwaliteitsplan van Temse. 
De doelstelling van de visie is om onze gemeente groener, 
duurzamer, veiliger, aangenamer en toegankelijker te maken.

“Wanneer je een huis bouwt, neem je ook een architect onder de 
arm zodat je woning stevige en veilige funderingen heeft. Bij de 
aanpak van ons vernieuwde centrum is dat niet anders”, vertelt 
Lieve Truyman, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit. “Een 
goede voorbereiding is uiteraard essentieel. De plannen zijn zodanig 
opgebouwd dat er geen enkele stap in het bouwproces wordt over-
geslagen. We houden nauwlettend rekening met alles wat er onder 
grond zit: drinkwater, rioleringen, elektriciteit, gas, telefoon- en 
internetverbindingen enzovoort.”

Grijze gemeente vergroenen

In het dossier Kouterstraat - Boelstraat - Schoolstraat is er in 
tussentijd actief verder gewerkt om de visie om te zetten in bouw-
plannen. “Op 1 juli worden de plannen toegelicht en krijgen 
inwoners de mogelijkheid om suggesties te doen. Het gemeente-
bestuur wil graag actief inzetten op geveltuintjes om het ‘grijze’ 
Temse geleidelijk aan te vergroenen. Daarvoor is ook het engage-
ment van de bewoners nodig. Om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken, wordt het participatieplatform ‘Citizenlab’ gebruikt. 
Afhankelijk van de coronasituatie, zal de infosessie fysiek of digitaal 
plaatsvinden. Hou zeker de gemeentelijke infokanalen in het oog.

Zone 30 in centrum, buurten en wijken
De gemeente Temse wil actief inzetten op verkeerslee� aarheid en verkeersveiligheid in woongebieden. Met het inrichten 
van een zone 30 in wijken en centrumstraten willen we meer veiligheid en comfort bieden aan bewoners, � etsers, voetgangers en 
de vele schoolkinderen die door het centrum van en naar school rijden.

Er komt een uniformiteit in onze gemeente: in alle wijken en 
buurten mag je binnenkort nog maximum 30 km/u rijden. 
Op de wegen die het centrum van Temse ontsluiten, namelijk 
de Hoogkamerstraat, de Gasthuisstraat (tussen de N16 en de 
Vooruitgangstraat), Sint-Amelbergalaan-Cauwerburg-Orlaylaan 
(uitgezonderd de schoolomgeving) en de Parklaan-Rik De 
Rycklaan, blijft 50 km/u de norm. Een éénduidig snelheids-

regime zorgt ervoor dat de snelheid makkelijker gerespecteerd 
en gehandhaafd wordt. Door de nieuwe maatregel zullen er ook 
minder verkeersborden in het straatbeeld staan.

Graag traag in schoolomgevingen

Vorig jaar werden alle schoolomgevingen in Temse uniform 
ingericht met zone 30. Die kwam er ook in de dorpskern en de 
aansluitende wijken in Elversele. Daarnaast werden de zones 50 
buiten de bebouwde kom, maar met veel woningen, uitgebreid. 
Dat was het geval in Elversele, Tielrode en Steendorp. De dorps-
kern van Tielrode wordt na de heraanleg van de Antwerpse-
steenweg een volledige zone 30.

De uitrol van nieuwe, snelheids-
beperkende maatregelen is 
momenteel volop aan de gang in 
Temse. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt om ook in Steendorp 
de nodige acties te ondernemen.
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Makkelijk naar het ziekenhuis met de Hospitaaltaxi
Openbaar vervoer stopt niet aan vervoerregiogrenzen. Dat gegeven bracht de vervoerregio’s Waasland en Mechelen samen 
om een oplossing te zoeken voor de verbinding tussen het Waasland en het AZ Rivierenland in Bornem. In de loop van 2022 
zullen inwoners gebruik kunnen maken van een Hospitaaltaxi, met twee Hoppinhaltes in Temse en één aan het ziekenhuis in 
Bornem.

De vraag naar openbaar vervoer over de Schelde tussen Temse 
en Bornem, met als voornaamste reden de bediening van het 
AZ Rivierenland, leidde tot een oplossing die tot stand kwam 
door samenwerking tussen de vervoerregio’s Waasland en 
Mechelen, waarvan respectievelijk Temse en Bornem deel 
uitmaken. 

Regio-overschrijdende haltes

In beide regio’s werd het licht op groen gezet voor het inleggen 
van een zogenaamde ‘Hospitaaltaxi’ die de verbinding maakt 
tussen drie vervoerregiogrensoverschrijdende haltes: Temse 
Vrijheidstraat, Temse Station en AZ Rivierenland in Bornem. 
De Hospitaaltaxi zal vraagafhankelijk rijden tussen de betref-
fende haltes op weekdagen tussen 8 en 12 uur en tussen 14 en 
20 uur. Op weekenddagen is de taxi enkel beschikbaar tussen 
14 en 20 uur. Op die manier kunnen zowel bezoekers, patiënten 
als personeelsleden gebruik maken van het openbaar vervoer 
om het ziekenhuis te bereiken vanuit Temse. 

Vlot overstappen

“Heel wat inwoners van Temse worden medisch doorverwezen 
naar het ziekenhuis in Bornem of gaan er op ziekenbezoek”, 
weet schepen Lieve Truyman. “Aan de halte in de Vrijheidstraat 

stoppen alle lijnbussen. Van waar je ook komt, daar kan je vlot 
overstappen op de Hospitaaltaxi. Voor wie komt uit de richting 
van Elversele of Tielrode, rijdt de reguliere lijnbus door tot 
aan het station van Temse. Daar kan je vervolgens de overstap 
maken naar de Hospitaaltaxi. De nieuwe taxi biedt veel meer 
mogelijkheden om het ziekenhuis te bereiken dan de huidige 
reguliere busverbinding.”

Vervoer op maat

De invoering van de Hospitaaltaxi kadert binnen het ‘vervoer 
op maat’, de vierde vervoerslaag van het Openbaar Vervoerplan 
2021. De invoering ervan wordt voorzien samen met de start 
van het nieuwe plan van volgend jaar. ‘Vervoer op maat’ wordt 
via een openbare aanbesteding in de markt gezet. Busmaat-
schappijen of taxibedrijven kunnen daarvoor meedingen. 
Toekomstige gebruikers zullen, net zoals bij de Belbus/Flexbus 
vandaag, de dienst kunnen bestellen via de mobiliteitscentrale.

De reden van dit extra Scheldekruisend aanbod is de directe 
bediening van de halte AZ Rivierenland. Dat in tegenstelling 
tot de trein, waarbij er nog een aanzienlijke afstand overbrugd 
moet worden tussen Bornem Station en het ziekenhuis. Boven-
dien werkt het aanbod vraagafhankelijk en is het bijgevolg meer 
op maat van de gebruiker.

N-VA-schepenen van Mobiliteit van Temse en Bornem: Lieve Truyman en Saadet Gülhan.

www.n-va.be/temse
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Jan Peumans gastspreker op het Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap in Temse 
Op vrijdag 9 juli vieren we in Temse het feest van de Vlaamse gemeenschap. Vorig jaar konden festiviteiten 
jammer genoeg niet doorgaan omwille van het coronavirus. Ook dit jaar is een groot feest nog niet aan de orde, 
maar de Vlaamse feestdag zal dit jaar in Temse opnieuw samen gevierd kunnen worden.

Op de melodieën van de 
beiaard verwelkomen we u 
graag om 19.30 uur in de 
feestzaal van het gemeen-
tehuis. Onze gastspreker 
dit jaar is niemand minder 
dan de erevoorzitter van 
het Vlaams Parlement: Jan 
Peumans. Zijn woordje uit-
leg wordt opgeluisterd door 
lokaal muzikaal talent.

Helaas zijn er nog altijd 
veiligheidsmaatregelen van 
kracht. Gelieve daarom je 
aanwezigheid vooraf door te 

geven via OVV@gmail.com.
We livestreamen deze editie 
zelfs tot bij jullie in de huis-
kamers. Het optreden op de 
markt gaat dit jaar niet door.

Het Feest van de Vlaamse 
gemeenschap is een 

organisatie van het OVV 
(overlegcomité Vlaamse 
Verenigingen: Amedee 
Verbruggenkring, Davids-
fonds Temse, VOS Temse) 
en het gemeentebestuur van 
Temse.

Op zondag 11 juli is er een 
eucharistieviering in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk 
vanaf 11 uur. Ook die zal 
via streaming te volgen zijn. 
Hang zeker je Vlaamse 
leeuwenvlag uit tijdens de 
Vlaamse feestweek!
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Eerste gevleugelde zebrapad
Het eerste gevleugelde zebrapad in onze gemeente is een feit. Onder 
andere de leerlingen van De Wijsneus kunnen de oversteekplaats in 
de Parklaan gebruiken. Dit jaar komt er nog een tweede exemplaar ter 
hoogte van de Wase Werkplaats in de Hoogkamerstraat.

Een ‘gevleugeld zebrapad’ is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de 
rijrichting in. De witte strepen worden verlengd tot 7 à 8 meter. De ze-
brapaden moeten meer veiligheid bieden in schoolomgevingen, zones 
50 en plaatsen waar een 2x2-rijweg is. De maatregel zorgt ervoor dat 
het verkeer vroeger stopt en men meer overzicht op de oversteekplaats 
krijgt.

De centrale oversteekplaats tussen de verhoogde middenberm wordt ook nog eens fysiek afgescheiden door omegabeugels. Dit 
zorgt ervoor dat voetgangers duidelijk geleid worden naar de oversteekzone van drie meter. Vervolgens zetten de glasbolreflectoren 
de zebrapaden ook ’s avonds extra in de aandacht.

Eerste regenboogzebrapad
Elk jaar op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en 
Transfobie, wappert de regenboogvlag in Temse. De gemeentelijke 
Jeugdraad vroeg het schepencollege om niet één keer per jaar, 
maar een héél jaar lang aandacht te hebben voor diversiteit. 

Met de aanleg van een regenboogzebrapad aan het zwembad van 
Temse geeft het gemeentebestuur zo een belangrijk signaal. In 
onze gemeente is iedereen welkom, mag iedereen zichzelf zijn en 
is er geen plaats is voor zinloos geweld. De regenboogvlag kende 
zijn invoering in Temse al tijdens de vorige legislatuur onder im-
puls van toenmalig gemeenteraadslid Nick De Clerq.

Van links naar rechts: schepen Tineke Van Britsom, lid 
van het coördinatieteam van de Jeugdraad Anke Hulin, 
schepen Hugo Maes, voorzitter van de Jeugdraad Catha-
rina Wauman en schepen Lieve Truyman.

Raadslid Bart Van Geyt en schepen van Mobiliteit Lieve Truyman.

temse@n-va.be
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