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16 juli 2014. Interwaas huldigt Gust
Luc De Ryck - AC De Zaat Temse
Deckers. V.l.n.r. voorzitter Remy Audenaert, tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
Gust Deckers, directeur Bart Casier en
burgemeester@temse.be
burgemeester Luc De Ryck, die als oudWoensdag 9 mei 2018
voorzitter de hulderede uitsprak.

Temse & Interwaas en de toekomst
van de ISA-site (hoek Pastoor Boel/Gasthuisstraat)
N.a.v. de uitbreiding van de Antwerpse haven richting Waasland richtten 8 Wase
gemeenten (waaronder Temse) en de provincie in 1968 de Intercommunale Land
van Waas (= sinds 2009 Interwaas) op. Haar activiteiten spitsten zich oorspronkelijk toe op de ontwikkeling van de Linkerscheldeoever tot haven- en industriegebied en de belangenbehartiging van de Wase gemeenten daarin. Geïnspireerd
door de beperking van de kleinere gemeenten werd al enkele jaren later - nog vóór
de fusie - de opdracht uitgebreid tot (o.a.) het ontwikkelen van bedrijventerreinen
en huisvestingsprojecten.
Interwaas was en is van grote betekenis, niet in het minst voor Temse. Naast
de realisatie van een woonproject tussen Kasteelstraat en Boodsstraat heeft de
intercommunale bovenal de industriezone T.T.S. (= Temse - Tielrode - Sint-Niklaas)
gerealiseerd. De zone - 230 ha op Temses grondgebied (ter vergelijking: De Zaat
= 87 ha) - is al jaren volledig volzet, telt meer dan 200 bedrijven en stelt ca. 5.000
mensen tewerk.
In de jaren ‘80 was Interwaas in crisis. Toen ikzelf in 1989 voorzitter werd, was die
dip achter de rug en volgden de vette jaren. Het is een gelukkig toeval dat mijn
voorzitterschap daarmee samenvalt. Ere aan wie ere toekomt: de sleutelfiguur was
medestichter en decennialang bezieler gedelegeerd bestuurder Gustaaf Deckers
(1928-2015). Meester Deckers had Rechten, Notariaat en Economische Wetenschappen gestudeerd, en was van jongs af intens actief op economisch en politiek
vlak. Hij had een benijdenswaardige, veelomvattende kennis en combineerde de
kwaliteiten van de ambtenaar en de politicus. Gust was ook medeoprichter en
gangmaker van de Maatschappij Linkerscheldeoever (°1982). Zijn betekenis voor
de regio is bijzonder groot.
In 1993 vierden we het 25-jarig bestaan. Er werd toen voor elke gemeente een
apart project gerealiseerd. Voor Temse kozen we voor een simultaan seance
schaken met de 25-jarige Witrussische grootmeester Boris Gelfand, wereldtop.
Boris schaakte tegen 30 spelers (het kruim van de Wase schaakwereld) en won
bijna al zijn partijen.
Er waren ook projecten die alle gemeenten overspanden. Aan Jef Nys gaven we
de opdracht een strip te maken over Jommeke in het Land van Waas. Dat werd:
Het zevende zwaard. De Culturele Vereniging Spirit gaf het verhaal later uit als
luxe-album.
Toen het ISA-complex (klooster en school), hoek Gasthuis/Pastoor Boelstraat, in
2010 zijn deuren sloot, mondden besprekingen tussen het gemeentebestuur en
Interwaas uit in de aankoop van de site (in 2012) door Interwaas. Intussen is werk
gemaakt van het dossier. Meer daarover in een volgende editie.
Anno 2018 omvat Interwaas de volgende 10 gemeenten: Sint-Niklaas, Beveren,
Lokeren, Temse, Sint-Gillis, Kruibeke, Stekene, Waasmunster, Moerbeke en
Zwijndrecht.
Temse is in het directiecomité vertegenwoordigd door Luc De Ryck en Stephan
Van der Gucht, in de raad van bestuur door Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht,
Hugo Maes, Eddie Van der Vieren, Koen De Jonghe en Wim Van Rossen.

6 november 1993. Schaakgrootmeester Boris Gelfand met v.l.n.r zittend Patrick Michiels
en burgemeester Luc De Ryck, staand: Roger Van Geyt en Rudy Van Laeken.

