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Het einde van een legislatuur is altijd een uitgelezen tijdstip om terug
en vooruit te blikken. Vorige keer blikten we vooruit, nu blikken we
terug. Het indrukwekkende palmares van CD&V Temse werd eerder
al in de nieuwe omroeper toegelicht. Wat hier volgt, zijn persoonlijke
mijmeringen.
2006, het jaar van de vorige verkiezingen, begon ongelukkig voor mij.
Op 3 januari werd ik ‘doorkruist’ met 5 overbruggingen. In 2009 kwam
daar een pacemaker bij. Sinds mijn hartoperatie ‘koers’ ik niet meer,
maar ik ben wel blijven fietsen: voor de gezondheid. Overigens is mijn
werkkracht onaangetast gebleven: ik ben nog altijd rond 7 u. op De Zaat
en verlaat het gebouw in de regel als laatste tussen 22 en 23 u.
De absolute uitschieter van de legislatuur is het project-2 Scheldebrug.
We zijn Vlaams minister-president Kris Peeters blijvend dankbaar.
Dagelijks rijden verscheidene duizenden wagens over de bruggen. De
minister-president heeft trouwens ook z’n stempel gedrukt op Steendorp:
het groen- en natuurpark is onder zijn autoriteit tot stand gekomen
en in het verlengde daarvan ook de doortrekking van de dijk t.h.v. de
Warandestraat.
De Zaat is in volle ontplooiing. Momenteel zijn 372 woongelegenheden in gebruik, bewoond door 850 mensen. De herbestemming van
de Boelgronden geniet aandacht (en lof) vanuit alle windstreken van
Vlaanderen, maar… de verdwijning van de Boelwerf blijft het verdriet
van Temse, een scheefgeslagen nagel in het hart van elke Temsenaar,
een scheefgeslagen nagel die nooit meer helemaal wordt rechtgetrokken.
Ook AC De Zaat is een blikvanger. Van overal komen gemeentebesturen
er inspiratie op doen. Dat Temse door Binnenlandse Zaken werd uitverkoren om er een nationale oefening rond grieppandemie te houden, was
vooral ook te danken aan het AC.
Een hart van groen dat deze legislatuur is ontdekt, is de Durmetuin.
Hij is door de openluchtexpo’s uit de naamloosheid gehaald. Mét de
Paardenpolder en de natuurrijke omgeving heeft Tielrode blijvend z’n
eigen gordel van smaragd, bovendien midden het dorp.
De huisvesting van de Muziekacademie kende een definitieve oplossing.
Opgericht in 1970, heeft zij diverse locaties gekend, maar de nieuwbouw
heeft een punt gezet achter de calvarietocht.
De Emiel Naudtszaal in Elversele behoort tot de beste van het Waasland.
Zelfs de Wase Persclub heeft er al z’n Nieuwjaarsviering gehouden.
Op Velle gebeurde een mirakel. Katrijn De Winter mobiliseerde vele
helpende handen en slaagde erin - zonder subsidies - lokalen te laten
bijbouwen voor de basisschool. Een unicum!
Inzake feestelijkheden waren er talrijke uitschieters, maar de onbetwiste
hoogvlieger was 100 jaar Vliegweek (foto). Nooit heb ik zoveel gelukkige, enthousiaste mensen gezien als die dag, nooit heb ik naderhand
zoveel felicitatieboodschappen mogen ontvangen. Geen wonder dat
velen aandringen op herhaling.
Een krant vroeg naar mijn ontgoocheling van de voorbije legislatuur. Ik
heb daarop het volgende geantwoord: Falend overheidsbeleid inzake
Justitie/Veiligheid: straffeloosheid, geen uitvoering van straffen (zelfs
geen gevangenisstraffen onder 3 jaar effectieve veroordeling), procedures blijken belangrijker dan de misdaad (ongeacht de omvang van de
procedurefout én het misdrijf)… Dat alles heeft catastrofale gevolgen:
straffeloosheid vermenigvuldigt immers de misdaad. Dat falend beleid
treft ook de gemeenten.
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Het einde van een periode impliceert altijd een nieuw begin. We zien ze
met veel vertrouwen tegemoet. Graag rendez-vous op 14 oktober.

