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Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Tielrode krijgt als eerste een kindvriendelijke begraafplaats 
Begraafplaatsen zijn heel vaak een enge plek voor kinderen, gevuld met pijn en verdriet. Toch is het zeer belangrijk dat ook  
kinderen op hun eigen manier kunnen en mogen rouwen. 

In oktober vorig jaar werd door de jeugd- en groendienst een 
belevingsonderzoek georganiseerd bij kinderen van het vierde, 
vijfde en zesde leerjaar rond het thema ‘rouwen’. Er werden 
rondleidingen georganiseerd op de begraafplaatsen, er waren 
knutselworkshops en klasgesprekken waar kinderen open kon-
den praten en tonen hoe zij verlies en verdriet ervaren. 

Op basis van dat belevingsonderzoek gingen de diensten aan de 
slag om de ideeën van de kinderen ook effectief uit te werken 
voor de inrichting op onze begraafplaatsen. Het eer-
ste resultaat is sinds kort te bewonderen in Tielrode. 
Zoals voorzien in het masterplan, komen er hierna 
nog andere begraafplaatsen aan de beurt.

Beste inwoner
Nooit meer, hoopten we met z’n allen. Een nieuwe lockdown wilden we absoluut vermijden. Maar de coronapandemie laat zich niet 
zomaar bedwingen. Opnieuw ligt ons vrijetijdsleven stil, opnieuw zijn horecazaken en andere winkels gesloten, opnieuw zitten we met z’n 
allen thuis. Dit jaar geen kerstmarkten of nieuwjaarsrecepties, maar acties in ‘ons kot’ en feest in de eigen bubbel.

Harde tijden
Velen hebben het moeilijk: sommigen financieel, anderen emotioneel. Het gemeentebestuur probeert een deel van die zorgen te ver-
zachten. Mensen met een sleutelpas krijgen begin volgend jaar een consumptiecheque. Wie een financiële impact ondervindt, kan bij het 
OCMW een toelage aanvragen voor de betaling van de water- en afvalfactuur of voor de aankoop van laptop of tablet voor schoolgaande 
kinderen. 

Heb je nood aan professionele en/of psychologische ondersteuning? Ook dan kan je voor een subsidie bij het OCMW 
terecht. Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen zien hun inkomsten wegvallen en liggen grotendeels stil, maar ook 
voor hen werd geld vrijgemaakt. 

Hou vol!
In deze moeilijke periode is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, zij het vanop afstand. Bel eens naar wie alleen 
of eenzaam is. Ga zwaaien aan het raam van je (groot)ouders. Maak gebruik van de digitale mogelijkheden om 
sociale contacten met vrienden en kennissen te onderhouden. En zorg voor licht in deze donkere periode. Laten 
we het coronavirus samen verslaan!

N-VA Temse wenst u, zeker in deze bijzondere tijden, een zalige kerst en een fijn nieuwjaar. Hou het veilig.

Kim Aluwé
Voorzitter

Tineke Van Britsom, 
schepen van Jeugd



temse@n-va.be

Hondenloopzone is open
Goed nieuws voor onze hondenbaasjes. In het najaar opende de eerste  
hondenloopzone in Temse. In die afgebakende ruimte kunnen honden 
veilig loslopen en samen spelen, terwijl de baasjes even uitrusten op een 
bankje. De zone ligt in het Meulenbroek, het natuurgebied langsheen de 
Schelde en tussen de Fonteinstraat en het jaagpad.

De hondenloopzone wordt intussen dagelijks bezocht door honden en hun 
baasjes in onze gemeente. We kunnen dan ook spreken van een groot succes. 
Samen met de nieuw aangestelde ambtenaar voor Dierenwelzijn, gaat onze 
N-VA-schepen Tineke Van Britsom nog op zoek naar andere locaties in  
Temse om het initiatief uit te breiden.

Zwerfvuilactie in bubbels
Net zoals vorig jaar stond er in september een XXL-zwerfvuilactie gepland, 
maar het coronavirus besliste daar anders over. Samenkomen in grote groe-
pen bleek niet mogelijk, dus werd een coronaveilige zwerfvuilactie op poten 
gezet waarbij iedere vrijwilliger in zijn of haar eigen bubbel op pad ging.

Op zaterdag 19 september trokken 130 mensen door de straten voor onze  
coronaveilige zwerfvuilactie ‘Bubble Cleanup’: een oproep van Ekobie, de  
gemeente Temse, Ons Streven en Ondernemend Temse. 

Alles samen haalden de deelnemers ongeveer 2.500 (!) kilogram zwerfvuil uit  
de omgeving. Vooral blikjes, plastiek verpakkingen en sigarettenpeuken  
werden in grote aantallen gevonden. Achteraf werden ook vier prijzen uitgedeeld, 
gesponsord door duurzame lokale winkels en organisaties.

Jaarlijks halen onze gemeentediensten zo’n 80.000 kilogram zwerfvuil en  
sluikstort op. Het gemeentebestuur blijft dan ook verder inzetten op sensibilisatie 
en moedigt onze inwoners aan om zelf actie te ondernemen tegen zwerfvuil.  
De motivatie van de burgers in Temse is alvast groot.

In memoriam: Lieve Van Hove
Godelieve Van Hove, of Lieve zoals de meesten haar kenden, was een Vlaams-nationalist in hart en nieren. Al van  
kindsbeen af stond ze mee op de barricaden om de Vlaamse waarden te verdedigen. Ze was vele jaren actief binnen  
de N-VA als bestuurslid en ledenverantwoordelijke in Merksem.

Enthousiast en gemotiveerd
Begin 2018 verhuisde Lieve naar Temse. Haar enthousiasme en motivatie bleven niet onopgemerkt. Ze 
stond steeds met veel passie klaar om zich in te zetten voor N-VA Temse: eerst als kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018, nadien als bestuurslid. Lieve gaf meteen een nieuwe draai aan 
onze ledenwerking, maar moest jammer genoeg na enkele maanden haar engagement terugschroeven 
nadat een tumor werd vastgesteld.

Eind september verloor ze de moedige strijd tegen kanker. We willen onze steun betuigen aan haar 
familie en omgeving en hopen dat ze dit verlies een plaats kunnen geven. Rust in vrede, Lieve.

“Binnenkort komen er nog meer hondenloopzones in Temse”, 
zegt schepen van Dierenwelzijn Tineke Van Britsom. 

 Onze lokale helden haalden in totaal zo’n 2.500 
kilogram zwerfvuil op.
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N-VA Waasland heeft een nieuw arrondissementeel bestuur
De N-VA-leden van het Waasland hebben een nieuw arrondissementeel bestuur gekozen voor de komende drie jaar. Het arron-
dissement is een verbindend niveau dat voornamelijk de lokale partijwerking opbouwt en activeert.

Jens De Wael uit Beveren geeft na achtereenvolgens vier jaar 
als secretaris en zes jaar als voorzitter de fakkel door aan Giel 
Verhelst uit Sint-Niklaas, die de afgelopen jaren al arrondisse-
menteel secretaris was. De functie van ondervoorzitter wordt 
opgenomen door onze eigen N-VA-schepen Lieve Truyman. 
De nieuwe secretaris wordt Vincent Janssens uit Beveren. Het 
arrondissementeel bestuur wordt verder aangevuld met afvaardi-
gingen uit de afdelingen van Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren, 
Kruibeke, Temse, Sint-Niklaas en Lokeren. “Als voorzitter van 
het Wase arrondissement zal ik er mee over waken dat dossiers 
zoals verkeer, over de gemeentegrenzen heen worden besproken 
én dat de Wase stem ook binnen alle niveaus van de partij zal 
gehoord worden”, aldus de nieuwe voorzitter Giel Verhelst.

Ook nieuwe partijraadsleden
Op de AB-verkiezingen werden ook de nieuwe partijraadsleden 

aangesteld. Het Waasland zal in de partijraad, het hoogste be-
slissingsorgaan van de N-VA, vertegenwoordigd worden door de 
voorgaande drie verkozenen, aangevuld met Dirk Van de Voorde 
uit Lokeren en burgemeester Lieven Dehandschutter uit Sint- 
Niklaas. De parlementsleden Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas 
en Peter Buysrogge uit Sint-Niklaas, gedeputeerde Annemie 
Charlier en partijbestuurslid Danka De Wert uit Sint-Gillis-
Waas vervolledigen de Wase afvaardiging in de partijraad.

Stem Temse vertolkt
N-VA Temse duidde eerste schepen Lieve Truyman aan als  
rechtstreekse vertegenwoordiger in het arrondissementeel  
bestuur en de partijraad. Daarnaast werd ook lokaal voorzitter 
Kim Aluwé op de eerste vergadering van het nieuw samen- 
gestelde AB als bestuurslid gecoöpteerd. Samen zullen zij  
Temse een stem geven op het Wase beleidsniveau.

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 45.000 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.

Temse is van alle markten thuis
Begin oktober werd in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen de lokale 
markt onder de aandacht gebracht. Elke bezoeker van de vrijdagsmarkt in Temse 
en de landbouwmarkt in Tielrode kreeg van het gemeentebestuur een shoppingtas 
cadeau.

Wie bij de marktkramers een aankoop deed, kon een leuke prijs winnen. De hoofd-
prijs, een weekendje weg, werd voorzien door de provincie. Schepen Stephan Van der 
Gucht en de dienst Lokale Economie zorgden samen met de marktkramers voor een 
uitgebreide prijzenpot. De actie was een groot succes en werd warm onthaald door 
bezoekers en winnaars.

Er gingen maar liefst 1.500 shoppingtassen de deur uit. 
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Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


