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  N-VA Temse nieuwjaarsdrink

   Nieuw woonerf in Temse
De herstellingswerken aan de voetpaden in de tuinwijk zijn afgerond.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de Koning Leopoldlaan, Koning Albertlaan en Koning  
Boudewijnlaan in te richten als woonerf.

In een woonerf mag men uitsluitend parkeren in de voorziene 
parkeervakken met de letter “P” in verwerkt, men mag er max 
20 km/u rijden en er wordt in dit woonerf enkelrichting opge-
nomen. 
Dit moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de wijk en aan de 
schoolomgeving verbetert. 
De werken voor de inrichting van dit woonerf zijn gepland in de 
maand maart.

Lieve Truyman - schepen van Mobiliteit

   Minder sluipend vrachtvervoer in Temse
Nadat de werken aan de N16 en Hoogkamerstraat vorig jaar in november 
opgeleverd werden, is de gemeente van start gegaan met de uitbreiding van de 
verbodszone voor voertuigen van +3,5 ton. 
Dit houdt in dat er aan tal van invalswegen borden staan die ervoor zorgen dat 
het vrachtvervoer niet nodeloos in het centrum van Temse rijdt.  

Het zorgt meteen ook voor een betere leefbaarheid in wijken en zijstraten.

    Lieve Truyman - schepen van Mobiliteit

   OCMW-Temse start met een centrum voor kortverblijf
Het OCMW-Temse startte vanaf 01/01/2014 in het 
woonzorgcentrum De Reiger  met een nieuwe dienst-
verlening: een centrum voor kortverblijf. 
Dit centrum biedt tijdelijke verzorging en opvang aan  
ouderen vanaf 65 jaar voor maximaal 60 opeenvol-
gende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. 
De dienstverlening is grotendeels dezelfde als in het 
woonzorgcentrum.

Werner Maerevoet - OCMW voorzitter

Het gemeentebestuur van Temse hoopt met een aantal initiatieven meer volk naar de plaatselijke 
handelszaken te lokken.
Bij de Vlaamse regering is een project ingediend, waarvoor intussen de nodige subsidies zijn 
toegezegd.
In dit project zijn initiatieven opgenomen om de winkelkern visueel beter af te bakenen, het 
straatbeeld te verfraaien, acties in verband met leegstand, goede parkeerverwijzing, beweg-
wijzering tussen markante plaatsen en het winkelgebied en ondersteuning voor startende 
ondernemingen. 
Om nieuwe handelszaken aan te trekken voorzien wij voor nieuwe vestigingen een vrijstelling van 
de bedrijfsbelastingen voor 3 jaar.

Geert Vandersickel - schepen van Lokale Economie

Wil je meer info, 
wil je meewerken ...
Neem contact op met Geert Vandersickel - 0479/40 60 21,
Werner Maerevoet - 0478/42 42 65 of Lieve Truyman - 0486/78 54 81

Op 19 januari ontvingen wij  Siegfried Bracke 
- Oost-Vlaamse lijsttrekker op 25 mei voor de Kamer - 
op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie.

  Valentijnsactie

Op 14 februari was er opvallend 
veel geel aan het station en op de markt te zien ... 
dat was niet toevallig.
Ook N-VA Temse vierde Valentijn en deed dat met 
een glimlach, een liefdevolle wens en vooral hartige 
chocolaatjes. 
Kortom, een gesmaakte actie.

  Nieuw leven in de winkelkern


