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Vooruitblik op het Temse
van de toekomst 

Het Gemeentebestuur kan bogen op een indrukwekkend palmares 
2007-2012: vele grote en kleine realisaties, die de bevolking wezenlijk 
zijn ten goede gekomen. Maar het beleidswerk is nooit gedaan, het is 
een eeuwigdurende beweging. Hier volgt een selectie projecten die het 
gezicht van Temse zullen bepalen. 

Temse-centrum wordt opgewaardeerd. Naast de commerciële optimali-
sering worden traditionele sites herbestemd: 
- het voormalige klooster/scholencomplex (P. Boel/Gasthuisstraat) is 
 aangekocht door Interwaas (waarvan Temse deel uitmaakt). Er komt 
 een woonproject met commerciële inslag;
- omtrent de bijgebouwen van het gemeentehuis (Markt) en omgeving
 zijn volop gesprekken aan de gang, waarvan op korte termijn concrete
 resultaten worden verwacht.
Dankzij de randrealisaties van het project-tweede Scheldebrug heeft de 
Wilfordkaai een uitsluitend toeristische bestemming gekregen. De om- 
en uitbouw van de kaai (inclusief het Vlietpark), wordt een historisch 
project. De invulling van de site van Wittock-Van Landeghem is onder-
weg. 
De dorpskernen van Temse, Tielrode en Steendorp zijn de jongste jaren 
sterk verfraaid. De renovatie van de dorpskern van Elversele (van De 
Fortune tot rondpunt N41) komt in zicht: aanleg wegenis en voetpaden, 
opwaardering kerkplein, Hof ter Elstlaan en schoolomgeving. In Elversele 
wordt ook verder geijverd voor de heraanleg (door het Vlaams Gewest) 
van de N41 mét parallelwegen. Dat alles sluit aan bij het veelomvat-
tende project Elversele kleurt buiten de lijntjes, dat momenteel in volle 
uitvoering is. 
Steendorp staat op de prioriteitenlijst met de renovatie van Het Centrum, 
vele jaren dé ontmoetingsplaats van het gemeenschaps- en verenigings-
leven. Het Gemeentebestuur heeft het complex aangekocht en de 
toekomstige bestemmingen zijn momenteel ter studie. Van essentiële 
betekenis wordt ook de nieuwe bestemming van de steenbakkerijsite. 
Aansluitend bij de briljante renovatie van de dorpskern van Tielrode vol-
gen de afwerking van de Burg. Heymanstraat en de heraanleg van de 
Antwerpsesteenweg. Het in opmaak zijnde RUP zal het behoud van de 
Durmetuin en de Paardenpolder waarborgen. 
Ingrijpende projecten zijn ook de bouw van een nieuw zwembad, nieuw-
bouw rustoord De Reiger, de aanpak van het ziekenhuis en de renovatie 
van het Gemeentemuseum. Site De Zaat wordt via een bijkomende ont-
sluitingsweg verbonden met de Leie, inclusief de aanpassing van het snij-
punt Leie-Cauwerburg. De herinrichting van het kruispunt E. Tinelplaats-
St.-Amelbergalaan-Hoogkamerstraat is van grote betekenis voor de ver-
keersveiligheid. Verkeer blijft prioritair, vandaar blijvende investeringen in 
veilige wegen met afgescheiden fietspaden en conflictvrije kruispunten, 
aanleg nieuwe fietspaden, optimalisering parkeergelegenheden, uitwijk-
stroken op landelijke wegen, verkeersluwe woonwijken, aanpassing en/
of uitbreiding openbare verlichting… 
Nog talrijke andere belangrijke werken staan op het verlanglijstje: her-
aanleg Stationsplein, Eigenlo (van Doornstraat tot spoorweg), ontwik-
keling zone rond Huize Vincent, verdere oppuntstelling gemeentelijk 
patrimonium… En dan zijn er nog ontelbare grote en kleine plannen op 
de meest uiteenlopende domeinen, veel te veel om binnen de ruimte van 
deze bijdrage op te sommen. 

Beleid eindigt nooit. Het is een voortdurend aanpassen aan en inspelen 
op de maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn klaar voor de toekomst 
en zien ze met vertrouwen tegemoet! 

Het klooster/scholencomplex maakt 
plaats voor een woonproject met 
commerciële inslag.
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De belangengroep voor motorrijders MAG (Motorcycle 
Action Group Belgium) organiseert i.s.m. onze politiezone 
een screening voor motorrijder en dit onder het moto 
‘Rij ik zo goed als ik zelf denk ?’

Tijdens een screening zullen er verschillende ‘combi’s’ van 
oefeningen opgesteld staan. Er zijn o.a. oefeningen vooral 
gericht op tractiecontrole, zithouding en kijktechniek 
(trage manoeuvres). De nadruk zal eerder gelegd worden 
op het kijken naar ‘hoe’ de kandidaten het doen, meer dan 
naar ‘wat’ ze doen. Het is dus niet meer voldoende om het 
parcours te kunnen rijden zonder kegels te raken, maar wel 
om dit te doen met het toepassen van de juiste technieken. 
Meer info vindt u op de website www.mag.be

Deze screening vindt plaats op zaterdag 6 oktober 
(om 9.30 uur) op de parking van AC De Zaat, 
Nagelheetmakerslaan 1, 9140 Temse.

Opgelet !
U dient zich op voorhand in te schrijven via

www.mag.be
klik rechts op het onderdeel “screeningen”en u kan  
zich inschrijven. 
Iedere motorrijder mag deelnemen.

Info : commissaris Katty De Bruyn (03 711 02 02).

Politiezone  KRUIBEKE-TEMSE
Nagelheetmakerslaan 1 Temse

tel 03 711 02 02 - fax 03 711 02 09

www.politiekruibeketemse.be

NIEUWS VAN DE LOKALE POLITIE

Screening motorrijder
zaterdag 6 oktober - om 9.30 u

Rij ik zo goed als ik zelf denk ?

 

               


