
Temsese ondernemers presenteren 
Verkiezingsmanifest

T.g.v. gemeenteraadsverkiezingen leggen heel wat organisaties hun vragen 
en bekommernissen voor aan de deelnemende partijen of - na de installatie 
van het nieuwe bestuur - aan het schepencollege. Ook nu weer maakten 
talrijke verenigingen van die mogelijkheid gebruik. Als belangrijke hoeksteen 
van het maatschappelijk leven nemen de zelfstandige ondernemers in deze 
context een belangrijke plaats in.

Vóór de verkiezingen legde UNIZO Temse o.l.v. voorzitter Patrick Michiels 
de verzuchtingen van de plaatselijke handelaars aan het college voor. Daarbij 
beklemtoonde UNIZO op de eerste plaats het thema waar het al jaren op ha-
mert: de opwaardering van Temse-centrum. Wat de stand van zaken van dat 
dossier betreft: in opdracht van het gemeentebestuur werkt het studiebureau 
STUDIO K (Berchem) plannen uit m.b.t. de renovatie van de as P. Boelstraat - 
August Wautersstraat, inclusief gedeelten van de Akkerstraat en de Gasthuis-
straat (nieuwbouwen wzc De Reiger en 50 assistentiewoningen, mogelijk 
ook polikliniek, ISA-site). Het betreft een Totaalplan, dat rekening houdt 
met ruimtelijke ordening, veiligheid, mobiliteit, functionaliteit, esthetica…

Op maandag 11 februari jl. maakten de werkgeversorganisaties hun 
Verkiezingsmanifest over aan het schepencollege. De verenigingen en hun 
vertegenwoordigers waren 

- Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: voorzitter 
Filip De Clercq, KamerAmbassadeur Peter Depraetere en directeur Dirk 
Bulteel

- Ondernemend Temse: Philippe Van Robaeys
- TTS Ondernemingsclub: Roland Van Gasse 

Het manifest omvat de gezamenlijke verzuchtingen van de ondernemers: 
concrete bekommernissen, gesteld in een directe, heldere taal. De klemtoon 
ligt vooral op lokale belastingen, mobiliteit, ruimte om te ondernemen, de 
arbeidsmarkt en het gestructureerd overleg met het gemeentebestuur. Wat 
dat laatste betreft: in Temse is al meerdere jaren een periodiek overleg tussen 
het college en vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties (+ UNIZO). 

Temse heeft traditioneel een rijk industrieel leven. Waar het economische 
landschap vroeger werd gedomineerd door 7 grote ondernemingen (Boel-
werf en 6 textielbedrijven), heeft de tand des tijds het beeld helemaal veran-
derd. Alle voormelde ondernemingen zijn verdwenen. De KMO- en industrie-
zone op De Zaat telt 60 bedrijven en stelt meer dan 1.000 mensen te werk. 
De industriezone TTS, langsheen de gewestweg Temse - Sint-Niklaas, omvat 
meer dan 200 bedrijven en biedt werkgelegenheid aan 5.000 werkne-
mers. Beide industriezones zijn volzet. Eén van de vragen van de werkne-
mersorganisaties betreft extra ruimte om bedrijvigheid te ontwikkelen. 

Actueel. Voor de TTS-zone komen er essentiële jaren. De zone, die op 
gang kwam in het begin van de jaren ’70 en werd volgebouwd in de jaren 
’90, gaat gebukt onder de last der jaren. In nauwe samenwerking met 
het Gemeentebestuur gaf het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
Interwaas, dat het hele gebied (230 ha) tot ontwikkeling bracht, op 27 juni 
2018 opdracht aan het studiebureau D+A (Halle) voor het opmaken van een 
Ruimtelijk Strategisch Masterplan voor de reconversie van de zone. 
De plannen zijn in opmaak. Het spreekt vanzelf dat in brede kringen wordt 
uitgekeken naar de grondige gedaantewisseling van dit gebied, dat een 
geweldige hefboom vormt tot welzijn en welvaart. 
Het Verkiezingsmanifest van de werkgeversorganisaties kan worden beko-
men via Dirk.bulteel@voka.be. 
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Het schepencollege met voor-
aan zittend de delegatie van 
de werkgeversorganisaties. 


