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De nieuwe gemeenteraad in historisch perspectief
Begin januari wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, een historisch gebeuren, des te meer omdat gemeente en OCMW voortaan
samenvallen. Hier volgt een doorlichting van de nieuwe gemeenteraad
in historisch perspectief.
Toen CD&V in 1982 de absolute meerderheid verloor, vormde het een
coalitie met Open VLD, 30 jaar lang. In 2012 liet de verkiezingsuitslag
die coalitie niet meer toe (slechts 14 zetels op 29): CD&V en N-VA vormden de nieuwe bestuursmeerderheid (18 op 29).
De verkiezingen van zondag jl. brachten slechts een nipte meerderheid voor de uittredende coalitie (8 + 7 = 15 zetels op 29), vandaar dat
een derde partner werd bijgenomen: Open VLD (4 zetels). De nieuwe
coalitie telt 19 zetels op 29. De oppositie bestaat uit Tesamen (4 zetels),
Vlaams Belang (4) en Groen (2).
Onder de 29 raadsleden zijn er 12 nieuwe gezichten, 10 vrouwen. 21
verkozenen wonen in de kerngemeente Temse, 4 in Tielrode, 3 in Steendorp, 1 in Elversele.
Met als referentiedatum 1 januari 2019, is de gemiddelde leeftijd van de
raadsleden 47 jaar (2001: 43, 2007: 46, 2008: 48). Het jongste raadslid is
Tineke Van Britsom (28), tweede jongste Nicola De Cock (29). Het jongste raadslid in Temses geschiedenis is Kelly De Caluwé: 20 in 2007. Het
huidige oudste raadslid is Annemie Peeters-Muyshondt (73). Het oudste
raadslid ooit is Armand Felix: 82 in 2000.
Werner Maerevoet nam aan het grootste aantal verkiezingen deel (8x,
1976-2018, 4x verkozen). Hij komt daarmee op gelijke hoogte van de
liberale voorman Albert Van Cleemput (1932-1976, 2x verkozen). Niet te
evenaren is August Wauters (cf. August Wautersstraat, eigenaar Weverij
Wauters): hij zetelde 41 jaar (1946-1887): 28 jaar schepen, 13 jaar burgemeester.
De jongste schepen in de geschiedenis is Debby Vermeiren (29 in 2007),
gevolgd door Albert De Ryck (30 in 1947). De eerste vrouw in Temses
gemeenteraad (1971) én schepencollege (1973) was Juliette Meeus-Van
Nespen.
Dr. Jozef Peeters (Steendorp) is een unicum: hij is de jongste burgemeester ooit en was nooit raadslid of schepen. Toen hij in 1947 als burgemeester van start ging, was hij 30. Hij heeft ook het hoogste aantal
dienstjaren: 30 (1947-1976). Op de tweede plaats volgt August Maes
(Temse) met 28 jaar (1955-1982).
Uniek is ook het palmares van Eddie Van Der Vieren: hij was zowel voorzitter en ondervoorzitter van het OCMW én van Woonanker, zetelde als
gemeenteraadslid (en fractieleider) én als schepen.
De eerste Temsenaar van vreemde origine in de gemeenteraad was
Hasan Sarizeybek (2001-2006), van Turkse herkomst. Hij was ook de eerste in de OCMW-raad (2007-2012). Het eerste gemeenteraadslid van Marokkaanse origine was Mostafa Aouriaghel (2007-2018). In de nieuwe
raad zetelen Ismail Aydinli (°Turkije) en Mariam Sourroukh (°Marokko).
Driemaal waren vader en zoon burgemeester: August en Joseph Wauters, Dionysius en Alfred Andries, Albert en Luc De Ryck.
Temse heeft 1 burgemeester gehad, die nooit schepen is geweest, maar
van raadslid (1906-1920) ineens burgemeester werd: Alfred Andries,
eigenaar textielfabriek Dacca.
36 jaar in 1987 is Luc Verhulst de jongste gemeentesecretaris. De oudste
is Frans De Bock (79 in 1924). Hij was ook het langst gemeentesecretaris:
42 jaar (1892-1924). De eerste vrouwelijke gemeentesecretaris is Nele De
Cleen (sinds december 2016).

