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Het gemeentehuis (Markt),
van administratief tot 

ceremonieel-cultureel-toeristisch centrum 

30/6/2005. Minister Dirk Van Mechelen 
ondertekende het restauratiedossier van
het gemeentehuis op het gemeentehuis. 

Temse beschikt sinds 2006 over 2 offi ciële gebouwen: het gemeentehuis 
en AC De Zaat. Het verschil tussen beide gebouwen? In AC De Zaat wordt 
gewerkt, op het gemeentehuis wordt gevierd, gefeest, gehuldigd, ontvangen, 
gejubileerd, getrouwd… Enkel de Toeristische Dienst is er gevestigd. Sinds de 
ingebruikname van AC De Zaat (2006) heeft het gemeentehuis ingrijpende 
wijzigingen ondergaan. We zetten ze op een rijtje.

Beschermd als monument (2000) is het gebouw in 2006-2008 
gerestaureerd: 
- van de gevel werd elke steen één voor één gereinigd en herschilderd in
 de oorspronkelijke rode kleur van 1906
- nieuwe bedaking 
- installatie lift (van gelijkvloers tot balkon feestzaal) 
- de vloerconstructie van de zolder werd gereinigd, hersteld en behandeld. 
 Om de zolder bruikbaar te maken, werd een nieuwe plankenvloer op 
 een akoestische deklaag aangebracht 
- de ramen aan de zuid- en westgevel werden vernieuwd. Het enkel glas
 werd overal vervangen door dubbel glas 
- aan de feestzaal werd een keuken verbonden
- op de eerste verdieping werd de keuken geherlocaliseerd en werden de 
 toiletten heringericht en uitgebreid
De beiaard werd vervolledigd: van 23 naar 38 klokken, waarvan 1 geschon-
ken door Jos D’Hollander (Temse), internationale autoriteit op het vlak van 
de beiaard. Hij speelde een cruciale rol in de totstandkoming van Temses bei-
aard, zowel in 1976 bij de installatie als bij de uitbreiding. De beiaardkamer en 
de ruimten die ertoe leiden zijn verfraaid.
De Toeristische Dienst verhuisde van De Watermolen naar het gelijkvloers 
van het gemeentehuis. De ruimten werden in een nieuw en passend kleedje 
gestoken. Mede door zijn centrale ligging en het kader geldt de Toeristische 
Dienst als een voorbeeld op zijn terrein. 
Het gemeentehuis is opgenomen in het gemeentelijk toeristisch aanbod, o.m. 
als onderdeel van de Centrumwandeling. In de 4 ruimten op de 1ste verdieping 
worden speciaal voor het publiek kunstwerken tentoongesteld van (voorna-
melijk) Temsese kunstenaars, met als pronkstuk het gerestaureerde portret 
van Philippus Nijs (ca. 1760). 

Historiek
Charles Nissens (Temse) ontwierp het gemeentehuis (1906), plaatste het op 
één lijn met het kasteel en maakte het tot een waardige tegenhanger van 
de dekenale kerk. Het werd ontworpen op de maat van de toenmalige (be-
perkte) opdrachten van het gemeentebestuur: bevolking en burgerlijke stand, 
openbare werken, openbare rust en veiligheid, onderwijs. Alle diensten zaten 
onder één dak, ook politie, brandweer én een conciërgewoning. 
De evolutie van de gemeentelijke taken noodzaakte het gemeentebestuur 
in de loop der jaren tot voorname ingrepen: de conciërgewoning verdween 
(1951), de brandweer (1965) en de politie (1984) verhuisden, 3 aanpalende 
woningen in de K. Wautersstraat werden ingenomen, meerdere (nieuwe) 
diensten werden buiten het gebouw gehuisvest, tussenruimten en bergingen 
werden omgevormd tot bureaus… Om geen plaats te verliezen, werd géén 
lift geïnstalleerd. De beschikbare ruimte was op den duur zo beperkt, dat 
herlocalisatie absolute noodzaak was. De keuze viel op het voormalige admi-
nistratief centrum van de Boelwerf. 

Over het gemeentehuis, z’n historiek, architect, bouwstijl, veranderings-
werken, conciërgewoning, omringende gebouwen, evolutie gemeentelijke 
diensten, geschiedenis gemeenteraad, burgemeesters, gemeentesecretarissen, 
ontvangers, mandatarissen... staat alles te lezen in het boek ‘Het Gemeen-
tehuis van Temse’ (2008) van Digna Coppieters, Luc De Ryck, Jerome Smet, 
Marc Boel en Leo De Roeck. 

Oudejaarsavond MenuOudejaarsavond MenuOudejaarsavond Menu

Reserveren : Tel 03 766 58 86 of dhoogecamere@skynet.be

€ 72,50 pp zonder wijnen
€ 95,50 pp met aangepaste wijnen
Uw reservatie wordt enkel en alleen bevestigd
na telefonische reservatie en ontvangst van een voorschot 
van € 50 pp op rekeningnr KBC 737-0138575-05

d’Hooghe Camere
Eigenlostraat 2  Sint-Niklaas

Oudejaarsavond Menu
Maandag 31 december

Oudejaarsaperitief met feestelijke hapjes 
-- -- --

In crepinette gebakken rollade van  Mechelse koekoek  
met ganzenlever en affi la cress

-- -- --
Heldere vleesbouillon met kruidenfl ensjes 

-- -- --
Op vel gebakken skrei met blanke botersaus en yabbies

-- -- --
Sorbet van champagne 

-- -- --
Hindenfi let met zalf van pastinaak en 

beignets van Nicolay aardappelen   
-- -- --

Tarte tatin met chantilly van tonka 
-- -- --

Koffi e met versnaperingen

OM MIDDERNACHT 
SERVEREN WIJ U

EEN GLAASJE
BUBBELS OM

HET NIEUWE JAAR
IN TE LUIDEN

Indien gewenst brengt onze shuttle u veilig thuis

Op 24, 25 en 31 december kunnen gerechten
afgehaald worden... afhaalfolder ter beschikking.

Markt 27 Temse • tel 0473 40 06 34
www.zoetgedacht.be
dinsdag • donderdag • vrijdag 10 - 12.30 en 13.30-18 u
zaterdag 10 - 17 u

Heerlijke ZOETe GEDACHTen in een magisch
winter wonderland... Wenst u net dat tikkeltje meer ?
Kom het dan NU ontdekken !

OPGELET ! Door u samengestelde pakketten zijn alleen mogelijk 
OP BESTELLING !! Zonder bestelling vooraf kunt u altijd kiezen uit 
onze ruime keuze in de winkel.

Voor Kerst : TEN LAATSTE bestellen op donderdag 20 december
Voor Eindejaar : TEN LAATSTE bestellen op donderdag 27 december

EXTRA OPEN !! 
ma 17 t.e.m. za 22 dec 10 - 19 u 
zo 23 en 30 dec 14 - 18 u 
ma 24 en 31 dec 09 - 16 u 
woe 26 t.e.m. za 29 dec 10 - 19 u 
Gesloten 25 dec. + 1 en 2 jan.

✂


