
Temse
echt . onafhankelijk | januari-februari/2018

Vu
: T

om
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8/

9,
 1

21
0 

Br
us

se
l

Na overleg met de leden van Vlaams Belang  
Temse werd Sylvia Rombaut gevraagd 
om als lijsttrekker te fungeren voor de gemeenter-
aadsverkiezingen van 2018. De 35-jarige fiscaal 
deskundige bij Douane en Accijnzen aanvaardde 
het aanbod. 

Sylvia Rombaut zetelt sinds 2006 in de ge-
meenteraad van Temse en is niet aan haar proef-
stuk toe. Zo was ze eerder al kandidaat voor 
Vlaams Belang bij de federale en de Vlaamse 
verkiezingen en zetelde ze tijdens de vorige leg-
islatuur drie jaar in de OCMW-raad.

“Temse moet een mooie, veilige en Vlaamse 
gemeente zijn met respect voor open ruimte en 
natuur”, stelt een vastberaden Rombaut. “Een 
gemeente waar de Temsenaar zich thuis voelt. 
Daarvoor is Vlaams Belang de beste garantie.”

Vlaams Belang gaat in Temse resoluut voor een 
vierde zetel in de gemeenteraad.

SYLVIA ROMBAUT:
LIJSTTREKKER IN 2018

DOE MEE AAN ONZE BEVRAGING



Beste Temsenaar, 

Vlaams Belang houdt écht rekening met uw mening. Vandaar dat we ook graag uw mening kennen. U kan ons helpen door onderstaande bevraging 
in te vullen en bezorgen op volgend adres XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX of via e-post op oost-vlaanderen@vlaamsbelang.org.

1. Verloedering centrum Temse
Temse-centrum is steeds een pijnpunt geweest in alle voorgaande legislaturen. RUP (Ruimtelijk Uitvoering Plan) 
Winkelkern komt maar niet van de grond, ook niet onder het huidige bestuur. Dit RUP zou een opwaardering moeten 
zijn voor het Centrum en de winkelkern. In plaats van het RUP vorm te geven, worden er delen uit verwijderd en 
apart aangepakt (ISA-site) wat op zich niet slecht is, want zo komt er toch wat beweging in één of ander onderdeel.

Vindt U dat er dringend een duidelijke visie en aanpak moet komen voor het centrum van Temse?

O    Neen, het centrum ziet er goed uit zoals het is.
O    Ja, het centrum is dringend aan een opknapbeurt toe.
O    Ik heb daar geen mening over.

2. Moskeeën
Temse telt momenteel 3 moskeeën, waaronder 1 in de oude Rijkswacht Kazerne.

Wat is uw mening over moskeeën in Temse?

O    Er mogen gerust moskeeën bijkomen. Dat stoort mij niet.
O    Drie moskeeën, dat is meer dan voldoende
O    Ik vind dat moskeeën voor overlast zorgen zoals bijvoorbeeld parkeerproblemen, geluidsoverlast, e.d.
O    Ik heb daar geen mening over.
 
3. Kerken
Vele kerken staan leeg of worden niet gebruikt, deels door het geringe aantal bezoekers. 

Vindt U dat kerken een andere bestemming moeten kunnen krijgen?

O    Neen, een kerk moet een kerk blijven.
O    Ja, kerken moeten een andere bestemming kunnen krijgen. 
 Zoals bijvoorbeeld:    ...................................................
O    Geen mening
 

4. Fietspaden
Vindt u dat de fietspaden in Temse en de deelgemeenten in goede staat zijn?

O    Ja
O    Neen, zoals bijvoorbeeld    ...................................................
O    Geen mening
  

5. Openbaar vervoer: busverbinding
De werkgroep “Haal De Lijn over de brug” ijvert al jaren voor een betere verbinding tussen Temse en Bornem, nu 
is dit enkel mogelijk per trein, wat o.a. duurder is. Ook is er geen halte van De Lijn aan het station zelf.
Vindt u dat de Lijn werk moet maken van een busverbinding tussen Temse en Bornem?

O    Ja
O    Neen
O    Geen mening

6. Openbaar vervoer: Treinverbinding
Het treinstation in Temse is nu sinds enige tijd onbemand. Tickets kopen kan enkel nog online 
of via de ticketautomaat. Als gevolg van de niet-bemanning werd een lelijk ijzeren gedrocht 
geplaatst om passagiers van spoor 1 naar spoor 2 te brengen. De plannen voor de voet-
gangerstunnel zijn in ontwikkeling, maar de eindfase zal nog enige tijd op zich laten wachten. 

Wij zeggen wat u denkt

OMDAT UW MENING TELT!



Wat vindt U dat de beste oplossing zou zijn voor het Station?

O    Het station opnieuw voorzien van dienstpersoneel
O    Een voetgangerstunnel
O    Een ijzeren loopbrug
O    Andere oplossing:    ...................................................

7. Aanleg Wilfordkaai
De aanleg van de Wilfordkaai loopt op zijn einde. Met de realisatie van een nieuwe promenade, nieuwe (betaal)parkings, 
nieuwe gebouwen. Een prestigieus project volgens CD&V, maar wat denkt u ervan?

O    Het is een mooi project, een pluspunt voor Temse.
O    Ik heb mijn bedenkingen omwille van:

 O    het betalend parkeren
 O    de zichtbelemmering van de gebouwen op de Schelde
 O    een andere reden, zijnde    ...................................................

7. Ontwikkeling Steenbakkerij Steendorp
RUP Steenbakkerij is op de gemeenteraad van 30 oktober 2017 stop gezet. Wat betekent dat er  opnieuw  moet worden begonnen met nadenken 
over eventuele nieuwe bestemmingen. 

Wat vindt u dat er moet gebeuren met deze site?

O    De site mag blijven zoals ze is
O    Groen met speelruimte een aanvulling voor de omliggende natuurgebieden
O    Toeristische trekpleister voor fiets- en wandeltoerisme
O    KMO met eventueel een winkelruimte
O    Woonzone met eventueel mogelijkheid voor sociale wijk
O    Andere:    ...................................................

8. Ontwikkeling Roomacker
Ook deze ontwikkeling is stopgezet. Vlaams Belang vindt dat deze site niet is geschikt voor bebouwing, daar het een gevaar is voor de het naast-
gelegen natuurgebied.  Anders dan de site Steenbakkerij is dit een gebied dat zou worden omgevormd naar woongebied. Aangezien al jaren in ons 
programma staat “behoud van open ruimte”, konden wij ons absoluut niet vinden in omvorming. Maar wat is uw mening?

O    Er mag worden gebouwd 
O    Dit landelijk gebied moet worden beschermd
O    Andere:    ...................................................

9. Ontwikkeling woonuitbreiding Smesstraat en Hollebeek
Nog belangrijke woonuitbreidingsprojecten die op til staan zijn RUP Smesstraat en RUP Hollebeek. De verwezenlijking van deze plannen zullen ook 
niet onopgemerkt voorbij gaan. Laat ons hopen dat het Schepencollege heeft geleerd uit haar fouten van RUP Roomacker en RUP Steenbakkerij en 
nu vooraf informeert naar de mening van de buurtbewoners.

Vindt U dat deze 2 woonprojecten er moeten komen:

O    Ja, er is nood aan nieuwe woonprojecten in Temse.
O    Nee, we moeten zorgzaam zijn voor onze huidige open ruimten en de oude huizen in het centrum terug toonbaar en meer bewoonbaar maken
O    Nee, deze gronden zijn daar niet geschikt voor.

10. Veiligheid in Temse
Veiligheid is en blijft een belangrijk punt in het programma van Vlaams Belang. U beseft immers ook dat er op veilig-
heidsvlak nog niet te veel veranderd is. Ook al spreken traditionele partijen van een ‘gevoel van onveiligheid’, blijft 
Vlaams Belang ijveren voor een veiligere gemeente. Vlaams Belang wil immers een gemeente waar elke Temsenaar 
zich veilig voelt, waar elke Temsenaar zich thuis voelt. 

Maar wat vindt u? Voelt u zich veilig in Temse?

O    Ja, ik voel mij 100% veilig in Temse
O    Nee, ik voel me onveilig in Temse

Wat kunnen we er aan doen om van Temse een veiligere gemeente te maken?

O    Meer blauw op straat
O    Criminelen niet onmiddellijk terug vrijlaten
O    llegale criminelen onmiddellijk het land uit zetten
O    Andere:    ...................................................

VUL VRIJBLIJVEND UW GEGEVENS IN

Voornaam: .................................................................................
Naam:     .................................................................................
Straat:     .................................................................................
Postcode:     .................................................................................
Plaats:     .................................................................................
Telefoon:     .................................................................................
E-post:     .................................................................................


