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PERSNOTA GEMEENTERAAD 26 NOVEMBER 2015 

 

 

 

 

1. LOKALE POLITIE - AANWIJZING VAN DE KORPSCHEF - HERNIEUWING 

De gemeenteraad neemt akte van de hernieuwing voor een periode van vijf jaar met ingang van 

1 september 2015, van de aanwijzing van mevrouw Vanavermaete Yasmine als Korpschef van de 

lokale politiezone Maldegem. 

 

 

2. POLITIEZONE MALDEGEM: LEASING VAN ÉÉN ANONIEM VOERTUIG - ERRATUM IN HET 

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 

• In zitting van de gemeenteraad van 22 oktober 2015 werden de lastvoorwaarden en de 

gunningswijze voor de leasing van één anoniem voertuig voor de politiezone Maldegem 

goedgekeurd.  In de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen werd echter het 

verwacht aantal kilometer voor het te leasen voertuig niet opgenomen. 

• In het kader van de transparantie en gelijkheid van de inschrijvers werd op 17/11/2015 

een gratis erratum gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen met hierbij de 

aanvulling van het totaal aantal kilometers. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de publicatie van de lastvoorwaarden en de 

gunningswijze voor de leasing van één anoniem voertuig voor de politiezone Maldegem in het 

Bulletin der Aanbestedingen via een gratis erratum hernomen werd. 

 

 

3. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING. 

Het verslag van de zitting van de gemeenteraad van 22 oktober 2015 wordt goedgekeurd. 

 

 

4. STRAATNAAMGEVING AAN NIEUWE STRAAT IN DE VERKAVELING TE ADEGEM OP DE 

STAATSBAAN TUSSEN HUISNR. 65 EN 67: PRINCIPIËLE BESLISSING 

• Het stedenbouwkundige dossier betreffende de verkaveling te Adegem, die uitkomt op 

de Staatsbaan tussen huisnr. 65 en 67 is voltooid, waardoor aan de nieuw aangelegde 

straten een naam kan toegekend worden.  

• Advies cultuurraad: Klompenkapper/klompenmaker of Bloemisterij, Kerkacker, 

Adrianusstraat of Sint-Adrianusstraat. 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de straten in deze verkaveling 

de naam “Papaverhof” toe kennen. 

 

Aan de nieuw aangelegde straten in de verkaveling die uitkomt op de Staatsbaan tussen 

huisnummer 65 en 67, wordt de naam "Papaverhof" principieel toegekend. 

 

 

5. STRAATNAAMGEVING AAN NIEUWE STRAAT IN VERKAVELING TE ADEGEM, UITKOMENDE 

OP STAATSBAAN TUSSEN HUISNUMMER 27 EN 29 : PRINCIPIËLE BESLISSING 

• Het stedenbouwkundige dossier betreffende de verkaveling te Adegem, uitkomende op 

de Staatsbaan tussen huisnummer 27 en 29 is voltooid, waardoor aan de nieuw 

aangelegde straat een naam kan toegekend worden. 

• Advies cultuurraad: Molinehof, Kerkacker, Waleplein. 



 

• Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de nieuw aangelegde straat 

de naam “Molinehof” toe te kennen. 

 

Aan de nieuw aangelegde straat in de verkaveling die uitkomt op de Staatsbaan tussen huisnr. 27 

en 29 wordt principieel de naam "Molinehof" toegekend. 

 

 

6. WIJZIGING GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE AANSTELLING VAN EEN 

PROVINCIAAL SANCTIONEREND AMBTENAAR 

• Aan de gemeenten die minder dan 30.000 inwoners tellen wordt vanwege het 

provinciebestuur Oost-Vlaanderen de mogelijkheid geboden om provinciale ambtenaren 

aan te wijzen als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes. 

• Op 23 januari 2008, 27 april 2011 en 29 augustus 2013 werden door de gemeente 

Maldegem provinciaal sanctionerende ambtenaren aangesteld. 

• In de zitting van 27 mei 2015 heeft de Provincieraad mevrouw Anna Bracke, juriste bij de 

provinciale administratie, voorgedragen als bijkomend sanctionerend ambtenaar. 

• Op 15 september 2015 ontvingen wij een schrijven van de provincie met het verzoek tot 

formele aanstelling van mevrouw Anna Bracke als sanctionerend ambtenaar door de 

gemeenteraad. 

• Het verzoek om een bijkomende sanctionerende ambtenaar is zeker te verantwoorden 

omdat het takenpakket van de Cel Administratieve Sancties van de provincie sterk werd 

uitgebreid door de protocolakkoorden, met name door het toevoegen van GAS 4 

inbreuken op stilstaan en parkeren die vanaf heden door de sanctionerend ambtenaar 

zullen moeten worden afgehandeld aangezien deze niet meer zullen worden vervolgd 

door het parket.  

• Daarenboven is de gemeente tot nu toe tevreden van de werking van provinciale 

sanctionerende ambtenaren. 

 

De gemeenteraad stelt mevrouw Anna Bracke, juriste bij de provinciale administratie, aan als 

bijkomend ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes. 

 

 

7. DOTATIE  2015 Hulpverleningszone Meetjesland 

• De gemeenteraad heeft de dotaties voor de Hulpverleningszone voor het dienstjaar 2015 

goedgekeurd op 23/10/2014 

• De zoneraad heeft in haar zitting van 9/1/2015 de begroting 2015 goedgekeurd.  

• De zoneraad heeft in haar zitting van 21 oktober 2015 het voorstel tot wijziging van de 

begroting 2015 vastgesteld, waarbij de gemeentelijke dotatie voor de gewone dienst niet 

wijzigt.  De gemeentelijke dotatie voor de buitengewone dienst daalt ( van 198.603 euro 

naar 73.466 euro) aangezien niet alle vooropgestelde investeringen uitgevoerd kunnen 

worden. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen nr. 1 en 2 van de begroting 2015 van de 

hulpverleningszone Meetjesland en keurtbde gewijzigde dotatie voor de buitengewone dienst 

van het boekjaar 2015 goed voor een bedrag van 73.445,83 euro.  

 

 

8. DOTATIE  2016 Hulpverleningszone Meetjesland 

• De dotaties van de gemeenten van de Hulpverleningszone worden jaarlijks vastgelegd 

door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken 



 

gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar 

voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. 

• De zoneraad heeft in haar zitting van 21 oktober 2015 de begroting 2016 vastgesteld.  

• De dotaties per gemeente worden berekend op basis van de zonale verdeelsleutel. Voor 

de gemeente Maldegem is deze 19,83%. 

• De dotatie voor de gewone dienst bedraagt 470.886,27 euro, de dotatie voor de 

buitengewone dienst bedraagt 164.491,62 euro. 

• De verrekeningbijdrage voor de inbreng van de roerende goederen bedraagt voor de 

volgende 5 jaren is 37.716,43 euro per jaar. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2016 van de Hulpverleningszone Meetjesland 

en keurt de dotaties voor de gewone dienst en voor de buitengewone dienst van de begroting 

2016 goed.  

 

 

9. KENNISNAME MEERJARENPLAN Hulpverleningszone Meetjesland 2015-2020 

• Elke Hulpverleningszone moet een meerjarenbeleidsplan opstellen dat rekening houdt 

met de bestaande situatie en de  risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een duur 

van zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen. Het meerjarenbeleidsplan bevat een 

gemeentelijk luik en een zonaal luik met de doelstellingen inzake civiele veiligheid. De 

zoneraad keurt het meerjarenbeleidsplan goed.  

• De zoneraad heeft zich in haar zitting van 21 oktober 2015 akkoord verklaard met het 

voorstel van het meerjarenplan 2015-2020. 

• De Gouverneur heeft de overdracht van de ladderwagen van Nevele aan een waardering 

van 50% niet goedgekeurd, waardoor de ladderwagen nu voor 100% wordt overgedragen 

aan de zone. Dit heeft een impact op de berekening van de verrekeningsbijdrage. De 

gemeenten hebben een verschillende inbreng van roerende goederen gedaan (zie tabel 

onder). Elke gemeente dient volgens de zonale verdeelsleutel in te brengen. 

 

•  
 

• De gemeente Maldegem moet gedurende 5 jaar 37.716,43 euro betalen. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan van de Hulpverleningszone Meetjesland 

en schrijft de dotaties van het meerjarenplan van de Hulpverleningzone Meetjesland in in het 

meerjarenplan van de gemeente Maldegem zoals wordt voorgesteld door de zoneraad. 

 

 



 

10. BEHEERSORGAAN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM - BENOEMING NIEUW LID 

• Op 28 maart 2013 besliste de gemeenteraad om het beheersorgaan van het 

gemeenschapscentrum Maldegem her samen te stellen. 

• Begin september diende Lieve De Gryze haar ontslag in als lid van het beheersorgaan van 

het gemeenschapscentrum. Zij kon dit lidmaatschap niet langer verder zetten aangezien 

zij eind augustus OCMW-raadslid werd. 

Binnen het beheersorgaan is nu dus een plek ter beschikking voor een 

vertegenwoordiger van de gebruikers van het gemeenschapscentrum. 

• Bij de samenstelling van het beheersorgaan begin 2013 waren er 12 kandidaten voor de 9 

beschikbare plekken als vertegenwoordiger van de gebruikers. De 

gemeenteraadsbeslissing van de aanstelling van de leden stipuleert dat de drie personen 

die toen niet verkozen werden als eerste de kans krijgen om een vacante plek in te 

nemen. 

• Overzicht van deze personen met vermelding van de door hen opgegeven filosofisch-

ideologische strekking: 

◦  Maeyens Marc, Atheïst 

◦  De Kesel Katleen, vanuit NVA overtuiging 

◦  De Baets Ann, Christelijk 

Katleen De Kesel bleek in de loop van 2013 verhuisd naar Koksijde, zij komt bijgevolg niet 

langer in aanmerking voor lidmaatschap van het beheersorgaan van het 

gemeenschapscentrum.  

Ann De Baets liet schriftelijk weten zich niet langer kandidaat te stellen voor lidmaatschap 

van het beheersorgaan.  

Marc Maeyens bevestigde schriftelijk nog kandidaat te zijn voor lidmaatschap van het 

gemeenschapscentrum, zijn filosofisch-ideologische strekking is ongewijzigd. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van Lieve De Gryze als vertegenwoordiger van 

de gebruikers binnen het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum en stelt Marc Maeyens 

(strekking: atheïst) aan als vertegenwoordiger van de gebruikers binnen het beheersorgaan van 

het gemeenschapscentrum.  

 

 

11. SCHENKING VAN KUNSTWERK VOOR KAPEL PARKLAAN +1 DOOR HILDE DE BOLSTER: 

AANVAARDING 

• Het gemeentebestuur van Maldegem is sinds 1995 eigenaar van de kapel ter hoogte van 

de Katsweg (Parklaan +1). 

• Naar aanleiding van de heraanleg van de Katsweg besliste het Gemeentebestuur, op 

voorstel van het Erfgoedcomité Maldegem, om in samenwerking met de leerlingen van 

de houtafdeling van de Mevrouw Courtmansschool het kapelgebouw terug in ere te 

herstellen. Na een grondige restauratie werd de kapel i.k.v. Open Monumentendag 2013 

opnieuw ingehuldigd. 

• Sindsdien is de kapel regelmatig open voor het publiek en worden er 

ontsluitingsinitiatieven georganiseerd. Zo was de kapel afgelopen zomer onderdeel van A 

Kapella, een kunstroute in Maldegem-centrum met werken van (oud-)leerlingen van 

Kunstacademie Maldegem (KUMA). In de kapel was het kunstwerk "Voor alle lieve 

vrouwen" (plexiglas, glasverf, hout, plaaster) van mevrouw Hilde De Bolster te zien, een 

werk dat ze in 2014 speciaal voor deze kapel maakte in het kader van haar KUMA-

eindwerk. 

• Nu de kunstroute voorbij is wil mevrouw De Bolster dit kunstwerk graag schenken aan 

het gemeentebestuur. 



 

• Het kunstwerk werd geconcipieerd naar aanleiding en op maat van deze Theresiakapel. 

Het zou dan ook een mooie aanwinst zijn voor de wisselcollectie van de kapel. Bij 

gelegenheid kan het werk er worden uitgestald. De momenten dat het werk niet is 

opgesteld in de kapel, kan het in goede condities worden bewaard/ gestockeerd in het 

gemeentearchief en gevrijwaard voor de toekomst.  

• De cultuurdienst staat positief tegenover de schenking van dit kunstwerk. Het werk zet 

aan tot stilte en bezinning. Dergelijke hedendaagse opstelling geeft een zinvolle invulling 

aan de kapel en toont aan dat deze kapel ook vandaag de dag bestaansrecht heeft. 

• De cultuurdienst peilde ook naar het standpunt van de cultuurraad/ erfgoedcomité en zij 

staan eveneens positief ten aanzien van deze schenking.  

 

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het kunstwerk "Voor alle lieve vrouwen" (plexiglas, 

glasverf, hout, plaaster) van mevrouw Hilde De Bolster. Het zal deel uitmaken van de 

gemeentelijke wisselcollectie van de kapel Parklaan +1, waarvan het gemeentebestuur van 

Maldegem eigenaar is.  

 

 

12. VASTSTELLING VAN WIJZIGING VAN HET BELASTINGSREGLEMENT OP ONBEBOUWDE 

KAVELS IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN. 

• Het gemeentebestuur van Maldegem acht het wenselijk  om potentiële woonlocaties vrij 

te maken en om grondspeculatie tegen te gaan; dit in het kader van betaalbaar wonen en 

van het benutten van de beschikbare bouwmogelijkheden in de gemeente. 

• Door de invoering van een activeringsheffing kan het gemeentebestuur de eigenaars van 

onbebouwde kavels aansporen om deze gronden toch te gaan ontwikkelen en/of op de 

markt te brengen. 

• Het besluit van de gemeenteraad in zitting van 20.12.2013, houdende vaststelling van de 

"Belasting op niet-bebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen". 

• Naar aanleiding van een aantal klachten omtrent dit reglement, is onderzocht op welke 

punten dit reglement kan bijgestuurd worden; het betreft volgende punten uit het 

bestaande reglement: 

◦  het stellen van een bovengrens aan het stijgend belastingsbedrag per onbebouwde 

kavel. Op dit moment dient de zakelijk gerechtigde 350 euro te betalen voor de eerste 

kavel, 450 euro voor de tweede kavel en zo onbeperkt oplopend met 100 euro per 

bijkomende kavel.. 

◦  de vrijstelling van belasting voor zakelijk gerechtigden die geen enkel ander 

onroerend goed in eigendom hebben, is momenteel beperkt tot een periode van 5 

jaar; dit zou onbeperkt in de tijd worden. 

◦  de vrijstellingen voor verkavelaars dienen steeds gekoppeld te worden aan het 

verkoopsattest en de vrijstelling dient te geleden voor 2 jaar in plaats van 1 jaar zoals 

in huidig reglement. 

• Daarnaast is het reglement ook wat "opgenet" teneinde de leesbaarheid te verhogen. 

 

De gemeenteraad stelt de wijziging vast van het besluit van de gemeenteraad dd° 20.13.2015 

houdende de vaststelling van de belasting op niet-bebouwde kavels in niet-vervallen 

verkavelingen. 

 

 



 

13. VERKAVELINGSWIJZIGING BBK - ZWARTE ZUSTERSLAAN - GOEDKEURING WEGENIS, 

NUTSVOORZIENINGEN EN INFRASTRUCTUUR 

• BBK bvba - Spanjaardshoek 1C te 9991 Maldegem heeft op 19 juni 2015 een aanvraag tot 

verkavelingswijziging ingediend voor de gronden gelegen langsheen de Zwarte 

Zusterslaan te Maldegem 

• De aanvraag is volgens het gewestplan EEKLO-AALTER (K.B. 24/03/1978) gelegen in een 

woongebied. 

• De bouwplaats is gelegen aan de Zwarte Zusterslaan, een voldoende uitgeruste 

gemeenteweg in de kern van het centrum van de gemeente Maldegem.  

• De omgeving bestaat uit woningen vnl. in open en half-open bebouwing. 

• De plannen voorzien in het wijzigen van een bestaande verkaveling nl. het aanpassen van 

lot 4 en creëren van een bijkomend lot 4a, doortrekken wegenis, infrastructuur en 

nutsvoorzieningen. De aanvraag is onderworpen aan een openbaar onderzoek 

gedurende de periode van 5.8.2015 tot 4.9.2015; er werd 1 bezwaarschrift  ingediend.  

• Het bijkomend lot heeft een oppervlakte van 670m² en is voorzien voor een 

eengezinswoning. De afstanden tot de perceelsgrens worden voorzien op 4m en dit met 

een tuinstrook van min. 8m. 

• Gelet op de externe adviezen, het ingediende bezwaarschrift en bovenstaande 

overweging kan gesteld worden dat noch de ruimtelijke draagkracht van het gebied, noch 

de aanwezige bestemmingen in de onmiddellijke omgeving door de aangevraagde 

werken in het gedrang worden gebracht of verstoord. De aanvraag is verenigbaar met de 

goede ruimtelijke ordening en komt dus in aanmerking voor vergunning. 

 

De gemeenteraad keurt het tracé en het technisch dossier van de aanvraag tot 

verkavelingswijziging op naam van bvba BBK te Adegem, Spanjaardshoek 1c, voor de gronden 

gelegen langsheen de Zwarte Zusterslaan goed. 

 

 

14. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING NIVEAU B CONSULENT TEAMCHEF TEAM 

HRM/SECRETARIAAT 

• Op 25 juni 2015 stelde de gemeenteraad de formatie van het operationeel en van het 

administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem vast. 

• Op 28 mei 2015 werd de selectieprocedure en het selectiereglement van de PZ Maldegem 

vastgesteld. 

• Er wordt gevraagd om de functie nu vacant te verklaren zodat de in plaats stelling kan 

gebeuren met ingang vanaf 1 mei 2015. 

• De procedure die zal gevolgd worden voor de vacantverklaring en voor het indienen van 

de kandidaturen, is deze conform de algemene regelgeving inzake de mobiliteit en 

aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie. 

• De procedure die zal gevolgd worden voor het voeren van de selectie, is deze conform 

het goedgekeurde selectiereglement van de PZ Maldegem. De ontvankelijke 

kandidaturen zullen naar inhoud beoordeeld worden en de vacature zal uiteindelijk 

toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriteria: "het organiseren van één 

of meerdere testen of geschiktheidsproeven" en "het inwinnen van het advies van een 

selectiecommissie die alle in aanmerking komende kandidaten hoort." 

 

De gemeenteraad verklaart één voltijdse statutaire betrekking van niveau B consulent teamchef 

team HRM/secretariaat, van de lokale politie Maldegem, vacant in het kader van de mobiliteit van 

de geïntegreerde politie. 

Indien de invulling van de statutaire betrekking van niveau B consulent teamchef team 

HRM/secretariaat via mobiliteit zonder resultaat blijft, is een externe statutaire werving mogelijk.  



 

De functie van niveau B consulent teamchef team HRM/secretariaat is geen gespecialiseerde 

betrekking.  

In de selectie van niveau B consulent teamchef team HRM/secretariaat, wordt voorzien in een 

wervingsreserve die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van de volgende 2 

mobiliteitscycli. 

 

 

15. POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN LAAD- EN LOSZONE GELEGEN IN 

DE MARKTSTRAAT 

• Naar aanleiding van de besparingsmaatregelen van De Lijn wordt de halte gelegen in de 

Marktstraat, ter hoogte van de Bonne Shoe niet meer bediend waardoor de busstrook 

kan worden verwijderd; 

• In zitting van 13 april 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om ter 

hoogte van de Bonne Shoe een parkeerplaats voor personen met een beperking te 

voorzien en voor de overige plaats advies te vragen aan de Cel Lokale Economie; 

• Op 15 juni 2015 adviseert de Cel Lokale Economie om op de voormalige busstrook aan de 

Bonne Shoe 2 parkeervakken te voorzien en 1 laad- en loszone tussen de 2 

parkeervakken. De parkeerplaats voor personen met een beperking dient te worden 

gesitueerd op de markt. De laad- en loszone kan in de avonduren worden ingenomen als 

een parkeerplaats; 

• De mobiliteitsambtenaar merkt op dat het technisch gezien voor de bestuurders niet 

gemakkelijk is om tussen de 2 parkeervakken in- en uit te rijden, waardoor het middelste 

vak niet ideaal is als laad- en loszone. Het college van burgemeester en schepenen volgt 

het advies van de mobiliteitsambtenaar; 

• In zitting van 22 juni 2015 gaat het college akkoord met één bijkomend parkeervak. De 

andere 2 parkeervakken zijn bestemd als een laad- en loszone. Het resterende deel van 

de kasseistrook dient te worden afgewerkt als het voetpad. 

• Het is aangewezen om de parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte 

van de ingang van het gemeentehuis te voorzien in plaats van aan de overzijde van de 

straat. De parkeerplaats voor personen met een beperking dient te worden aangeboden 

ten behoeve van het gemeentehuis; 

• Omwille van een efficiënte werking is het aangewezen om alle laad- en loszones, gelegen 

in het centrum van Maldegem op te nemen in een gecoördineerd politiereglement. Het is 

dan ook aangewezen dat alle laad- en loszones op een eenvormige en duidelijke wijze 

worden aangeduid door middel van het verkeersbord E1 met onderbord 'van maandag 

tot zaterdag van 7 uur tot 18 uur'. De dienst mobiliteit zal dit in de nabije toekomst 

uitwerken. 

 

De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende de invoer van een laad- en loszone 

gelegen in de Marktstraat goed. 

 

 

16. GECOÖRDINEERD POLITIEREGLEMENT TOT INVOER PARKEERPLAATSEN VAN KORTE 

DUUR OP GEMEENTEWEGEN 

• Op 18 december 2014 werd het gecoördineerd politiereglement tot invoer 

parkeerplaatsen korte duur op gemeentewegen vastgesteld. 

• De leden van de verkeerscel stellen voor om de parkeerplaatsen van korte duur, gelegen 

op de parking van de sporthal De Berken te supprimeren. 

• In de Kleitkalseide worden er ter hoogte van de parking van de sporthal De Berken een 4-

tal parkeerplaatsen van korte duur voorzien nl. 3 parkeerplaatsen ter hoogte van de Spar-

winkel en 1 parkeerplaats ter hoogte van de kinderopvang Ukkie Pukkie. 



 

 

De gemeenteraad keurt het gewijzigde gecoördineerd politiereglement houdende 

parkeerplaatsen korte duur op gemeentewegen goed. 

 

 

17. GECOÖRDINEERD POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERPLAATS 

VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 

• Op 23 april 2015 stelde de gemeenteraad het gecoördineerd politiereglement houdende 

parkeerplaatsen voor personen met een beperking vast. 

1)  Parkeerplaats voor personen met een beperking ter hoogte van de ingang van het 

gemeentehuis 

Door de dienst mobiliteit werd het voorstel geformuleerd om een parkeerplaats voor 

personen met een beperking te voorzien ter hoogte van het plantvak met boom. Dit vak 

zou ook aansluiten op de voetgangersvoorzieningen op de markt. 

2)  Aanvraag parkeerplaats voor personen met een beperking in de Gasmeterstraat 

ter hoogte van het appartementsgebouw nr. 10 

Een bewoner van de Gasmeterstraat diende een aanvraag in om ter hoogte van het 

appartementsgebouw nr. 10 een parkeerplaats voor personen met een beperking te 

voorzien.  

In de verkeerscel van 31 augustus 2015 verleende de verkeerscel aan de vraag een 

gunstig advies. 

 

De gemeenteraad keurt het gecoördineerd politiereglement houdende parkeerplaatsen voor 

personen met een beperking goed. 

 

 

18. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT D.D. 28 OKTOBER 2015 HOUDENDE DE INVOER 

VAN EEN TONNAGEBEPERKING +3,5T IN DE ZONE N9 - BROEKELKEN - CELIEPLAS - KLEINE 

MOERWEGE - STRIEPE - MOERWEGE GEDURENDE DE WERKEN (2018) AAN DE NIEUW 

ROTONDE AAN DE SINT-LAUREINSESTEENWEG (N455) IN BALGERHOEKE 

• Het Agentschap Wegen en Verkeer is op maandag 21 september 2015 gestart met de 

bouw  van een nieuwe rotonde ter hoogte van het tankstation aan de Sint-

Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind 

juni 2018.  De rotonde zal zorgen voor een veilige en vlotte keerbeweging op de N455;   

•  De Sint-Laureinsesteenweg (N455) van Eeklo naar Sint -Laureins is tijdens deze werken 

volledig onderbroken waardoor er geen verkeer mogelijk is; 

• Er verschillende omleidingen gelden. 

• Naar aanleiding van de werken aan de ondertunneling van de expresweg E34 merken de 

bewoners van de Waleweg op dat er een toename is van zowel personenvervoer als 

zwaar vervoer. Ook de snelheid speelt volgens de bewoners een grote rol. Omwille van 

de geformuleerde opmerkingen zijn de bewoners van de Waleweg vragende partij om in 

de Waleweg snelheidsremmende maatregelen te treffen. 

• Momenteel is ter hoogte van het kruispunt Waleweg – Broekelken de toegang verboden 

voor voertuigen +5,5T. 

• Naar aanleiding van een petitie van de bewoners van Maldegem besliste de 

burgemeester op 28 oktober 2015 een tonnagebeperking +3,5T in de zone N9 - 

Broekelken - Celieplas - Kleine Moerwege - Striepe - Moerwege in te voeren gedurende de 

werken (2018) aan de nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in 

Balgerhoeke. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt het Burgemeesterbesluit van 28 oktober 2015 houdende de invoer 



 

van een tonnagebeperking +3,5T in de zone N9 - Broekelken - Celieplas - Kleine Moerwege - 

Striepe - Moerwege gedurende de werken (2018) aan de nieuwe rotonde aan de Sint-

Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. 

 

 

19. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT D.D. 3 NOVEMBER 1015 HOUDENDE DE 

INVOER VAN VERKEERSKUSSENS IN DE WALEWEG GEDURENDE DE WERKEN (TOT 2018) 

AAN DE NIEUWE ROTONDE AAN DE SINT-LAUREINSESTEENWEG (N455) IN BALGERHOEKE 

• Het Agentschap Wegen en Verkeer is op maandag 21 september 2015 gestart met de 

bouw van een nieuwe rotonde ter hoogte van het tankstation aan de Sint-

Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind 

juni 2018;  De rotonde zal zorgen voor een veilige en vlotte keerbeweging op de N455;   

• De Sint-Laureinsesteenweg (N455) van Eeklo naar Sint -Laureins is tijdens deze werken 

volledig onderbroken waardoor er geen verkeer mogelijk is; 

•  Er verschillende omleidingen gelden. 

• Naar aanleiding van de werken aan de ondertunneling van de expresweg E34 merken de 

bewoners van de Waleweg op dat er een toename is van zowel personenvervoer als 

zwaar vervoer. Ook de snelheid speelt volgens de bewoners een grote rol. Omwille van 

de geformuleerde opmerkingen zijn de bewoners van de Waleweg vragende partij om in 

de Waleweg snelheidsremmende maatregelen te treffen. 

• Naar aanleiding van een petitie van de bewoners van Maldegem besliste de 

burgemeester op 3 november 2015 om verkeerskussens in de Waleweg in te voeren 

gedurende de werken (tot 2018) aan de nieuwe rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg 

(N455) in Balgerhoeke. 

 

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 3 november 2015 houdende de 

invoer van verkeerskussens in de Waleweg gedurende de werken (tot 2018) aan de nieuwe 

rotonde aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. 

 

 

20. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT BIBLIOTHEEK 

• Op 18 december 2014 werd door de gemeenteraad het tributiereglement gemeentelijke 

bibliotheek voor de periode van 01.01.2015 tot en met 31.12.2015 vastgesteld. 

• Op 9 maart 2015 ontving de gemeente een schrijven van het agentschap binnenlands 

bestuur betreffende het gebruik van  de termen boete en boetebrief in het 

retributiereglement. 

• Op 26 september ging de bibliotheek over tot de stopzetting van de CD-afdeling. 

• Op 19 oktober 2015 werd in het CBS de voorlegging tot verlenging van het 

retributiereglement  aan de gemeenteraad goedgekeurd. Deze verlenging loopt van 

01.01.2016 tot en met 31.12.2019. 

• In navolging van deze acties werden de termen boete en boetebrief vervangen door de 

termen aanmaning en aanmaningsbrief (feit 1) en werden alle referenties naar Cd's 

geschrapt uit het retributiereglement (feit 2). 

 

De gemeenteraad stelt het gewijzigde retributiereglement voor de bibliotheek voor een termijn 

ingaande op 01.01.2016 en eindigend op 31.12.2019 vast. 

 

 



 

21. ONDERHOUDSWERKEN VAN DE DERDE CATEGORIE BINNEN HET GEBIED VAN DE 

POLDERS EN DE WATERINGEN - OOSTKUSTPOLDER- RAMING 2016 

• De Polders en Wateringen moeten jaarlijks instaan voor het onderhoud van de 

onbevaarbare waterlopen van de 3de categorie gelegen binnen de omschrijving van hun 

gebied. De kosten hiervoor kunnen zij doorrekenen aan het bevoegde gemeentebestuur. 

• Het bestuur van de Oostkustpolder stelde op 3 november 2015 de raming op voor de 

onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de categorie binnen Maldegem voor 

2016, met een totaal geraamde kostprijs van 4.500 euro 

 

De gemeenteraad keurt de raming voor het dienstjaar 2016 goed, voor de onderhoudswerken 

aan de waterlopen van de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de 

Oostkustpolder, met een totaal geraamde kostprijs van 4.500 euro, zoals opgemaakt op 3 

november 2015, goed. 

 

 

22. ONDERHOUDSWERKEN VAN DE DERDE CATEGORIE BINNEN HET GEBIED VAN DE 

POLDERS EN DE WATERINGEN - POLDER VAN MALDEGEM - RAMING 2016 

• Het bestuur van de Polder van Maldegem stelde op 9 november 2015 de raming op voor 

de onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de categorie binnen Maldegem voor 

2016, met een totaal geraamde kostprijs van 52.119 euro. 

 

De gemeenteraad keurt de raming voor het dienstjaar 2016 goed, voor de onderhoudswerken 

aan de waterlopen van de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de Polder 

van Maldegem, met een totaal geraamde kostprijs van 52.119 euro. 

 

 

23. ONDERHOUDSWERKEN VAN DE DERDE CATEGORIE BINNEN HET GEBIED VAN DE 

POLDERS EN DE WATERINGEN - WATERING VAN DE WAGEMAKERSSTROOM- RAMING 

2016 

• Het bestuur van de Watering van de Wagemakersstroom stelde op 1 oktober 2015 de 

raming op voor de onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de categorie binnen 

maldegem voor 2016, met een totaal geraamde kostprijs van 21.066 euro 

 

De gemeenteraad keurt de raming voor het dienstjaar 2016 goed, voor de onderhoudswerken 

aan de waterlopen van de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de 

Watering van de Wagemakersstroom, met een totaal geraamde kostprijs van 21.066 euro. 

 

 

24. FINIWO - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA & 

AGENDAPUNTEN 

• De gemeente Maldegem neemt deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

'Financieringsintercommunale voor investeringen in West- & Oost-Vlaanderen', afgekort 

tot Finiwo. 

• De gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van Finiwo die bijeengeroepen wordt op 16 december 2014. 

• De dagorde voor deze buitengewone algemene vergadering is als volgt samengesteld: 

1)  Bespreking in het kader van art. 44 van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2016 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting. 

2) statutaire benoemingen 

3) statutaire mededelingen. 



 

 

Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping gevoegd zijn, verleent de gemeenteraad 

goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde. 

 

 

25. IVM - ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA & AGENDAPUNTEN 

• IVM deelt mee dat een algemene vergadering wordt georganiseerd op 9 december 2015. 

• De dagorde van deze algemene vergadering, vastgesteld door de Raad van Bestuur van 

IVM in zitting van 15 september 2015, is als volgt samengesteld: 

1) Activiteiten en strategieën van volgend boekjaar - bespreking. 

2) Begroting IVM 2016 - goedkeuring 

3) Varia. 

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVM van 9 december 2015 

en de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen worden, goed. 

 

 

26. VENECO² - BAV - GOEDKEURING AGENDA & AGENDAPUNTEN 

• De gemeente Maldegem is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging VENECO² en 

wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 2015 

van VENECO² op 3 december 2015 ek. 

• De agenda van deze buitengewone algemene vergadering van VENECO² bevat volgende 

punten: 

1) Akteneming/goedkeuring verslag 55ste Jaarvergadering dd. 30-06-2015 

2) Werkprogramma en begroting 2016 

3) Benoeming bestuurders 
 

De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging VENECO² op 3 

december 2015 goed. 

 

 

27. VENECO² - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGERS 

• De gemeente Maldegem is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging VENECO² en 

wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 2015 

van VENECO² op 3 december 2015. 

• De gemeente moet een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aanduiden voor deze algemene vergadering. 

 

De gemeenteraad duidt raadslid Koenraad De Ceuninckt aan als vertegenwoordiger en schepen 

Marten De Jaeger als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging VENECO² aan te duiden. 

 

 

28. SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND - GOEDKEURING JAARREKENING 

• Op 26 juni 2014 besliste de gemeenteraad tot de verderzetting van de interlokale 

vereniging scholengemeenschap Meetejsland voor de periode 1 september 2014 – 

31 augustus 2020. 

• De voornaamste inkomensposten in de jaarrekening zijn de bijdragen van de 

verschillende schoolbesturen die deel uitmaken van de scholengemeenschap en de 



 

bijdragen die betaald werden door deelnemers van de door de scholengemeenschap 

georganiseerde studiedagen, zorg twee-daagse en seminaries. De voornaamste 

uitgavenposten omvatten : de reiskostenvergoedingen, de huur van het secretariaat en 

vergaderruimtes, de receptie- en representatiekosten, de kosten van opleidingen en 

vormingen personeel, de benodigdheden voor technisch gebruik (ICT, mediatheek,…) & 

de prestaties aan derden  

• De uitgaven bedroegen € 9.112,95, de inkomsten € 9.466,84. 

• De rekening vertoont een positief saldo van € 353,89 op 15/08/2015.  

 

De jaarrekening 2014-2015 van de scholengemeenschap Meetjesland, afgesloten op 15 augustus 

2015 met een positief saldo van € 353,89 wordt goedgekeurd. 

 

 

29. KUMA - SPECIALISATIEGRAAD - KLEINE VERGOEDINGSREGELING 

• Momenteel volgen 3 vrije leerlingen les in de specialisatiegraad van de KuMa. In de 

specialisatiegraad volgen enkel leerlingen les die de hogere graad in de KuMa volledig 

beëindigden. De specialisatiegraad wordt niet gesubsidieerd, dus moet het 

inschrijvingsgeld van de leerlingen alle kosten voor het inrichten van deze lessen dekken. 

Aldus betalen deze leerlingen elk een inschrijvingsgeld van € 300, dat integraal gebruikt 

wordt voor de vergoeding van de kunstenaar die de leerlingen begeleidt.  

• In deze specialisatiegraad ligt de nadruk op het artistieke aspect en het creëren, eerder 

dan op het lesgeven en het instrueren van de leerlingen, doordat de leerlingen de hogere 

graad al vervolmaakten. Dit is een essentieel gegeven in de specialisatiegraad. De nadruk 

ligt dus duidelijk op het artistieke aspect en niet op het pedagogische aspect. 

• Voor de vergoeding van kunstenaars is een specifieke regeling ontworpen, m.n. de kleine 

vergoedingsregeling voor kunstenaars. Hierbij kunnen kunstenaars per prestatie vergoed 

worden. 

• De aldus uitbetaalde vergoeding wordt beperkt tot € 20/ uur/ leerling, met een maximum 

van 15u. per schooljaar. (Aldus kan het bedrag van € 300/ leerling niet overschreden 

worden en blijft de specialisatiegraad zelfbedruipend). 

 

De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de kunstenaar die de deelnemers aan de 

specialisatiegraad van onze KuMa begeleidt, kan betaald worden via de regeling van de 'Kleine 

vergoedingsregeling voor kunstenaars' 

 

 

30. PATRIMONIUM - VK ADEGEM - TOELAGE PLAATSING BOILER 

• Voetbalclub VK Adegem beschikt over een jeugdwerking waarin meer dan 120 spelers 

betrokken zijn. 

• De jeugdspelers maken gebruik van de accommodatie van VK Adegem aan de Waleweg te 

Adgem. Hier bevinden zich ook de kleedkamers, waarbij warm water geproduceerd wordt 

met elektrische boilers, die echter stuk zijn en niet meer hersteld kunnen worden. 

• Gezien de aankomende koude periode is het aangewezen deze boiler(s) zo snel mogelijk 

te vervangen 

• De vervanging van de boiler(s) is mogelijk met behulp van een toelage die door de 

gemeente ter beschikking gesteld wordt. 

• Hiertoe werd door de gemeente een informatieve prijsvraag gevoerd waaruit bleek dat de 

kost voor de vernieuwing van de warm-waterboiler(s) ong. € 3.000 zou kosten, de toelage 

moet dit bedrag dus niet overstijgen (BTW incl.) 

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het toestaan van een eenmalige en uitzonderlijke toelage 



 

aan voetbalclub VK Adegem van ten hoogste € 3.000. 

Deze toelage mag enkel gebruikt worden voor het vervangen van de boilers die voorzien in o.m. 

warm-waterproductie in de kleedkamers van de club. 

 

 

31. KERKFABRIEK OOSTWINKEL - BUDGET 2016 

• Op 21 oktober 2015 nam de gemeenteraad van Zomergem akte van het budget 2016 van 

de kerkfabriek Oostwinkel. 

• Dit budget voorziet een exploitatietoelage van 4.509,10 euro 

 

De gemeenteraad neemt akte van de beslissing dd. 21 oktober 2015 van de gemeenteraad van 

Zomergem waarin akte werd genomen van het budget 2016 van de kerkfabriek van Oostwinkel.  

 

VRAGEN 

 

32. VRAGEN RAADSLID DE METSENAERE (NV-A) 

- Het Zorgbedrijf Maldegem : een zorgbedrijf of een bedrijf met zorgen? 

- Bladkorven : hun functie, hun gebruik, hun kostprijs 

 

33. VRAGEN RAADSLID BEKAERT (NV-A) 

- Straatnaamborden Donk 

- Heraanleg Sint-Annapark 

 


