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De nieuwe gemeenteraad
in historisch perspectief 

Op woensdag 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Hier 
volgt een doorlichting in historisch perspectief.
 
Toen CD&V in 1982 de absolute meerderheid verloor, vormde het een coa-
litie met Open VLD - 30 jaar lang. De uitslag van de jongste verkiezingen 
bood hen geen meerderheid meer, zodat een nieuwe coalitie diende ge-
vormd. Zij omvat CD&V (11 zetels) en N-VA (7). De oppositie bestaat uit 
Sp.a/Groen (5), Open VLD (3) en Vlaams Belang (3), een verhouding van 
18-11. Onder de 29 raadsleden zijn er 13 nieuwe gezichten (dat cijfer 
houdt rekening met de vervanging van de herkozen kandidaten Magda De 
Meyer en Rony Rombaut, die de gemeenteraad ruilen voor het OCMW). 
Voorzitter van de gemeenteraad is Koen De Jonghe. 
De centrumgemeente Temse telt 21 verkozenen (72,4%), Tielrode 5 
(17,2%), Steendorp 3 (10,3%), Elversele 0. Het is de eerste keer dat een 
deelgemeente géén verkozenen heeft. 
De raad telt 9 vrouwen (31%), het schepencollege 2 (25%).   
De gemiddelde leeftijd van de raadsleden is 48 jaar (2001: 43, 2007: 46).
Drie raadsleden zijn 22: Freya De Keyzer is de benjamin (°23/10/1990), 
gevolgd door Nick De Clercq (°6/9/1990) en Tineke Van Britsom 
(°26/4/1990). Uitgetreden raadslid Ronny De Keyzer, vader van Freya, was 
nog een maand jonger dan zijn dochter, toen hij in 1977 zijn intrede deed. 
Het jongste raadslid in Temses geschiedens is Kelly De Caluwé: 20 in 2007. 
Het oudste raadslid is (opnieuw) Roger Troubleyn: 69. Het oudste raadslid 
ooit is Armand Felix: 82 in 2000. 
Luc De Ryck nam aan het grootste aantal verkiezingen deel (6) en is het 
langst zetelende lid (30 jaar: 10 jaar schepen, 20 jaar burgemeester). 
Onaantastbaar is de score van August Wauters (cf. August Wautersstraat, 
eigenaar Weverij Wauters). Hij zetelde 41 jaar, 1846-1887: 28 jaar schepen, 
13 jaar burgemeester. Het hoogste aantal deelnames ooit staat op naam van 
de liberale voorman Albert Van Cleemput: 8x (1932-1976, 2x verkozen). 
Het jongste collegelid in de geschiedenis is Debby Vermeiren (29 jaar in 
2007), gevolgd door Albert De Ryck (30 in 1947). Lieve Truyman is 31,
Luc De Ryck was 32 (1983).  
De eerste vrouw in Temses gemeenteraad (1971) én schepencollege (1973) 
was Juliette Meeus-Van Nespen. 
Dr. Jozef Peeters (Steendorp), de jongste burgemeester ooit van de fusiege-
meente, was uitsluitend burgemeester. Toen hij in 1947 van start ging, was 
hij 30. Hij heeft als burgemeester ook het hoogste aantal dienstjaren: 30 
(1947-1976). Op de tweede plaats staat August Maes (Temse) met 28 jaar 
(1955-1982). 
De eerste Nieuwe Belg in de gemeenteraad was Hasan Sarizeybek (2001), 
van Turkse origine. De voorbije legislatuur zetelde hij in de OCMW-raad, 
maar hij zetelt nu opnieuw in de gemeenteraad. Het eerste raadslid van 
Marokkaanse origine is Mostafa Aouriaghel (2007); hij begint aan zijn 
tweede legislatuur. 
Driemaal waren vader en zoon burgemeester: August en Joseph Wauters, 
Dionysius en Alfred Andries en Albert en Luc De Ryck. 
Ingrid Meeus was de eerste vrouwelijke voorzitter van het OCMW. De 
jongste voorzitter was Eddie Van Der Vieren (40 in 1989). Deze laatste is 
trouwens een curiosum: hij was al voorzitter en ondervoorzitter van zowel 
het OCMW als de Bouwmaatschappij. Hij zetelt nu in de gemeenteraad en 
is fractieleider van CD&V. 
Temse heeft één burgemeester gehad die nooit schepen is geweest, maar 
van gemeenteraadslid burgemeester werd: Alfred Andries (1920), eigenaar 
van het textielbedrijf Andries, Brijs & Co, het latere Dacca. 
De (rijkelijk geïllustreerde) geschiedenis van de gemeenteraad staat te lezen 
in het boek Het gemeentehuis van Temse, dat in 2008 verscheen. 

Installatievergadering,
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CVOTEMSE
onderwijs voor volwassenen

Vanaf 28 januari nieuwe lessenreeksen
Informatica (Windows 7, Office 2010)

l Initiatie lWord l Excel l Internet
l Photoshop elements l Publisher l Powerpoint
l Multimedia, videobewerking
lWebdesign met Joomla
lWindows, Beheers je pc
lWerken met de IPad (nieuw)
€ 69 per cursus = € 1,15 per lesuur

Fotografie
l Digitale fotografie met reflexcamera
l Lightroom
€ 69 per cursus = € 1,15 per lesuur

Nederlands voor anderstaligen

CVO Temse
Schoolstraat 17a
9140 Temse
tel 03 771 33 41
www.cvotemse.be
secretariaat@cvotemse.be

inschrijvingen
info
maandag - donderdag
10 - 12 uur
19 - 21 uur

 

               


