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Terugblik op 2010 en beste wensen voor een....

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar!
 
2010 was weer een jaar vol initiatief en dynamiek. Ter illustratie volgt 
een selectie uit het imposante palmares dat onze gemeente dit jaar 
kleurde.
De nieuwbouw van onze Muziekacademie (Hoogkamerstraat) werd 
in gebruik genomen, mét een nieuwe afdeling: Dans. Op de KSV 
Temse-terreinen kwam een gemeentelijke feestzaal (‘Club 45’) mét 
tribune. Belangrijke werken zijn in uitvoering: de opwaardering van 
de dorpskom van Tielrode, de optimalisering van de waterbeheer-
sing/zuivering in Temse en Tielrode, renovatiewerken aan de Roxy, 
het oud-vredegerecht en het oud-gemeentehuis van Tielrode. In het 
Openluchtcentrum Schuerman werd het Oost-Vlaams trainingscentrum 
voor hockey geopend. Huize Vincent schreef geschiedenis met 60 nieu-
we woongelegenheden (15 voor dove bejaarden) en 3 kortverblijven. 
In Steendorp werd het natuurgebied Roomkouter opengesteld en werd 
een geboortebos aangeplant. Verscheidene originele initiatieven werden 
ontwikkeld op het vlak van duurzaamheid. Ook mobiliteit genoot weer 
prioritaire aandacht (schoolbereikbaarheidskaart, aankoop snelheidsra-
dars, fietsvaardigheidsparcours, verkeerspark en 12 kinderfietsen...); het 
kruispunt Veldstraat-Verbindingstraat kreeg een definitieve (veilige) 
vorm, er kwamen groen geaccentueerde zebrapaden aan schoolomge-
vingen... Sinds 1/8 verleent Temse zelfstandig bouwvergunningen (‘ont-
voogde gemeente’). De communicatiekanalen werden geoptimaliseerd: 
het gemeentelijk infoblad verschijnt in kleur (én op milieuvriendelijk 
FSC-papier), de website kreeg een face-lift en werd voorzien van een 
elektronisch loket, de dienstverlening kreeg een klantvriendelijk kwa- 
liteitslabel, de affiche-aanplakborden werden vernieuwd. De jeugd pakte 
eens te meer uit met originele initiatieven, o.a. de kinder-‘Pretgazet’ 
en de happening ‘Jeugd Temse in Beweging’ met als apotheose de 
(geslaagde) wereldrecordpoging ‘Papieren-bootjesrace op de Schelde’. 
Andere gedenkwaardige evenementen waren de Scheldeparade van 
de Rotary Club (voor 700 personen met een handicap), de Vaar-, fiets- 
en wandelhappening t.g.v. 25 jaar Rivertours en de opendeur van de 
houten mijnenveger Bernisse (Boelwerf, 1954) t.g.v. Temse in de Wolken. 
De seniorenmobiel (gratis vervoer voor senioren) deed zijn intrede. AC 
De Zaat kreeg een extra trekpleister met de permanente tentoonstel-
ling van 20 maquettes van op de Boelwerf gebouwde schepen (zie foto: 
Jef Dauwe, Luc De Ryck, Philip Heylen, Nicolas Saverys, Peter Verstuyft). 
Meerdere belangrijke publicaties zagen het daglicht, o.a. ‘De familie 
Wilford te Temse’, ‘Temse in beeld’, een terugblik op het zalig- en hei-
ligverklaringsproces van Priester Poppe, de nieuwe toeristische gids 
‘Ik hou van Temse’, ‘Het industriële verleden van Tielrode’ (met expo), 
‘Steendorp Oh, mijn duurb’re grond – Herwonnen cuestatrots’, ‘Tachtig 
is prachtig’ (Elversele, met expo) e.a. Opmerkelijk was ook de realisatie 
van een dvd met Temsese films uit de oude doos. Verscheidene tentoon-
stellingen genoten regionale tot nationale belangstelling: ‘Blikvangers’, 
‘MAARTspringt - JUNIzindert’, ‘Artawa’, ‘Oud speelgoed’, ‘Between Black 
and White’, Europese kant... In het Gemeentemuseum werd de 360ste 
expo (sinds 1983) geopend en wordt weldra de 135.000ste bezoeker geno-
teerd. Havenmeester Willy Van Britsom registreerde de 475.000ste boot-
toerist (sinds 1987). Twee jubileumconcerten genoten belangstelling tot 
ver buiten de gemeentegrenzen: Jacques Raymond en The New Orleans 
Train Jazz Band. Enzovoort...
  

Langs deze weg wens ik alle lezers 
oprecht en van harte een allergelukkigst 2011!  


