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Een gemeenteraad gaat, 
een gemeenteraad komt… 

Op maandag 17 december vergaderde de gemeenteraad voor het laatst, 
een dankbare gelegenheid om terug te blikken op de voorbije legislatuur. 

Vijf raadsleden verlieten ‘onderweg’ de raad: Ingrid Meeus, die voorzitter 
werd van het OCMW, werd opgevolgd door Heidi Bauer, Marc Cordeel 
door Eddie Gosselin, Alain Cleyman door Marianne Renette, Kelly De 
Caluwé door Eddy Boel, Petra Staes door Etienne Brys. Er waren 2 sche-
penwissels: de plaats van Marc Cordeel werd ingenomen door Wim Van 
Rossen; hij werd later op zijn beurt opgevolgd door Patrick Vermeulen. 
De raad kende voor het eerst in de geschiedenis een voorzitter: Wim Van 
Rossen. Toen hij schepen werd, nam Patrick Vermeulen zijn plaats in. Later 
wisselden zij opnieuw de functies. Bij het afsluiten van de legislatuur wa-
ren de deelgemeenten als volgt vertegenwoordigd: Temse 23, Tielrode 4, 
Steendorp 1, Elversele 1. 
Twee schepenen worden met ingang van 2013 raadslid: Patrick Vermeu-
len en Annemie Blommaert. De volgende mandatarissen verlaten de raad: 
Ronny De Keyzer, Magda De Meyer, Ingrid Meeus, Bert Andries, Heidi 
Bauer, Nicole Van Der Vieren, Marcel Noens, Rony Rombaut (was samen 
met z’n dochter, Sylvia, verkozen, maar vader en dochter mogen niet sa-
men zetelen; Rony gaat naar het OCMW), Marjan Van Den Eynde,  
Herman Brys, Chris Vervaet, Marianne Renette en Etienne Brys. 
Ronny De Keyzer zetelde 36 jaar in de gemeenteraad (1977-2012). Zijn 
dochter, Freya, nam bij de jongste verkiezingen zijn plaats in en werd 
verkozen. Met haar 22 lentes wordt zij de benjamin van de nieuwe raad. 
Ook Magda De Meyer verdwijnt. Zij was weliswaar herkozen, maar na 30 
jaar (1983-2012) ruilt zij de gemeente- voor de OCMW-raad. Haar plaats 
wordt ingenomen door Raf Catthoor, waardoor Groen in de raad komt. 
De nestor van het gezelschap blijft de 69-jarige Roger Troubleyn. 
Met 30 jaren dienst (10 als schepen, 20 als burgemeester) voert burge-
meester Luc De Ryck de nieuwe raad aan inzake aantal jaren. Van de col-
lega’s met wie hij in 1983 in het schepencollege van start ging, is niemand 
meer in leven. Burgemeester was toen Désiré Van Riet, schepenen Felix 
Bulteel, Siegfried Buytaert, Armand Felix, Emiel Naudts en Albert De Cau-
wer, gemeentesecretaris Ben Van Lysebettens. Wie wel nog in leven is – en 
onlangs in goede gezondheid zijn 90ste verjaardag vierde – is eregemeente-
secretaris Albert Amelinckx. 
In een volgende bijdrage komen we terug op de samenstelling van de 
nieuwe raad.

Eedaflegging 
Ingevolge de staatshervorming is de benoeming van de burgemeesters 
geen federale materie meer, maar Vlaamse. Het is Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois die benoemt. De eedaflegging ge-
beurt bij de gouverneur: André Denys. De gouverneur wordt 65 op 6 ja-
nuari en neemt - na 8 jaar - afscheid (op 31 januari). De eedaflegging van 
de 65 Oost-Vlaamse burgemeesters was dan ook een laatste opdracht. 
Waar de eedaflegging bij zijn voorgangers collectief gebeurde - allemaal 
onmiddellijk achter elkaar tijdens één en dezelfde zitting - geeft André  
Denys er een meer persoonlijke touch aan. Hij ontvangt elke burgemees-
ter apart en laat hen zelfs toe een kransje vrienden mee te brengen. 
Op maandag 17 december startte hij met de eedaflegging van 7 bur-
gemeesters, waaronder de burgemeester van Temse. Burgervader sinds 
1993, was het voor Luc De Ryck de 5de maal dat hij de eed aflegde. Op de 
foto ziet u de burgemeester met echtgenote, dochter Nele en de gouver-
neur en zijn echtgenote. 


