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inhoud

Examens 
Gisteren nog maar kreeg ik de 

mei-editie van het Maldegemse 

Infomagazine in de bus en vandaag 

schrijf ik alweer voor deze uitgave. 

Met de geslaagde editie van de 

Week van de Amateurkunsten in 

het achterhoofd, probeer ik een 

onderwerp te vinden. “Talent in Maldegem” dringt zich op…

Op heel wat verschillende plaatsen in de gemeente heb ik immers kunnen 

vaststellen dat zeer velen onder ons de talenten die ze meekregen ook 

proberen te gebruiken. Elk doet dit op haar of zijn manier en naar beste 

vermogen. Ik heb er alvast van genoten. Ook binnen een grote organisatie 

als een gemeente hebben we iedere dag opnieuw weer mensen nodig 

met diverse talenten, mensen die met gezond verstand proberen om hun 

talenten te gebruiken in het belang van de Maldegemnaar. 

Ik zou wel iets willen schrijven over het ontwikkelen van die talenten, 

maar dit lijkt mij aan het eind van zo’n geslaagde week eerder overbodig: 

de prachtige werken vertelden elk op hun manier het verhaal van de 

gebruikte talenten, net zoals het werk dat onze werkkrachten afleveren 

ook van grote vakkennis getuigt.

En dus probeer ik -hoewel dat op een regenachtige avond als deze het 

nodige inlevingsvermogen en voldoende concentratie vraagt- mij in 

gedachten te verplaatsen naar de mooie dagen van de late lente of prille 

zomer, zo half juni. Een tijd wanneer velen in voorbereiding voor de 

komende examens hard moeten studeren. Ook hier zien we dat jongeren 

de talenten waarover ze beschikken optimaal proberen te benutten. Een 

mooi resultaat behalen is voor elke student een grote uitdaging, maar een 

uitdaging die ze niet uit de weg gaan. Ik wil hen alvast heel veel  

succes toewensen. 

Ook als College moeten we om de 6 jaar bij de verkiezingen ons examen 

afleggen en tonen hoe we onze talenten gebruikt hebben, maar ook 

tussentijds moeten we onze beslissingen durven te evalueren, in vraag 

stellen en indien nodig bijsturen. Voor wat het recyclagepark betreft, 

hebben we dit zoals beloofd ook gedaan en wel na een volledig jaar 

werken met het nieuwe reglement. Deze evaluatie hebben we alvast 

met succes afgerond en de nodige conclusies zijn getrokken. Bij een 

volgend bezoek aan het recyclagepark zult u merken, beste lezer, dat de 

prijzen een stuk lager liggen dan voorheen. Ik hoop dat jullie dit weten te 

waarderen en dat we wat dit onderdeel betreft alvast geslaagd zijn. 
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar 

en is een uitgave van de Dienst Communicatie – 

Gemeente Maldegem.

Verantwoordelijke uitgever:  

Marleen Van den Bussche

Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór 

de 5e van de maand. Of heb je vragen over het 

infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie: 

 050 72 89 54

 communicatie@maldegem.be

 Gemeentehuis / Marktstraat 7, 

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/magazine

 facebook.com/maldegem

 @Maldegem

OPEN WERFDAG

Op 6 januari 2016 werd de eerste steen gelegd van Project 82 in de Mevrouw Courtmanslaan. Ondertussen, 

enkele maanden verder, valt er al heel wat te zien.

Benieuwd? Kom een kijkje nemen op onze Open Werfdag op zondag 26 juni. 

Je wordt er rondgeleid met een woordje uitleg bij de verschillende bestemmingen van het gebouw: bijkomende lokalen

voor de KUMA, leslokalen voor de Academie Muziek Woord en Dans, Jeugdhuis De Redekiel, een repititieruimte voor 

muziekbandjes, een repititieruimte voor Nut en Vermaak en de polyvalente zaal voor jeugd- en andere verenigingen

en waar eventueel kleine sporten in kunnen doorgaan. 

Het jeugdhuis voorziet een gratis drankje met hapje, er is randanimatie met reuzespelen voor de kinderen.

Aansluitend kan u ook de eindejaarsexpositie van de KUMA bezoeken.

Een niet te missen activiteit op zondag! 

Tot zondag 26 juni 
in de Mevrouw Courtmanslaan 82

Zondag 26 juni 2016
doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur

PROJECT 82: 
KUMA-Redekiel-Academie Muziek Woord en Dans–Nut &Vermaak 

en de polyvalente zaal
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Op 6 januari 2016 werd de eerste steen gelegd van Project 82 in de Mevrouw Courtmanslaan. Ondertussen, enkele maanden 

verder, valt er al heel wat te zien. Benieuwd? Kom een kijkje nemen op onze Open Werfdag op zondag 26 juni. Je wordt er 

rondgeleid met een woordje uitleg bij de verschillende bestemmingen van het gebouw: bijkomende lokalen voor de KUMA, 

leslokalen voor de Academie Muziek Woord en Dans, Jeugdhuis De Redekiel, een repetitieruimte voor muziekbandjes, een 

repetitieruimte voor Nut en Vermaak en de polyvalente zaal voor jeugd- en andere verenigingen en waar eventueel kleine 

sporten in kunnen doorgaan. Het jeugdhuis voorziet een gratis drankje met hapje, er is randanimatie met reuzespelen voor  

de kinderen. Aansluitend kan je ook de eindejaarsexpositie van de KUMA bezoeken. 

Een niet te missen activiteit op zondag!

Tot zondag 26 juni

in de Mevrouw Courtmanslaan 82
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Cafetaria Sporthal 
Meos zoekt  
energieke uitbater!
Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem gaat  

op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor  

de cafetaria in sporthal Meos in de Bloemestraat.  

De huidige concessieovereenkomst loopt af op  

31 augustus 2016. 

De concessieovereenkomst met alle voorwaarden 

kan je via de gemeentelijke website raadplegen. 

Geïnteresseerden kunnen hun offerte tot uiterlijk 

woensdag 15 juni 2016 indienen via het voorziene 

inschrijvingsformulier. 

Info
 steven.de.jaeger@maldegem.be 

 jeroen.calsijn@maldegem.be 

 www.maldegem.be/concessie-meos 

Vakbekwaamheid beroepschauffeurs

Verplichte 
nascholing
Bestuurders die professioneel vervoer verrichten met een 

voertuig dat behoort tot een van de categorieën C1, C, C1E of 

CE, moeten houder zijn van een rijbewijs dat vermeldt dat zij 

voldoen aan de vakbekwaamheid. Iedere beroepschauffeur is 

verplicht om elke vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. 

De personen die vóór 10 september 2009 een rijbewijs 

cat. C behaalden, dienen deze vermelding ten laatste op 

9 september 2016 op hun rijbewijs te laten vermelden. Dit 

gebeurt door de aanvraag van een nieuw rijbewijs. 

Vraag je rijbewijs tijdig aan!

Om een nieuw rijbewijs aan te vragen, moet je je aanmelden 

bij de Dienst Bevolking met je identiteitskaart en huidig 

rijbewijs vóór 4 september 2016 (aangezien de leveringster-

mijn van een rijbewijs vijf werkdagen bedraagt). Een nieuw 

rijbewijs kost 25 euro.

Opmerking: vanaf 10 september 2016 komen de attesten van 

nascholing, afgeleverd sinds meer dan vijf jaar niet meer in 

aanmerking om de vakbekwaamheid te verlengen!  

 

Info
 050 72 89 45 | Dienst Bevolking

 bevolkingsdienst@maldegem.be

 mobilit.belgium.be   

Met Belgerinkel naar de Winkel

Vergeet je  
Belgerinkel-loten  
niet in te dienen
De Belgerinkelboxen staan in alle openbare 

gebouwen, bij de slagers, bij de bakkers en bij de 

apothekers. Dien je ingevuld Belgerinkel-lot ten 

laatste op 6 juni in en ding zo mee naar één van 

de prijzen van de gemeentelijke prijzenpot, met als 

traditionele hoofdprijs: de Belgerinkel-fiets!  

Info
 050 72 89 54 | Lokale Economie

 lokale.economie@maldegem.be

  Marktstraat 7, 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/belgerinkel 

Zin om brandweerman/-vrouw te worden ?

Infoavond op 15 juni 
De hulpverleningszone Meetjesland organiseert een infoavond in 

de brandweerpost Maldegem, Bloemendaelelaan 4, voor kandidaat 

brandweermannen-vrouwen (vrijwilligers) op woensdag 15 juni om 

20.00 uur.   

Info
 050 72 86 19, 0479 96 12 72 | Brandweerzone Meetjesland

 operaties.brandweer@maldegem.be

  www.maldegem.be/hulpverleningszone-meetjesland

Naar een energielandschap  
met rurale ondernemers

Energiek Meetjesland 
nodigt je uit! 
Op donderdag 16 juni  van 16.00 tot 21.30 uur in het Sock  

in de Molenstraat 28 in Kaprijke. 

Op woensdag 29 juni  van 16.00 tot 21.30 uur  

in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum (GOC)  

Sint-Maria-Aalter in de Oude Kantschoolstraat 1.

Veetelers, land- en tuinbouwers ontdekken tijdens de beurs 

wat duurzame energie kan betekenen voor hun bedrijf.  

De toegang is gratis

Info 
Provincie Oost-Vlaanderen

Innovatiesteunpunt 

Plattelandscentrum Meetjesland

 elsie.haertjens@oost-vlaanderen.be 

Inspiratiedag

“Beheerlijke bermen”
Regionaal Landschap Meetjesland vzw organiseert 

op woensdag 15 juni 2016 een inspiratiedag rond 

bermbeheer in Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo. 

Deze inspiratiedag is een must voor al wie op één of 

andere manier betrokken is bij bermbeheer. Ervaar op 

woensdag 22 juni ook de praktijk in een bermexcursie met 

demonstratie van ecologische maaimachines. Inschrijven 

kost 10 euro en kan tot uiterlijk 6 juni 2016.

Info 
 050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland

 www.rlm.be 

Subsidies projecten  
ontwikkelings- 
samenwerking
Tot uiterlijk 31 augustus kan je een aanvraag indienen 

bij de gemeentelijke Noordzuiddienst voor het bekomen 

van een subsidie voor projecten binnen het kader van 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

Info
 050 72 89 51 Noordzuiddienst 

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 noordzuiddienst@maldegem.be 
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Zondag 26 Juni

SPEEL EROP BOS! 
Op zondag 26 juni kan je een hele namiddag spelen in het 

Provinciaal Domein Het Leen (Gentsesteenweg 80 in Eeklo). 

Breng je picknick mee en smul terwijl een bosmuzikant 

je de oren doet spitsen. Daarna beginnen we vol energie 

aan een bos vol workshops en andere leuke activiteiten. 

Knutselen met natuurlijke materialen, kabouterzoektocht, 

touwenparcours, forêt exotique … voor elk wat wils! 

Papa’s en mama’s mogen trouwens meedoen! De toegang 

is gratis, maar voor een handig plattegrondje (incl. 

woudlopersbroodje) betaal je 2 euro. Dorst gekregen?  

Er is een cafetaria in de buurt. 

Nieuw in 2016: kleuterklauterparcours, bouw je kamp of 

sprookjeshuisje, kruinzweven,… Nieuwsgierig?  

Volg ons op facebook! 

Info
 050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland 

  www.speeleropbos.be 

Veilige wegel voor fietsers en voetgangers

Hertecamp Boschwegel  
tussen Vossenhol en Kleine Bogaarde  

opnieuw toegankelijk
Het gemeentebestuur wil het gebruik 

van autovrije en verkeersveilige wegen 

stimuleren voor fietsers en voetgangers. 

Eén van onze werkpunten hierbij is 

het vlotter toegankelijk maken van 

“trage wegen” in onze gemeente. Na 

vorig jaar de Dischwegel, tussen Weide 

en Verbranden Bos, in Adegem, werd 

dit jaar de Hertecamp Boschwegel, 

tussen het Vossenhol en het centrum 

van Maldegem, aangepakt. Die wegel 

is een doorsteek die een korte, maar 

vooral autovrije en dus verkeersveilige 

verbinding tussen het Vossenhol en de 

kern van Maldegem mogelijk maakt.

Samenwerking MOP-team en Dienst 

Infrastructuur

De afgelopen maanden verbreedde het 

Maldegem Ontzettend Proper-team van 

het OCMW het toegegroeid paadje tot een 

goed berijdbaar pad van 70 cm. De dienst 

Infrastructuur voerde in de vrijgekomen 

bedding een nieuwe laag gefreesd asfalt 

waardoor het fietscomfort flink verbetert. 

Dat werk kon machinaal gebeuren dank  

zij de medewerking van landbouwer  

Martin Sys.

Een geslaagd voorbeeld van een mooie samenwerking tussen 

OCMW, gemeente en burgers die leidt tot een aangenaam 

resultaat voor de dagelijkse of toeristische zachte weggebruiker! 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 050 72 72 10 | OCMW

 infrastructuur@maldegem.be

 info@ocmwmaldegem.be 

De buurtbewoners,  
het MOP-team  

en de medewerkers  
van de Dienst 

Infrastructuur openden 
feestelijk de wegel.
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Subsidie hemelwaterinstallatie

Gemeentebestuur 
beloont hergebruik  
van regenwater
Omdat water een kostbaar goed is, moeten we 

streven naar een maximale benutting van zuiver 

hemelwater. Daarom krijgen Maldegemnaars die een 

hemelwaterreservoir plaatsen bij hun woning en zo 

hemelwater hergebruiken een éénmalige subsidie van 

maximaal € 500.

Voorwaarden:

• De inhoud van de regenwaterput moet in overeenstemming  

 zijn met de dakoppervlakte. 

• Het regenwater moet minstens gebruikt worden voor het  

 doorspoelen van het toilet en/of aangesloten worden op  

 de wasmachine.

• Je hebt een keuringsattest nodig van De Watergroep.

• De plaatsing van het hemelwaterreservoir kan gebeuren  

 tijdens een verbouwing. Bij een nieuwbouw is een 

 hemelwaterreservoir verplicht en wordt bijgevolg geen 

  subsidie gegeven.  

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem 

 milieudienst@maldegem.be  

  www.maldegem.be/premie-hemelwaterput 

Verminder het gewicht van je huisvuilzak

Thuiscomposteren. Ook jij kan het!
Ongeveer 36 % van de bevolking kiest ervoor om GFT- en 

groenafval in de eigen tuin te composteren. Vlaanderen 

bevindt zich dankzij de jarenlange inspanningen van 

onder meer OVAM en VLACO aan de Europese top voor 

wat het aantal thuiscomposteerders betreft. 

Sommige zaken uit je tuin kan je meteen een andere nuttige 

bestemming geven zoals grasmaaisel en plantenresten als 

mulch om de bodem af te dekken, gehakseld snoeihout als 

padbedekking… Wat je niet meteen een andere bestemming 

kan geven, composteer je best. Voor compost zal je snel 

een heleboel nuttige toepassingen vinden. Kortom, door 

thuiscomposteren verminder je het gewicht van je huisvuilzak 

én geef je het keuken- en tuinafval een nuttige bestemming als 

bodemverbeteraar. Twee vliegen in één klap dus!

Heb je praktische vragen ivm composteren? Dan kan je 

elke laatste zaterdagvoormiddag van de maand op het 

recyclagepark bij onze kringloopkrachten terecht. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem 

 milieudienst@maldegem.be

   www.maldegem.be/thuiscomposteren

   www.vlaco.be

Werking recyclagepark  
geëvalueerd

LAGER TARIEF  
VOOR AANBRENGEN 
GROENAFVAL 
In 2014 werd de infrastructuur en de tarifering van het 

recyclagepark aangepast volgens het principe ‘de vervuiler 

betaalt’. Waar in 2011 40 % van de afvalverwerking door 

vervuiler werd betaald, is dit aandeel in 2015 gestegen 

naar 65%. Daarnaast stimuleert het gemeentebestuur 

inwoners in eerste instantie ook om afval te voorkomen, 

wat goed is voor het milieu en onze portemonnee! 

Maldegem produceerde in 2015 141 kg afval per inwoner, 

het laagste cijfer ooit voor Maldegem en daarmee één van 

de koplopers in het Meetjesland! 

Na 1,5 jaar werking evalueerde het gemeentebestuur haar 

afvalbeleid en de werking van het recyclagepark in 2015. Onder 

meer door een daling van de verwerkingsprijs van het groenafval, 

kan het gemeentebestuur de kostprijs voor het aanbrengen van 

groenafval op het recyclagepark verlagen. Sinds half mei betaal je 

voor het aanbrengen van 1 m³ groenafval op het recyclagepark  

€ 10 in plaats van € 15. 

De prijsverlaging wordt toegepast bij het aanbrengen 

van grotere volumes groenafval. Op die manier wil het 

gemeentebestuur het thuiscomposteren van kleine 

hoeveelheden stimuleren en bezoeken aan het recyclagepark 

met weinig materiaal ontmoedigen. De tarieven voor de 

andere betalende afvalfracties blijven gelijk.  

Info:
 050 72 86 13 | Milieudienst

 Bloemestraat 45, 9990 Maldegem 

 milieudienst@maldegem.be

  www.maldegem.be/recyclagepark 
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Het Gemeentebestuur rijdt elektrisch tot eind juli

Maldegem krijgt elektrische wagen  
ter beschikking van Eandis

Distributiebedrijf Eandis stelt tot eind juli een elektrische 

auto gratis ter beschikking aan het gemeentebestuur 

van Maldegem. Alle werknemers zullen gebruik kunnen 

maken van het voertuig om zo zelf de mogelijkheden en 

eigenschappen van elektrische wagens te ervaren. Het 

gemeentebestuur maakte bij de overhandiging op 28 april van 

de gelegenheid gebruik om op hetzelfde moment een buiten 

dienst gesteld voertuig van de groendienst aan de heer Luc 

Savat te schenken, die vrijwilligerswerk verricht in Congo. 

Hij zal het voertuig gebruiken voor het ontwikkelingsproject 

Amani Bukavu dat door het gemeentebestuur Maldegem 

gesteund en gesubsidieerd wordt.

Het aanbod van Eandis sluit perfect aan op het beleid  

van het gemeentebestuur. Door de ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant wil het gemeentebestuur ook inspelen 

op de Europese 20-20-20-richtlijn (20 % minder broeikasgassen, 

20 % minder energie en 20 % duurzame energie tegen 2020) en 

de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid om tot een 

reductie van de CO2-uitstoot te komen. Het Duurzaam Energie 

Actieplan wordt op 23 juni ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Hierin worden een aantal acties omtrent  

mobiliteit opgenomen.  

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

 Bloemenstraat 45, 9990 Maldegem
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Openbare toiletten in Maldegem

Nieuw openbaar toilet in de kerk van Adegem
In het centrum van Adegem was tot voor kort geen publiek 

toegankelijk toilet. Het gemeentebestuur heeft daarom in 

samenspraak met het kerkbestuur een toiletlokaal voorzien in de 

Sint-Adrianuskerk, nabij de inkom. Het toilet is vrij toegankelijk 

tijdens de openingsuren van de kerk (van omstreeks 8.30 uur  

tot omstreeks 17.30 uur).

Het toilet is: 

• ook geschikt voor rolstoelgebruikers

• voorzien van een handwasbak met zeep, spiegel  

 en handdoekpapier

• voorzien van een opklapbare kinderverzorgtafel

Alle openbare toiletten worden minimum wekelijks onderhouden. 

Gelieve na gebruik het toilet proper achter te laten, uit respect 

voor andere gebruikers en het schoonmaakpersoneel.

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

OPENBARE TOILETTEN 
Maldegem 

Sint-Annazwembad Tijdens openingsuren

Gidsenlaan z/n

Gemeentehuis  Tijdens openingsuren

Marktstraat 7 

Sint-Annapark Dag en nacht open

Bij de kerk  Dag en nacht open

Bibliotheek Tijdens openingsuren

Schouwburgplaats 3 - 5 

Sporthal Meos Tijdens openingsuren

Bloemestraat 36/D 

Jeugdhuis De Redekiel Tijdens openingsuren

Bloemestraat 13

WZC “Warmhof” Tijdens openingsuren

Begijnewater 1

LDC St. Jozef Tijdens openingsuren

Mevr. Courtmanslaan 92 

Dienst Infrastructuur Tijdens openingsuren

Bloemestraat 45

Politiehuis Tijdens openingsuren

Industrielaan 10

Begraafplaats Maldegem Tijdens openingsuren 

Kleine Katsweg

Adegem 
CC Den Hoogen Pad Tijdens openingsuren

Adegem-Dorp 16/B

Begraafplaats  Tijdens openingsuren

Adegem-Dorp

Kerk Tijdens openingsuren

Adegem-Dorp

Maldegem-Kleit 
Sporthal De Berken Tijdens verhuring

Kleitkalseide 107

Maldegem-Donk
Zaal de Poermolen Tijdens verhuring

Paardekerkhof 1

Middelburg
Kanunnik Andrieszaal Tijdens verhuring

Kloosterstraat ZN

Bezoekerscentrum Tijdens openingsuren

Groene Markt 8/A
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vrij 03/06/16 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria Sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps

za 04/06/16 

Voorleeshalfuurtje in de 
bib. Thema: Anders zijn, 
vluchtelingen.
van 10.00 tot 10.30 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Bibliotheek Maldegem
 

Clubwerking Maldegem
van 14.00 tot 18.00 uur
Meer info: Vrije Tijd vzw Oranje,  
050 47 25 90, vrijetijd@oranje.be
 

Avondwandeling 
natuurreservaat Bourgoyen- 
Ossemeersen.
om 18.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: William Vyncke,  
williamnadine@hotmail.com

zo 05/06/16 

Natuur-en 
landschapswandeling in en 
rond het Maldegemveld
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking - Drongengoed - 
Maldegem, Krakeelweg 11, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
0474 64 23 23,  
webmaster@natuurpuntmaldegemknesselare.be

ma 06/06/16 

Schaaknamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

woe 08/06/16 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Jeugdfilm ‘Gus’
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be 

do 09/06/16 

Namiddagfietstocht
van 13.30 tot 17.30 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 35 20, 

vrij 10/06/16 

Maak je favoriete cocktail
van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Femma Adegem

za 11/06/16 

Beheermoment in het 
Maldegemveld
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt,  
Urselweg 81 B, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt  
Maldegem-Knesselare, 0474 48 30 22 -  
0494 06 60 78, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be

zo 12/06/16 

Vaderdagontbijt op  
Ter Paddepoele
van 08.30 tot 11.00 uur
Waar: Ter Paddepoele,  
Rokalseidestraat 18, 9990 Maldegem
Meer info: Bedrijfsgilde Maldegem

ma 13/06/16 

PC-dokters
van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Duivels Groot Scherm Event
vanaf 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem -Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: VK Adegem, fcolmann@perka.be

di 14/06/16 

Kookles
om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Femma Maldegem en Lokaal 
Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 

woe 15/06/16 

Gezondheidsconsultatie
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

Daguitstap Canterbury
van 06.00 tot 22.30 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem
 

Genealogisch dienstbetoon 
(familiekunde)
van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Refter Technische Dienst,  
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - regio 
Meetjesland
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Ook tijdens de sluitingsuren kan je je boeken terugbezorgen

Gebruik de inleverbus van de bib
Niet alle klanten van de bib weten dat de hoofdbibliotheek in 

Maldegem een inleverbus voor boeken heeft. Vergis je niet, het 

is geen automatische inleverbus. Die is pas voorzien voor 2017, 

maar in de huidige brievenbus kan je wel je boeken, DVD’s en 

andere bibmaterialen deponeren buiten de openingsuren.

Hoe werkt het?

De bus bevindt zich aan de dienstingang, rechts naast de hoofdingang 

van de bibliotheek. De bibmaterialen worden niet direct van je kaart 

gehaald. Dit is het grote verschil met een automatische inleverbus. De 

bibmedewerkers streven er wel naar om dit zo snel mogelijk te doen. 

De boeken die je bijvoorbeeld zaterdagnamiddag in de bus stopt, 

zullen onder normale omstandigheden pas maandagvoormiddag 

ingelezen worden. De boete die je dan eventueel hebt, blijft 

doorlopen tot de materialen van je kaart gehaald worden. Je blijft 

zelf verantwoordelijk voor de opvolging van je ontleende werken. De 

medewerkers van de bib kunnen niet ter verantwoording geroepen 

worden omdat je boete nog verder oploopt.

Waarom biedt de bibliotheek deze service aan?

Een inleverbus zonder automatische inname is geen perfecte 

oplossing, maar de bibliotheek wil een oplossing bieden voor mensen 

die niet tijdens de openingsuren naar de bib kunnen komen.

Wat als de bus vol is?

Dan moet je de boeken weer meenemen naar huis. Doe je dat 

niet en leg je de materialen op de bus, dan loop je het risico dat 

ze gestolen worden. Aangezien je verantwoordelijk bent voor 

je materialen totdat ze ingelezen worden, zal je in dit geval een 

factuur ter waarde van de ontleende materialen (+ eventuele 

boete) ontvangen.  

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 Schouwburgplaats 3-5

 bibliotheek@maldegem.be 
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za 18/06/16 

Clubwerking Maldegem
van 19.00 tot 22.00 uur
Meer info: Vrije Tijd vzw Oranje,  
050 47 25 90, vrijetijd@oranje.be

zo 19/06/16 

Wandel- en/of fietsdag
Meer info: De Gezinsbond Adegem, 050 71 61 
33, dorine_devlieger2@yahoo.com

ma 20/06/16 

Bingo
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be 

di 21/06/16 

Voordracht ‘Slim en 
spaarzaam in de keuken’
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 50 Actief Maldegem, rudy.
verschoote@telenet.be en lokaal 
dienstencentrum Maldegem

wo 22/06/16 

Duivels Groot Scherm Event
vanaf 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: VK Adegem, fcolmann@perka.be

vrij 24/06/16 

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-
Jozef, centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
050 40 39 22

za 25/06/16 

Beheermoment in het 
Maldegemveld
van 09.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt,  
Urselweg 81/B, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
0474 48 30 22 - 0494 06 60 78,  
maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

Open huiskamer atelier
van 09.30 tot 12.00 uur
Waar: inBeeld - Catherine De Waele, 
Westeindestraat 33/B, 9990 Maldegem
Meer info: catherinedewaele@skynet.be, 
0476 20 67 31 

za 25/06/16  
en zondag 26/06/16

Open tuin in hoeve oude 
Doorn
van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Urselweg 71, 9990 Maldegem
Meer info: 050 71 29 76,  
magda.van.hoye@telenet.be

ma 27/06/16 

Filmnamiddag ‘The Reader’
om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud Sint-Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

vrij 01/07/16 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps

zo 03/07/16 

21ste Adegemse Sneukeltoer 
start vanaf 11.00 uur (isnchrijven tot 27 juni)
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Landelijke Gilde Adegem, 
0475 80 73 07, landelijkegildeadegem@telenet.be
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UiTtip van Griet

‘ontdekker’
Profiel-ID:

naam: Griet | familienaam: Vanwolleghem

leeftijd: °1979  

woonplaats: Groot Burkeldreef 

burgerlijke stand: gehuwd met Kristoff 

en mama van Lou (2002) en Otto (2009)

beroep: bediende en in bijberoep Studio 

Rozewolkje

houdt van: lopen met hond Jule en leute 

maken, repeteren met duSt en De Doltans, 

schilderen, tekenen, juweeltjes 

frutselen, foto’s maken van gekke  

dingen en eten koken... hoewel dat  

laatste soms wel eens misloopt.

verzamelt: veel te veel

vrijetijds-DNA: is een culturele veelvraat, 

wil van veel verschillende dingen proeven 

en staat open voor nieuwe dingen en voor 

multiculturele invloeden, speelt en luistert 

muziek, is graag artistiek en creatief, houdt  

van reizen, feestjes en de kindertjes 

entertainen.

OPEN KERKENDAGEN 
Gedurende negen jaar staat het eerste weekend van juni in 

België en Luxemburg in het teken van het religieus erfgoed. 

Dit jaar openen bijna 600 gebedshuizen hun deuren tijdens de 

Open Kerkendagen op zaterdag 4 en zondag 5 juni. 

Het thema van deze 9de editie, Klanken & Stilte, doet ons 

op alle mogelijke manieren naar dit erfgoed luisteren: orgel- 

en beiaardconcerten, klokkengelui, koorgezang, intieme 

concerten met klankschalen maar ook geleide bezoeken, 

lezingen, vertelwandelingen, zoektochten, tentoonstellingen of 

momenten van bezinning en stilte, stiltewandelingen, yoga en 

zoveel meer.

In Maldegem staan volgende 
activiteiten op het programma:

Sint-Vincentius a Paulokerk
Kleitkalseide 103/B • 9990 Maldegem (Kleit)

Vrijdag 3 juni | 19.30 - 22.30 uur

Opening tentoonstelling Luc & Albert De Coninck

Met optredens van het kinderkoor Picolo Coro en de covergroep 

Jacks & Kings.

Betalend: € 5 (t.v.v. ziekenwerking Kleit en Kom op tegen kanker)

Zaterdag 4 en zondag 5 juni | 8.30 - 16.00 uur

Tentoonstelling Luc & Albert De Coninck

De grauwe industriële foto’s van Luc De Coninck versus de 

kleurrijke schilderijen van Albert De Coninck, aangevuld met 

teksten van Hans Blankaert. 

Deze tentoonstelling loopt tot en met zondag 31 juli.  

Te bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk.

Info 
 050 71 42 76, 0477 90 07 87 | Remi Van den Saffele 

 remi.vandensaffele@skynet.be

Sint-Adrianuskerk
Adegem-Dorp • 9991 Adegem 

Zondag 5 juni | 9.15 uur

Concertmis met het gemengd koor Canticorum

o.l.v. Jan Wauters, begeleid door Kurt Van de Veire op het Van 

Peteghemorgel (liederen van o.a. J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. 

Mozart & F. Schubert)

Zondag 5 juni | 10.30 - 18.00 uur  

Mini-orgelconcert door Kurt Van de Veire

op het Van Peteghemorgel (o.a. J.P. Sweelinck, J. Pachelbel & 

J.S. Bach) met toelichting door Orgelpunt.

Zondag 5 juni | 10.30 - 18 uur

Open kerk

Vrij bezoek met doorlopende presentatie “Klankinstrumenten 

en muziek in de Sint-Adrianuskerk”

Je kan het programma Open Kerkendagen 2016 raadplegen via 

www.openkerken.eu. Gedrukte programma’s zijn beschikbaar bij 

alle deelnemende kerken en via het UiTloket in gemeentehuis. 

Info 
 050 71 43 57 | Piet Blomme

 piet.blomme@gmail.com 

OPEN
KERKEN

dagen

4 EN 5  J U N I 2 016

KLANKEN EN STILTE

Volledig programma

openchurches.mobi

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
En partenariat avec 

les Journées du Patrimoine
en Wallonie

OKD 2016-Poster A3-NL.qxp_.  10/04/16  22:03  Page1

UiTtip
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Onderzoek naar effecten ombouw N49

PROJECT-MER: UW MENING TELT
In het kader van de ombouw van de N49 tot 
autosnelweg te Maldegem-Damme maakt de 
Vlaamse Overheid momenteel het project-
milieueffectenrapport of project-MER op. 
Dat is een procedure die de effecten van de 
ombouw van de N49 op de mensen en het 
milieu onderzoekt. De eerste fase van de 
opmaak van dit project-MER is de opmaak 
van een kennisgevingsnota met o.a. een 
beschrijving van het plan, de verschillende 
alternatieven die zullen worden onderzocht 
en de wijze waarop de milieueffecten zullen 
worden bestudeerd. 

Hoe kan je reageren?

Elke inwoner kan deze kennisgevingsnota inkijken, melden  

welke milieueffecten moeten worden onderzocht en op welke 

manier dit het best kan gebeuren. Je kan ook voorstellen 

formuleren voor mogelijke inrichtingsalternatieven.   

In juni kan je de kennisgevingsnota raadplegen en je eventuele 

opmerkingen bezorgen:

• op www.mervlaanderen.be 

• bij het Onthaal van de Dienst Infrastructuur, Bloemestraat 

45, 9990 Maldegem (maandag tot vrijdag: 08.30 - 12.00 uur 

en ook op woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 uur)

• bij het departement LNE, Dienst 

milieueffectrapportagebeheer,  

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

Infovergadering 22 juni

Heb je nog vragen? Alle inwoners zijn van harte welkom  

op de informatievergadering over het Project-MER op 

woensdag 22 juni om 19.00 uur in Zaal Adegem,  

Gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem 

Info 

  www.mervlaanderen.be 

  www.wegenenverkeer.be/projecten/van-n49-naar-e34
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Opendeurdag op vrijdag 17 juni 

Maak kennis met het Lokaal  
Dienstencentrum Oud St. Jozef

Het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef is een 
ontmoetingsplaats voor de Maldegemse senioren, 
die er terecht kunnen voor informatie, advies, 
zorg, ontspannings- en vormingsactiviteiten. 
Met onze dienstverlening willen we de senioren 
ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te wonen in de best mogelijke omstandigheden. 
Er kunnen ook maaltijden, mits reservatie drie 
werkdagen op voorhand, genomen worden. 
Daarnaast kunnen de zalen in het dienstencentrum 
gehuurd worden door verenigingen en organisaties. 
Tenslotte vind je in het dienstencentrum ook tal 
van interne en externe diensten. 

Opendeurdag

Om je te laten kennismaken met de werking, stelt het dienstencentrum 

op vrijdag 17 juni 2016 van 10.00 tot 16.00 uur 

de deuren open voor het publiek. 

Bij ontvangst krijg je een glaasje cava of fruitsap. Om 11.15 uur en 

14.15 uur staat een rondleiding doorheen het gebouw gepland.

In het ‘Dakkaffee’ vind je de Maldegemse verenigingen waarmee het 

dienstencentrum bij de organisatie van activiteiten vaak samenwerkt. 

De PC-dokters kan je eveneens vinden in het ‘Dakkaffee’. Heb je 

een probleem met jouw laptop of andere vragen over het gebruik 

van jouw pc, dan kan je daar terecht van 11.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur.  

Doorlopend kan je de tentoonstelling van de deelnemers van de 

workshop ‘Gemengde technieken’ en de workshop ‘Aquareltechnieken’ 

in de ‘Concertzolder’ bezoeken. 

Ontdek eveneens welke boeken door de leeskring gelezen zijn,  

hun top 5 en recensies van de gelezen boeken. 

Naast deze activiteiten, valt er die dag nog heel wat te beleven:

• 13.15 tot 15.30 uur: begeleide fietstocht in Maldegem 

• 14.00 tot 16.00 uur: sketches door Etienne Notteboom  

 en Norbert de Coster in de ‘Kaffee’ en het ‘Dakkaffee’

• 14.00 tot 15.00 uur: yoga in de ‘Atelierzolder’

• 14.00 tot 16.00 uur: breikaffee in de ‘Bijkeuken’ 

• 14.00 tot 16.00 uur: petanque op de petanque-banen  

 vooraan het gebouw

• 15.00 tot 16.00 uur: bingo in de ‘Refter’.

Iedereen van harte welkom! 

Info
 050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef

 centrumleider@ocmwmaldegem.be

 Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem 

  www.ocmwmaldegem.be/ldc-oud-st.-jozef 

Van vrijdag 17 juni t.e.m. maandag 20 juni

4 CHARMANTE FRANSE BRADERIEDAGEN!
Frankrijk met zijn idyllische plaatsen en 
romantische steden bruist van energie. Ook op 
sportief vlak komt Frankrijk in de kijker te staan 
met het EK voetbal en de deelname van onze 
Rode Duivels. Hoog tijd dus voor De Verenigde 
Handelaars Maldegem Centrum om kennis te 
maken met “La Douce France”.  
Met ‘Frankrijk’ als gastland krijgt onze 
centrumbraderie terug een mooi programma  
en dit samen met lekker eten, gezellige muziek  
en typisch Franse  activiteiten. 

Zaterdagnamiddag 18 juni
Alle voetbalfans kunnen genieten van de match België – Ierland 

op groot scherm op de markt. Ambiance vanaf 14.00 uur. Na het 

voetbal gaan we verder met een leuk feestje met foodtrucks en 

cocktailbar. Ambiance à volonté!

Zondagnamiddag 19 juni
Je kan volop genieten van Retro Fun met Les gendarmes de Saint-Tropez. 

Montmartre verhuist voor één keer naar Maldegem. Voor de 

competitiebeestjes is er ook een petanquewedstrijd op de markt 

en dit op een echte petanquebaan. En voor de allerkleinsten zijn  

er springkastelen. 

Van vrijdag 17 juni t.e.m. maandag 20 juni.
De vele deelnemende winkeliers zorgen voor echte gunstkoopjes! 

Gedurende 4 dagen lang zijn er onklopbare braderieprijzen.  

Op zondag 19 juni is ons centrum verkeersvrij van  

13.00 tot 18.00 uur. 

Info
Verenigde Handelaars Maldegem Centrum 

 bestuurvhmc@gmail.com
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NIEUWS UIT GEMEENTERAAD 
VAN 28 APRIL 2016
1. VERKOOP VAN DE OUDE RIJKSWACHTKAZERNE GELEGEN 

AAN DE BRUGSE STEENWEG - PRINCIPIËLE BESLISSING EN 

AANDUIDING VAN DE TOEKOMSTIGE BESTEMMING VAN 

OPENBAAR NUT

 De oude rijkswachtkazerne aan de Brugse Steenweg staat al vier 

jaar leeg. Enkel de drie garageboxen zijn momenteel in gebruik 

door lokale (jeugd)verenigingen. 

 De gemeente Maldegem maakt deel uit van de Zorgregio klein 

stad Eeklo. Binnen deze zorgregio is er één algemeen ziekenhuis, 

met name AZ Alma op het grondgebied van de stad Eeklo en één 

kleinschalige polikliniek, met name de campus Maldegem van AZ 

Zeno op het grondgebied van de gemeente Maldegem.

 De gemeente Maldegem grenst aan de zorgregio’s Brugge en 

Knokke-Heist. Binnen deze zorgregio zijn er 3 grote algemene 

klinieken: AZ Sint-Jan Brugge, AZ Sint-Lucas Brugge en AZ Zeno in 

Knokke-Blankenberge. 

De oude rijkswachtkazerne is, gelet op haar constellatie alsook 

op haar ligging, uitermate geschikt voor de uitbouw van een (poli)

kliniek op het grondgebied van de gemeente Maldegem. Dit kan 

een grote meerwaarde betekenen voor haar inwoners.

Een verkoop voor algemeen nut waarbij aan de ziekenhuizen uit de 

zorgregio’s stad Eeklo, Brugge en Knokke-Heist wordt gevraagd of 

er interesse bestaat om een bod uit te brengen voor dit onroerend 

goed lijkt aangewezen. 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verkoop van 

een deel van het perceel met opstaand gebouw, gekend als de 

oude rijkswachtkazerne.

>>

Tevens wordt beslist dat deze verkoop voor openbaar nut 

wordt georganiseerd met de bedoeling om op termijn op het 

grondgebied van de gemeente Maldegem over een polikliniek 

te kunnen beschikken. Daartoe zal aan de ziekenhuizen uit de 

zorgregio Eeklo, Knokke-Heist en Brugge gevraagd worden om een 

bod uit te brengen. 

2. PATRIMONIUM - RUIL DEKENIJ VERSUS OUD STADHUIS/

PERCEEL GROND KLEITKALSEIDE - GOEDKEURING AKTE

De gemeenteraad ging in zitting van 24 september 2015 principieel 

akkoord met de voorgestelde ruil van de Dekenij, gelegen te 

Maldegem, Deken de Fonteynestraat 3 met een oppervlakte  

van 2 035 m² tegen het Oud Stadhuis, gelegen te Maldegem, 

Marktstraat, 40 en tegen het perceel grond gelegen te Maldegem, 

Kleitkalseide, tussen de nummers 6c en 6f, met een oppervlakte 

van 630 m² en mits een opleg te betalen door het Kerkbestuur  

van een bedrag van 60 000 euro.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

3. PATRIMONIUM - ERFPACHT DEKENIJ - GOEDKEURING AKTE

De gemeenteraad ging op 24 september 2015 principieel akkoord 

dat het gemeentebestuur na het afronden van de ruil met de 

kerkfabriek, een erfpachtovereenkomst afsluit met de kerkfabriek 

voor de pastorij voor een periode van 30 jaar tegen een jaarlijkse 

terugkerende canonvergoeding van 3 000 euro.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

4. GOEDKEURING AKTE AFSTAND GRONDEN WACHTBEKKENS*

In het kader van de herinschaling van de waterlopen van de 

3-de cat. (onderhoud gemeente) naar de 2-de cat. (onderhoud 

provincie) werd door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

aangedrongen op een kosteloze afstand van de gronden van de 

beide wacht- of bufferbekkens op de waterloop 4.12 De Ede ter 

hoogte van de Baaikensedestraat en de Urselweg.

Er werd in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen een akte 

van kosteloze afstand opgesteld.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed.

5. GEMEENTEPERSONEEL - WIJZIGING STATUTAIRE FORMATIE*

De gemeenteraad stelde op 17 december 2008 de 

personeelsformatie van de gemeente Maldegem vast. In zitting  

van 17 december 2015 werd het budget 2016 goedgekeurd.

De statutaire formatie omvat momenteel geen correcte weergave 

van de personeelsbehoeften en de personeelsinvulling binnen de 

gemeente. Het is aldus nodig de formatie aan te passen  

en te actualiseren.

De gemeenteraad stelt de gewijzigde statutaire 

personeelsformatie vast.

6. POLITIEREGLEMENT EN BELASTING OP DE INNAME VAN HET 

OPENBAAR DOMEIN VOOR BOUW- EN ANDERE WERKEN*

Met het oog op de vrijwaring van de openbare veiligheid en de 

gemakkelijke doorgang op de openbare wegen, is het noodzakelijk 

om maatregelen te treffen.

Het politiereglement van 26 oktober 2005 moet aangepast worden 

voor het deel dat handelt over bouw- en andere werken.

De gemeenteraad stelt het politiereglement en het 

belastingreglement op de inname van het openbaar domein voor 

bouw- en andere werken vast.

7. DUURZAAM FINANCIEEL BELEID

Maldegem heeft de titel “Fair Trade gemeente” sedert 9/8/2005 

bekomen en sindsdien ononderbroken behouden. De gemeente 

geeft hiermee aan te willen inzetten op eerlijke handel en 

duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid.

Om het label te krijgen én te behouden moet de gemeente aan 

een aantal criteria voldoen: inwoners, winkels, bedrijven en lokale 

overheid ijveren samen voor meer eerlijke handel, er is een 

werkgroep, er worden Fairtrade producten aangekocht. 

Onze gemeente gaat zelfs nog een stukje verder en voorziet 

in bestekken en aankoopprocedures dat de producten/

diensten moeten voldoen aan bepaalde normen i.v.m. eerlijke 

arbeidsomstandigheden (propere-klerencampagne) en milieu 

(hout, drukinkt,…)

Er werd een kader gemaakt rond duurzaam beleggen zodat het 

duidelijk is dat de gemeente Maldegem handelt conform fairtrade.

Aangezien de intrestvoeten van de spaarrekening van zowel 

Triodos als van VDK martkconforme rentevoeten tonen op 

heden, is het aangewezen om in het licht van een duurzaam 
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financieel beleid bepaalde liquide middelen te beleggen op zo’n 

spaarrekening. Er wordt niet belegd in risicoproducten.

De gemeenteraad keurt het kader rond duurzame korte termijn 

beleggingen goed.

Verder neemt de raad volgende beslissingen:

• De gemeenteraad gaat akkoord met de desaffectatie van een 

strook grond van max. 25 cm. breed en grenzend aan de zuidgevel 

van de woning gelegen Noordstraat 48 uit het openbaar domein 

en beslist principieel om deze te verkopen aan de eigenaars van de 

aangrenzende woning voor het plaatsen van bijkomende isolatie 

op de zijgevel van hun woning.*

• De gemeenteraad keurt de akte in verband met de kosteloze 

overname van de wegenis en infrastructuur van de verkaveling 

Konduit met bijhorende infrastructuur met een totale oppervlakte 

van 12 a en 44 ca, goed.*

• De gemeenteraad wijzigt het gebruiksreglement van de 

gemeentelijke sporthal GC De Berken en sporthal Van Cauteren, 

o.m. betreffende de organisatie van verjaardagsfeestjes en 

evenementen voor het online reserveren.*

• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agendapunten 

van de jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 

Imewo dd. 29 april 2016 en aan de agendapunten van de 

jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis 

Assets dd. 29 april 2016.*

• De gemeenteraad verzoekt Finiwo, voor rekening van de 

gemeente Maldegem, de kapitaalverhoging van Eandis Assets te 

onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 

€ 416 561,79 door het aangaan van leningen bij Finiwo zonder 

inbreng van eigen middelen.*

• Na onderzoek van de documenten bij de oproeping gevoegd,  

de dagorde en alle afzonderlijke punten keurt de gemeenteraad 

de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo van 29 juni 

2016 goed.*

• De gemeenteraad duidt de vertegenwoordigers van het 

gemeentebestuur voor de jaarvergadering 2016 van VENECO² op 

14 juni 2016 aan.*

• De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzonderlijke 

agendapunten van de jaarvergadering van de Dienstverlenende 

Verenging VENECO² van 14 juni 2016 goed.*

• De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2015 en het bijhorend 

jaarverslag van de Interlokale Vereniging “Burensportdienst 

Meetjesland” goed.*

• De gemeenteraad stelt de rekening 2015 van de politiezone 

Maldegem vast.*

• De gemeenteraad neemt akte van de interne wijziging nr. 1 van 

het dienstjaar 2015 van de politiezone Maldegem.*

• De voorgestelde budgetwijziging nr. 1 2016 van de gemeente 

wordt goedgekeurd.*

• Na evaluatie van het afvalbeleid wordt het retributiereglement 

Recyclagepark aangepast met nieuw vastgestelde tarieven voor  

de productgroepen.

• De gemeenteraad stelt de formule voor de berekening 

van de prijzen van de voorstellingen binnen de reguliere 

avondprogrammatie in en extra muros Den Hoogen Pad seizoen 

2016-2017 vast.*

• De gemeenteraad wijzigt het huishoudelijk reglement op het 

gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum, m.n. door 

de toevoeging van een bepaling betreffende de arbeidsduur en 

verplichte rusttijden van de theatertechnicus.* 

• Het retributiereglement op het gebruik van de zalen van het 

gemeenschapscentrum wordt gewijzigd n.a.v. de gewijzigde 

erkenningsprocedure voor verenigingen.*

• Het jaarverslag 2015, waarvan het financieel verslag 2015 deel 

uitmaakt, van de interlokale vereniging ‘Academie voor Muziek, 

Woord en Dans Aalter’, wordt goedgekeurd.*

• De rekeningen 2015 van de kerkfabrieken worden gunstig 

geadviseerd.*  

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 college@maldegem.be

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier 

politieke fracties: CD&V, Groen, N-VA en Open Vld.  

De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten  

een bestuursakkoord.  

De gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in 

de besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt.  

De punten die alle fracties unaniem goedkeurden,  

zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere 

punten was de stemming verdeeld.

Promoot jouw vereniging!

SCHRIJF IN VOOR  
DE UiTMARKT 

Tijdens de opening van Maldegem-kermis op 

vrijdagavond 16 september krijgen alle Maldegemse 

verenigingen terug de kans om zichzelf te promoten 

en hun werking in the picture te zetten. Schrijf je dus 

in voor UiTmarkt en laat van je horen! 

Gemeente Maldegem biedt jouw vereniging een gratis 

stand aan. We voorzien verlichting en indien nodig een 

stopcontact. Verenigingen met verschillende afdelingen 

in de gemeente slaan best de handen in elkaar om een 

stand in te nemen. Een goed beurtrolsysteem voor de 

bemanning van je stand maakt het meer haalbaar.

Praktisch

Surf naar www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving en vul 

het inschrijvingsformulier in vóór 11 juli 2016. 

Timing

Vrijdag 16 september, van 18.00 tot 22.00 uur. Je kan je 

stand opbouwen vanaf 17.00 uur.

Locatie

De standen voor de verenigingen worden opgesteld in de 

buurt van het gemeentehuis. 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket

 uit@maldegem.be 

 Marktstraat 7 | 9990 Maldegem

De volgende gemeenteraadszitting  
zal doorgaan op donderdag 23 juni 2016. 
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de 
zitting bekend gemaakt worden  
op de gemeentelijke website:  
www.maldegem.be/gemeenteraad.

De zitting gaat steeds door om 19.30 uur  
in ‘zaal Maldegem’ op de derde verdieping 
in het Gemeentehuis, Marktstraat 7. 
Je bent van harte welkom bij de  
openbare zitting. 
Het volledige verslag van de vorige  
gemeenteraad kan je eveneens raadplegen 
op de gemeentelijke website.

• DE GEMEENTERAAD STELT DE CONTRACTUELE PERSONEELSFORMATIE VAST.*
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Seizoen
201617

 VR 8 JULI 2016 Lieven Tavernier met The United Brass Band 

  en The Motorboat Club | Concert in het park 

 VR 21 OKT 2016 Els De Schepper | Red mij!

 ZA 29 OKT 2016  Steven Mahieu | Zonder filter (try-out) 

 ZA 19 NOV 2016 Leo Van der Elst, Rob Vanoudenhoven,  

  Ruben Van Gucht, Mathieu & Guillaume | Van Allergie tot Ziguinchor

 ZO 4 DEC 2016 Sinterklaasvoorstelling met Klutske

 VR 9 DEC 2016 Janine Bischops | Het Laatste Woord

 VR 16 DEC 2016 De 3 Wijzen | De 3 Grijzen 

 VR 23 DEC 2016 De Ketnetband | Jonge Snaken for X-mas

 ZA 21 JAN 2016 Michael Van Peel | Van Peel overleeft 2016

 DO 26 JAN 2017 Gedichtendag

 ZA 11 FEB 2017 Niels Destadsbader | Valentijnsvoorstelling

 VR 24 FEB 2017 Piv Huvluv | Yolo

 VR 17 MAA 2017 Bart Van Loo en Geert Hellings | Napoleon

 VR 21 APRIL 2017 Jonge Snaken Soe Nsuki en Jens Dendoncker | Dubbelbloed

 VR 12 MEI 2017 Het Ongerijmde | Cyrano

 VR 26 MEI 2017 Jonas Van Geel, Maggie MacNeal, Gert Verhulst en Jelle Cleymans |  

  Pappie loop toch niet zo snel
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op locatie

Uw bezoek meer dan waard!

SINT-PETRUS EN PAULUSKERK VAN MIDDELBURG
De parochiekerk van Middelburg werd 

opgetrokken tussen 1452 en 1458 en 

was gelegen naast het marktplein. 

Ondanks de verschillende vernielingen 

en herstellingen gedurende de loop 

der jaren heeft ze haar karakter 

goed behouden, aan het koor en de 

dwarsbeuk zijn zelfs nog originele 

delen in okergele baksteen zichtbaar. 

De toren van de kerk, die gewijd is aan 

de heiligen Petrus en Paulus, is sedert 

1936 geklasseerd als monument. Sinds 

2004 is de totale kerk met het kerkhof 

beschermd.

Ook het interieur loont de moeite. Zo 

is er een prachtige barokke biechtstoel 

(1676) te bewonderen. Tevens is 

er een kopie te bezichtigen van de 

Bladelintriptiek, gemaakt rond 1630 door 

Jan Ricx. Het oorspronkelijke werk werd 

op bestelling gemaakt door de bekende 

Vlaamse schilder Rogier Van Der Weyden 

(Vlaamse primitieven) en vertoont 

Pieter Bladelin centraal afgebeeld bij de 

aanbidding van de pasgeboren Jezus. Het 

originele schilderij is nu te bezichtigen in 

de Gemäldegalerie in Berlijn. Binnenin 

bevindt zich links in het hoogkoor het 

praalgraf van Pieter Bladelin, de stichter 

van Middelburg, en zijn echtgenote, 

Margaretha van de Vagheviere. 

Tot eind september kan je als individuele 

bezoeker in de kerk terecht en dit 

van donderdag tot en met zondag 

telkens van 10.30 tot 17.00 uur. Er is 

eucharistieviering op donderdag om 

9.00 uur en op zondag om 9.30 uur. 

De kerk staat onder camerabewaking. 

Gelieve de stilte te eerbiedigen!  

Info
 050 72 86 22 | UiTloket

 uit@maldegem.be 

 Marktstraat 7 | 9990 Maldegem

Gelieve de stilte
te eerbiedigen.
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CC Den Hoogen Pad

 Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

 050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be

  www.denhoogenpad.be

De ticketverkoop start op  dinsdag 14 juni om 
9.00 uur.  Je kan hiervoor  in het loket van Den 
Hoogen Pad  en het UiTloket in het gemeentehuis 
terecht. Online tickets bestellen kan ook via  
www.maldegem.be/webshop (onder Tickets). 
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Initiatielessen en inschrijven

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD & DANS 
INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2016-2017
Hoofdschool Aalter 
dag   tijdstip voor wie 

vrijdag 17 juni  sessie 1: 17.00 – 18.00 uur  Initiatieleerlingen MWD

  sessie 2: 18.30 – 19.30 uur  

zaterdag 18 juni  09.30 – 12.30 uur  Middelbare 1 (doorstroomdag) 

donderdag 23 juni  17.30 – 20:00 uur Lagere graad 

maandag 27 juni  17.30 – 19:30 uur Alle graden 

maandag 29 augustus 17.30 – 19.30 uur Alle graden 

Filiaal Maldegem 
dag   tijdstip voor wie 

zaterdag 18 juni  09.00 – 10.00 uur  Initiatieleerlingen muziek 

woensdag 22 juni  17.30 – 19.30 uur  Alle graden 

dinsdag 30 augustus  17.30 – 19.30 uur  Alle graden 
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Betalen kan enkel elektronisch! 

Tijdens de eerste weken van september kan je nog 

inschrijven in de hoofdschool Aalter (elektronische 

betaling) en in de filialen Maldegem, Beernem, 

Knesselare en Ruiselede (enkel cash). Leerlingen 

die dit schooljaar les hebben gevolgd aan de 

Academie, krijgen begin juni een gepersonaliseerde 

inschrijvingsfiche in de bus. Breng deze fiche zeker 

mee bij de inschrijving!

Inschrijvingsgeld
Jongeren - 18 jaar zonder vermindering: € 70 

Jongeren - 18 jaar met vermindering: € 48 

Studenten tussen 18 – 24 jaar: € 133

Volwassenen zonder vermindering: € 308

Volwassenen met vermindering: € 133 

Open lesweek van 13 tot 22 juni  
in alle filialen

Info
 09 374 36 54 | Academie voor muziek, woord & dans Hoofdschool Aalter

  www.aalter.be/academie 

KUNSTACADEMIE KUMA
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
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