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11 november 

HERDENKING 
WAPENSTILSTAND

Kleit
Vrijdag 11 november
16.00 uur: gebedsdienst
Gevolgd door een plechtigheid aan het monument
Info

 0474 90 38 29 | Pieter De Loof
 pieterdel@gmail.com

Middelburg
Zondag 13 november
9.30 uur: eucharistieviering
Gevolgd door een plechtigheid aan het monument
Info

 050 71 17 40 | Martine Van den Hauwe

Adegem
Vrijdag 11 november
8.30 uur: eucharistieviering
Gevolgd door plechtigheid op het kerkhof
Info

 0476 99 07 61 | Georges Devos
 georges-devos@skynet.be

Maldegem
Vrijdag 11 november
10.00 uur: eucharistieviering
Gevolgd door een plechtigheid op het kerkhof  
en op de markt
Info
050 72 89 53 | Ann Coppejans

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be
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inhoud

Toekomstige projecten! 
De dagen worden korter. Het 
is al vroeg donker. Iedereen is 
druk in de weer om alle klusjes 
nog klaar te krijgen voor het 
echt winter wordt. 
Ook in de gemeente is het 
rond deze tijd van het jaar 

traditioneel erg druk. Naast de dagdagelijkse werking 
en het afhandelen van dringende buitenwerken, wordt 
over de geplande of lopende projecten gerapporteerd. 
Bovendien worden ook alle diensten bevraagd omtrent 
hun plannen voor het komende jaar, in het kader van het 
opmaken van een budget voor 2017. Ieder jaar opnieuw 
is het wikken en wegen om datgene te plannen wat 
noodzakelijk is en tegelijk ook binnen het budget van het 
vooropgestelde meerjarenplan te blijven. Het vraagt een 
grote inspanning van alle diensthoofden om de cijfers en 
de werklast die de projecten met zich mee brengen correct 
in te schatten, maar het lukt ons iedere keer opnieuw om 

mooie projecten in het vooruitzicht te stellen en om deze 
te realiseren zonder leningen aan te gaan. Daarnaast 
kunnen we ook nu en dan wat beleggen—telkens voor 
korte termijn én ethisch verantwoord. Onze gemeente 
draagt immers het Fairtrade-label en zoiets mag geen loos 
begrip worden. De derde-wereldproblematiek ligt ons 
nauw aan het hart. 
Hopelijk ook bij jullie? Straks komen de vrijwilligers van 
de 11.11.11-actie bij jullie langs. Ontvang hen hartelijk en 
steun de actie, zodat ook mensen die het minder goed 
hebben door onze steun eventjes hun dagdagelijkse 
beslommeringen kunnen vergeten en mooie projecten in 
het vooruitzicht krijgen. 

2 Herdenking Wapenstilstand
3 Voorwoord
4 Kort
6 Nieuw mobiliteitsplan Maldegem in opmaak
8 Strategisch Plan Afvalwater Maldegem 12
9 SPAM 7 afgerond
10 Word woonbuddy / Vorming mantelzorgers
11 Oprichting Zorgbedrijf Meetjesland
12 Bescherm je tegen griep / MOBIB-kaart 
13 UiT-Kalender
15 UiTtip I 
16 UiTtip II / Seniorenfeest 
17 Zaalverhuur gemeentelijke zalen / Zaalverhuur OCMW Oud St. Jozef
18  Uit de Gemeenteraad
22 Gratis infoavonden over bouwen en energie
23 Herfst ideale snoeiperiode
24 CCDHP
25	 Meetjeslandkalender 2017 / Projectsubsidies / Comeet wint € 10 000
26	 Weet jij wat meeroken met kinderen doet?
27	 Start renovatie Hospitaal KUMA 

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
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Sluitingsdagen
gemeentelijke 
diensten en  
recyclagepark
Alle gemeentelijke diensten en het 
recyclagepark zijn gesloten op:
• dinsdag 1 november 
• woensdag 2 november
• vrijdag 11 november 
• zaterdag 12 november
• dinsdag 15 november  

Info
 050 72 89 30 | Onthaal
 onthaal@maldegem.be

 050 72 86 13 | Milieudienst (recyclagepark)
 milieudienst@maldegem.be 

4  |  MALDEGEM MAGAZINE 2016  NOVEMBER |  5 

Overzicht dienstverlening

WEGWIJSGIDS 
In de loop van oktober-november krijgen alle 
inwoners een wegwijsgids in de brievenbus. De 
‘Wegwijs in Maldegem’ wil, nieuwe maar ook 
geboren en getogen inwoners, wegwijs maken 
doorheen de ruime dienstverlening van het 
Gemeente- en OCMW-bestuur, het Sociaal Huis,  
de politie en brandweer. Je vindt praktische 
informatie zoals telefoonnummers en  
openingsuren maar ook beknopte informatie  
per thema en product.

Voor meer informatie of de actuele informatie per  
product kan je steeds terecht bij de bevoegde dienst 
of www.maldegem.be of www.ocmwmaldegem.be. 

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie
 communicatie@maldegem.be 

Openingsuren 
gemeentelijk archief

   Woensdag Vrijdag Zaterdag
   (14.00 - 18.30 uur) (14.00 - 19.30 uur*) (8.30 - 12.00 uur)
november 9,16, 23, 30 4, 18 5, 26
december 7, 14 2, 9, 16

*Opgelet: aangepaste uurregeling op vrijdag!  

Info
 050 72 86 21 | Gemeentelijk archief
 archief@maldegem.be



   

Santé voor iedereen

11.11.11
Van 5 tot en met 12 november 2016 gaan 
vrijwilligers van deur tot deur in Maldegem 
om de gekende 11.11.11- omslag op te 
halen. 11.11.11 strijdt tegen armoede en 
onrechtvaardigheid. Dit jaar voert 11.11.11 
campagne voor een goede gezondheidszorg 
in het Zuiden. Zo vanzelfsprekend "Santé!" 
voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede 
gezondheid voor 1,3 miljard mensen op deze 
wereld. Zij hebben geen dokter, apotheker of 
ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die 
kunnen betalen. Dat is onrechtvaardig, want 
gezondheidszorg is een mensenrecht.

Onderteken ook de petitie
Vanaf eind oktober tot half november kan je 
aan het Onthaal van het Gemeentehuis de 
petitie ondertekenen waarbij geëist wordt 
dat basisgezondheidszorg en betaalbare 
medicijnen bereikbaar worden voor de 1,3 
miljard mensen die er geen toegang toe 
hebben.  Op maandag 7 november wordt 
de 11.11.11-chocolade aangeboden op de 
wekelijkse markt.  Je kan ook dan deze petitie 
ondertekenen. 

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
 noordzuiddienst@maldegem.be

Gemeente  
en OCMW  
verkopen  
Rode Neuzen 
De gemeente en OCMW Maldegem ondersteunen 
de Rode Neuzen Dag van VTM, Qmusic en Belfius en 
verkopen Rode Neuzen in verschillende locaties. Met de 
Rode Neuzen Dag willen de initiatiefnemers psychische 
problemen bij jongeren bespreekbaar maken onder 
het motto ‘Lachen helpt’. De gemeente en het OMCW 
roepen hun inwoners op om een Rode Neus te kopen of 
zelf een geldinzamelactie te organiseren. De opbrengst 
komt terecht in het Rode Neuzen Fonds dat beheerd 
wordt door de Koning Boudewijnstichting en besteed 
wordt aan verschillende projecten omtrent geestelijke 
gezondheidszorg van jongeren. 

Je kan tot 3 december een Rode Neus voor € 5 aankopen 
op volgende locaties:
• Het onthaal in het Gemeentehuis
• Het onthaal Dienst Infrastructuur
• De bibliotheekfilialen
• De kunstacademie: hoofdschool, wijkafdelingen en 

filialen en de Academie voor Muziek, Woord en Dans.
• Het secretariaat van de gemeentelijke  
 basisschool de Kruipuit
• Het onthaal van de Sportdienst 
• Het onthaal van het Sint-Annazwembad
• Het onthaal van CC Den Hoogen Pad
• Het onthaal van de lokale politie 
• Het onthaal administratief centrum OCMW
• Cafetaria LCD Oud St. Jozef
• Cafetaria WZC Het Warmhof 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal

 onthaal@maldegem.be
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1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot betaalbare gezondheidszorg. 

GEZONDHEIDSZORG 
VOOR IEDEREEN
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Mobiliteitsplan zet in op leefbaarheid 

NIEUW MOBILITEITSPLAN  
MALDEGEM IN OPMAAK

Mobiliteit in onze gemeente belangt iedere inwoner 
aan. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het 
Gemeentebestuur de mobiliteit in onze gemeente in 
goede banen wil leiden en welke acties het bestuur 
hiervoor zal ondernemen. Voor de opmaak van 
het nieuwe mobiliteitsplan en uitwerking van het 
traject schakelde het Gemeentebestuur in 2015 het 
studiebureau Mint in.  Doorheen het hele traject is  
de participatie van inwoners en betrokken 
doelgroepen van groot belang.

Hoe verloopt de opmaak van een nieuw 
mobiliteitsplan?
Trajectleider Enid Zwerts (studiebureau Mint): De opmaak 
van een nieuw mobiliteitsplan verloopt in drie fasen. 
De eerste stap is de zogenaamde oriëntatiefase waarbij 
de gemeentelijke werkgroep en de Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie (GBC)* een grondige stand van 
zaken opmaken van de huidige mobiliteit in de gemeente 
en problemen, knelpunten maar ook opportuniteiten in 
kaart brengen. 
* Een overlegforum met vertegenwoordigers van 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Administratie 
Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid, De 
Lijn, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, 
provinciebestuur en de gemeente. 

Konden burgers in deze fase ook hun mening geven? 
De  leden van de verkeerscommissie werden toegevoegd 
aan de GBC. Daarin zitten lokale vertegenwoordigers van 
verschillende Maldegemse organisaties zoals scholen, 
dorpsraden, adviesraden…  Zij vertegenwoordigen op die 
manier een grote groep inwoners. Die verkeerscommissie 
deed een grote input tijdens het dialoogcafé mobiliteit 

2016  NOVEMBER |  7 
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met het College van Burgemeester en Schepenen in 
september 2015. Diezelfde periode konden burgers via 
een online enquête op de gemeentelijke website hun 
mening geven over voet- en fietspaden, openbaar vervoer, 
schoolomgeving, parkeren, enz….

Wat was de volgende stap na de oriëntatiefase?
In de tweede fase, de synthesefase, werden in het 
voorjaar van 2016 bijkomende 
onderzoeken uitgevoerd 
over specifieke thema’s 
zoals langzaam verkeer, 
openbaar vervoer, parkeren, 
gemotoriseerd verkeer en 
verkeersveiligheid. Hiervoor 
werden tellingen en metingen gehouden maar ook 
weggebruikers zoals leerkrachten, gemeentepersoneel, 
ondernemers, vrije beroepen, bedrijven en wijkinspecteurs 
werden bevraagd. Op basis daarvan worden verschillende 
mobiliteitsscenario's ontwikkeld. Ieder scenario wordt 
onder de loep genomen waardoor momenteel één 
voorkeursscenario overblijft.
 
Wat houdt dat voorkeursscenario in?
Het mobiliteitsplan vertrekt vanuit het STOP-principe. 
STOP geeft een rangorde weer van de verschillende 
vervoersvormen: eerst Stappen (voetgangers), dan 
Trappen (fietsers), vervolgens Openbaar vervoer en als 
laagste prioriteit het privévervoer. Op  lokale wegen 
worden er maatregelen genomen om de druk van het 

doorgaand autoverkeer te verminderen en het comfort van 
voetgangers, fietsers en openbaar vervoergebruikers te 
doen stijgen.

Hebben de Maldegemnaars op dit moment nog 
inspraak?
Alle inwoners kunnen tijdens de inloopdagen eind 
november-begin december (zie kader) aan de hand van 

verschillende themapanelen 
de hoofdlijnen van het 
voorkeursscenario komen 
bekijken. Wie opmerkingen, 
suggesties of aanvullingen heeft, 
kan deze meedelen aan het 
aanwezige personeel, via e-mail 

aan de Dienst Mobiliteit of de ideeënbus ter plaatse.

Wat is de laatste fase in het traject?
In de laatste fase wordt het voorkeursscenario verder 
uitgewerkt tot een volwaardig beleidsplan met concrete 
te ondernemen acties per thema . Dit plan moet ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie, de regionale Mobiliteitscommissie 
en aan de gemeenteraad. Eénmaal het plan is goedgekeurd, 
kan het Gemeentebestuur starten met de uitwerking ervan. 

Info
 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit
 mobiliteit@maldegem.be 
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Doorheen het hele traject  
is de participatie van inwoners 

en betrokken doelgroepen  
van groot belang.

Voorstelling scenario mobiliteitsplan
Het voorkeursscenario van het nog goed te keuren mobiliteitsplan werd uitgewerkt op themapanelen. Alle 
inwoners kunnen deze komen bekijken tijdens ondervermelde inloopdagen en eventuele opmerkingen of 
suggesties geven.

Locatie: zaal Adegem, 3de verdieping Gemeentehuis
Tijdstip:
Woensdag 30 november 8.30 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur*
Donderdag 1 december 8.30 - 12.00 uur 14.00 - 18.30 uur*
Vrijdag 2 december 8.30 – 12.00 uur 
Zaterdag 3 december 9.00 - 11.45 uur* 
Maandag 5 december 8.30 - 12.00 uur* 14.00 - 16.00 uur
Dinsdag 6 december 8.30 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
Woensdag 7 december 8.30 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur*

*Op deze tijdstippen is de mobiliteitsambtenaar aanwezig.
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Strategisch Plan Afvalwater Maldegem 12

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN 
SPANJAARDSHOEK - KRUISKEN HEULEN-
DONK VAN START
Vanaf 7 november 2016 starten grote wegen- 
en rioleringswerken in de Spanjaardshoek, 
Kruisken, Heulendonk en een deel van de 
Verbranden Bos in Adegem. De werken zullen 
in totaal dertien maanden duren en worden 
opgedeeld in fasen met omleidingen om de 
hinder tot een minimum te beperken (zie 
overzichtsplan). 

Gescheiden rioleringsstelsel en aanpak 
wateroverlast
Samen met Aquafin investeert het 
Gemeentebestuur in de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel waarbij het afvalwater, dat 
momenteel nog op de grachten en waterlopen is 
aangesloten, wordt verzameld en afgevoerd naar 
de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Eeklo. Naast 
de aanleg van een gescheiden stelsel worden ook 
maatregelen genomen voor het beperken van 
wateroverlast in de lager gelegen gebieden van 
de waterlopen Beke, Klakkant en de Grote Leegte 
Watergang door het herwaarderen van  
de grachtenstelsels.

Aangepast straatbeeld
Ook het wegbeeld van de betrokken straten
zal aanzienlijk veranderen. De beperkte
fietsinfrastructuur en het verouderd
dubbelrichtingsfietspad langsheen de hoofdbaan
worden vervangen door volwaardige comfortabele
fietspaden die gescheiden liggen van de rijbaan
waardoor de fietsersveiligheid sterk verhoogt. De
bebouwde komgrens wordt verlegd van Middelleen
naar het kruispunt met de Verbranden Bos waarbij
in het gedeelte tussen Middelleen en Verbranden
Bos op de rijbaan kan geparkeerd worden met
ingerichte parkeervakken. De plannen van het 
gewijzigd straatbeeld worden eind november ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en 
kunnen pas na goedkeuring uitgevoerd worden.
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De wegen- en rioleringswerken in Adegem zullen 
in totaal dertien maanden duren en worden 
gefaseerd uitgevoerd. Fase A en B gaan op 
maandag 7 november van start.
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Omleiding vanaf 7 november
Op maandag 7 november starten de werken aan  
Fase A en B.

Fase A: Spanjaardshoek vanaf Middelleen tot het 
kruispunt met Verbranden Bos (exclusief het kruispunt): 
november 2016 tot en met april 2017

Fase B: Bouw van het pompstation ter hoogte van 
Heulendonk huisnummer 22: 
november 2016 tot en met januari 2017

Tijdens de werken aan fase A dient het verkeer om te 
rijden via Kallestraat-Verbranden Bos. 

De daaropvolgende fases en bijhorende omleidingen 
worden meegedeeld in de volgende edities van dit 
infomagazine en kan je ook raadplegen via de websites 
van het Gemeentebestuur en Aquafin. 

Info
 050 72 86 09 | Dienst Infrastructuur
 infrastructuur@maldegem.be
 www.maldegem.be/spam12 
 www.aquafin.be 

SPAM 7 AFGEROND
De wegen- en rioleringwerken in Malecote, Staalijzer, 
Oosteindeke, Mollevijver, Akker, Kraaienakker en 
Raverschoot (SPAM 7) zijn volledig afgerond. Aquafin 
en de gemeente Maldegem legden het afgelopen jaar 
een drukrioleringsstelsel, nieuwe afvalwatercollector 
en pompstation aan in bovenvermelde straten 
waardoor het afvalwater van 100 gezinnen niet 
langer afvloeit naar de grachten en waterlopen uit de 
omgeving. Het afvalwater wordt voortaan gescheiden 
van het regenwater opgevangen en komt terecht in 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Eeklo. Langs de 
betrokken straten werden de grachten in ere hersteld 
met als doel wateroverlast te voorkomen.

De werken gingen gepaard met de nodige hinder en 
omleidingen. Het Gemeentebestuur en Aquafin danken 
inwoners en doorgaand verkeer voor hun medewerking 
en geduld om deze ingrijpende werken te kunnen 
realiseren.

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
 infrastructuur@maldegem.be

Vanaf 7 november dient het verkeer om te rijden door werken 
ter hoogte van Spanjaardshoek en Heulendonk.
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Maak vluchtelingen woon- en wegwijs 

WORD WOONBUDDY EN 
DRAAG JE STEENTJE BIJ

OCMW Maldegem zoekt samen met CAW  
(Centrum Algemeen Welzijnswerk) Oost-Vlaanderen 
vrijwilligers die erkende vluchtelingen woon- en 
wegwijs willen maken. Erkende vluchtelingen 
ondervinden immers dikwijls problemen bij het 
zoeken een goede, kwaliteitsvolle en betaalbare 
woning.  Als woonbuddy kan je hier iets aan doen! 

Als woonbuddy sta je niet alleen in voor het mee 
helpen zoeken naar een woonst, maar ook voor het 
helpen uitbouwen van een sociaal netwerk.  Door de 
nieuwkomers mee te nemen in Maldegem en hen 
wegwijs te maken, help je hen om vlugger te integreren. 

Voorwaarden
Wil jij woonbuddy worden?  Dat kan als je:
• minimum 18 jaar bent;
• goede contactuele en sociale vaardigheden bezit;
• affiniteit hebt met cliënten van het OCMW, nieuwkomers, 

vluchtelingen, asielzoekers,…;
• openstaat voor diversiteit op alle vlakken (religie, afkomst, 

seksualiteit, beperking,…);
• op een gezonde wijze kan omgaan met de context  

van de cliënt;
• in staat bent om voldoende professionele afstand te 

houden ten opzichte van de hulpvragers;
• in staat bent om zelfstandig te werken;
• vlot de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift 

(kennis  van één of meer buitenlandse talen (Engels of 
Frans) is een voordeel);

• een dienstverlenende en flexibele instelling hebt;

• je bewust bent van je eigen vooroordelen;
• in staat bent om mensen zelf te laten doen wat ze kunnen.

Professionele begeleiding
Het OCMW Maldegem biedt samen met het CAW Oost-
Vlaanderen een onderbouwd professioneel kader 
waarbinnen je werkt. Je wordt ondersteund en begeleid 
doorheen het proces door een coach.  Als woonbuddy 
ben je verzekerd en krijg je een onkostenvergoeding via 
CAW Oost-Vlaanderen. Je krijgt vormingen, intervisie en 
opleidingen om zo optimaal mogelijk in te spelen op de 
noden van de vluchteling. Als woonbuddy leer je ook 
kennismaken met andere diverse culturen. 

Een goede matching tussen de buddy en een persoon of 
gezin is van cruciaal belang in het project.  De buddy wordt 
aangestuurd en begeleid door een maatschappelijk werker 
en een vrijwilligerscoach die contact onderhoudt. Bij vragen 
of in probleemsituaties kan je steeds bij hen terecht. Na 
afloop van elk contact met de cliënt meldt de vrijwilliger 
bijzonderheden bij de maatschappelijk werker en vindt, 
indien nodig, een overleg plaats over mogelijke oplossingen 
voor problemen.

Infomoment
Op dinsdag 22 november om 19.00 uur vindt een 
infomoment plaats in het Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem. 
Iedereen is van harte welkom.

Info
 050 72 72 55 | OCMW Maldegem
 marie.liefooghe@ocmwmaldegem.be 
 0471 46 67 25 | CAW
 buddygenteeklo@cawoostvlaanderen.be
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Thema Keuzevrijheid 

VORMING VOOR  
MANTELZORGERS  
Op donderdag 10 november gaat een vorming door 
voor mantelzorgers met als thema 'keuzevrijheid 
binnen de mantelzorg'. 

Volgende vragen komen o.a. aan bod: 
• Mag ik als mantelzorger grenzen stellen?
• Wat als ik de zorg niet voldoende kan opnemen?
• Heb je als mantelzorger wel keuzevrijheid? 

Praktisch
Locatie: de 'Refter' van het Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92
Datum: donderdag 10 november om 14.00 uur
Prijs: Deelname is gratis , wel graag vooraf inschrijven 
Een activiteit met financiële steun van de provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Info
 050 40 39 22 centrumleider | LDC Oud St. Jozef

 centrumleider@ocmwmaldegem.be. 
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Praktische uitwerking kan van start gaan

OPRICHTING ZORGBEDRIJF MEETJESLAND  
FORMEEL GOEDGEKEURD DOOR MINISTER

Om de zorg voor onze kwetsbaarste inwoners, 
zoals de zorgbehoevende senioren, openbaar én 
betaalbaar te houden, wil het OCMW van Maldegem 
gaan samenwerken met de OCMW’s van Evergem 
en Nevele onder de vorm van een zorgbedrijf. 
Door samen te gaan in één groep bekomen de 
OCMW’s meer schaalgrootte, schaalvoordelen en 
efficiëntiewinsten. 

Op 6 oktober 2016 werd de beslissing tot oprichting 
van het Zorgbedrijf Meetjesland formeel door de 
minister goedgekeurd.  Eind oktober werd de notariële 
oprichtingsakte ondertekend door de drie besturen.  Nu 
kan begonnen worden met de praktische uitwerking van 
het Zorgbedrijf Meetjesland.
Het Zorgbedrijf Meetjesland zal op 1 januari 
2018 van start gaan en instaan voor de uitbating 
van vijf woonzorgcentra met 438 bedden en 168 
assistentiewoningen in Maldegem, Evergem en Nevele 

en de thuiszorgdiensten van de drie besturen.  Voor 
OCMW Maldegem omvat dit alle woonzorginstellingen, 
inclusief Senioren onder de Toren, de dienst Gezinszorg 
en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) en de dienstencheque-
onderneming Poetspunt. Het Zorgbedrijf zal in totaal 
ongeveer 720 personeelsleden tewerkstellen. 
In het komende jaar zullen de bestuursorganen 
samengesteld worden, zal de overkoepelende 
administratie op poten gezet worden en de inhoudelijke 
werking voorbereid worden.  De administratieve 
hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland wordt 
ondergebracht in de voormalige  pastorij van Sleidinge. 
Voor de Maldegemse dienstverlening zal iedereen 
vanzelfsprekend verder terecht kunnen op dezelfde 
onthaalplaatsen als vandaag. 

Info
 050 72 72 52 | OCMW secretaris
 secretaris@ocmwmaldegem.be 
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Bescherm je tegen griep

LAAT JE VACCINEREN
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte 
van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico 
op complicaties door griep veel hoger. Daarom 
laat je je best vaccineren voor eind november. Zo 
heb je de beste kans om geen griep te krijgen in 
de winter. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op 
het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in 
het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de 
helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum 
dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een 
risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies 
kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek. 

Info
Raadpleeg je huisarts of huisapotheek

 www.griepvaccinatie.be 

LAAT GRIEP 
DEZE WINTER 
IN DE KOU 
STAAN
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Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek? 
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.

GRIEPVACCINATIE.BE

Vlaanderen 
is zorg

AGENTSCHAP 
ZORG & GEZONDHEID
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Nieuw registratie- en  
ticketingsysteem De Lijn

MOBIB-KAART
Online bestelde jaarabonnementen nu al op MOBIB 
Koop of verleng je je jaarabonnement van De Lijn online? 
Dan ben je bij de eersten die straks genieten van de nieuwe 
MOBIB-kaart. Abonnees die niet online (kunnen) bestellen 
of abonnees met een abonnement voor één of drie 
maanden, krijgen voorlopig nog een papieren abonnement.

Wat is MOBIB? 
De MOBIB-kaart is geen vervoerbewijs, het is een drager 
voor vervoerbewijzen. Je kan de kaart vergelijken met een 
bankkaart waarop je vervoerbewijzen oplaadt. De kaart 
is handig, milieuvriendelijk en maakt op- en overstappen 
gemakkelijk. Ze blijft vijf jaar geldig: je betaalt een 
administratiekost van  € 5 die automatisch wordt verrekend 
je je abonnement online koopt of verlengt.

Straks in jouw postbus 
Nadat je je jaarabonnement online hebt gekocht of verlengd, 
valt jouw MOBIB-kaart automatisch in jepostbus. Samen met 
jouw kaart ontvang je ook alle info over het gebruik. Je kan je 
MOBIB-kaart direct gebruiken op bus of tram.  

Info
 070 22 02 00 (€ 0,30 /minuut) | De Lijn
 www.delijn.be/tarieven 
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woe 02/11/16; woe 
16/11/16; woe 30/11/16

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

do 03/11/16 
Eetnamiddag
Om 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef i.s.m. Samana (het vroegere 
Ziekenzorg CM), 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

vrij 04/11/16
Wandeling ‘Op speurtocht  
met madam Zwam’
Om 13.30 uur
Waar: parking Krakeel (vroeger  parking ANB) 
Drongengoed
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
       

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps

vrij 4/11/16 tot zo 13/11/16
Toneel: De mannen / vrouwen 
van de nacht
4/11, 5/11, 6/11, 10/11, 11/11 en 12/11 
om 20.00 uur; 6/11 en 13/11 om 15.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Adegems volkstheater, 
www.adegemsvolkstheater.be, 
info@adegemsvolkstheater.be

za 05/11/16 
Kinderen koken  
lekkere gerechtjes
Om 14.00 uur (grootouders welkom  
om 16.00 uur)
Waar: Basisschool De Papaver
Meer info: Gezinsbond, dorine_devlieger2@
yahoo.com, wilfriedsierens@hotmail.com

zo 06/11/16 

Maldegemse Poldertocht
Van 08.00 tot 11.00 uur
Waar: Kleitkalseide 109/A, 9990 Maldegem
Meer info: WTC Maldegem vzw, 0497 12 25 54, 
guido.willemarck@skynet.be
       

Natuur-en 
landschapswandeling in  
en rond het Maldegemveld
Van 9.00 tot 12.00 uur 
Waar: Krakeelweg 11, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0474 64 23 23, webmaster@
natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

ma 07/11/16 

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

di 08/11/16 
Infonamiddag  
digitaliseren van foto's, 
dia's en video
Van 14.00 tot 16.30 uur 
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

woe 09/11/16; woe 16/11/16; 
woe 23/11/16 

Vorming 'Een thuis- 
apotheek met kruiden.  
Voor de winterse dagen'
Van 9.30 tot 12:00 uur 
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo,  
09 224 22 65, info.gent.eeklo@vormingplus.be

do 10/11/16; woe 16/11/16; 
woe 23/11/16 

Kooklessen
Om 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef i.s.m KVLV Maldegem,  
050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

za 12/11/16 

Beheermoment  
in het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Urselweg 81 B, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0474 48 30 22, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be

ma 14/11/16 

Leeskring
Om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
    

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

di 15/11/16 
Cursus  
aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
    

Contactgroep 'Parkinson'
Om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

2016  NOVEMBER |  13 



14  |  MALDEGEM MAGAZINE

Kookles
Om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum Oud  
St. Jozef i.s.m. Femma Maldegem, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

woe 16/11/16
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
       

Genealogisch  
dienstbetoon  
(familiekunde)
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - regio 
Meetjesland
   

do 17/11/16
Introductie-les tablet
Van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30  
tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

vrij 18/11/16
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum Oud 
St. Jozef, 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be

 vrij 18/11/16; vrij 25/11/16
Yoga
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be

zo 20/11/16 
Voorlezen met een klik: 
digitaal voorlezen
Van 9.00 tot 11.00 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, 9990 Maldegem
Meer info: Bibliotheek Maldegem, thomas.
de.groote@maldegem.be
 

ma 21/11/16 
Bingo
Om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

di 22/11/16 
Voordracht 'Wat heeft 
Napoleon te maken  
met de Damse vaart?’
Om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum Oud St. 
Jozef i.s.m. 50 Actief Maldegem, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be
       

Bloemschikles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum Oud St. 
Jozef i.s.m. Femma Maldegem, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

za 26/11/16; zo 27/11/16;  
za 03/12/16; zo 04/12/16

Sinterklaasstoomtrein
Van 13.00 tot 16.30 uur
Waar: Stoomcentrum Maldegem,  
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info: vzw Stoomcentrum Maldegem, 
info@stoomcentrum.be

za 26/11/16 
Bierdegustatie met klasse
Om 19.00 uur
Waar: Café 't Kruisken, Kruisken 1, 
 9991 Adegem
Meer info: Ambibrew Vzw, 0486 44 71 68

za 26/11/16; zo 27/11/16
Concert Nelson Mass – Haydn
Za 26/11 Kerk Duinbergen Knokke om 20.00 uur
Zo 27/11 Kerk Westveld Sint-Amandsberg om 
17.00 uur
Meer info: Vokamando & Thaleia! – 
kamerorkest Aspetti Musicale, 0487 86 21 85, 
kaartenverkoop@vokamando.be

ma 28/11/16 
Filmnamiddag  
'The Intern’
Om 14:00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be
 

di 29/11/16 
Vorming ’Comfortabel  
wonen voor senioren'
Om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef i.s.m. Neos Maldegem, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be
       

Bloedgeven Adegem
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be

woe 30/11/16,  
woe 7/12/16   

Vorming 'Een  
vergadering voorzitten'
van 19.30 tot 22.00 uur 
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo,  
09 224 22 65, info.gent.eeklo@vormingplus.be

woe 7/12/16 
Interactieve lezing  
‘Verlost van hoofdpijn’
Van 19.30 uur tot 21.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem 
Meer info: AZ Zeno, 050 40 40 70, 
campusmaldegem@azzeno.be,  
www.azzeno.be (inschrijven tot eind 
november)
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Wekelijkse activiteiten  
LDC Oud St. Jozef

Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be

IEDERE WOENSDAG 
Kaartnamiddag
Van 14.00 tot 16.30 uur
   

IEDERE DONDERDAG 
Breikaffee 
Van 13.30 tot 17.00 uur
   

IEDERE VRIJDAG
(behalve 11/11)
Spelnamiddag
Van 14.00 uur tot 16.00 uur

2016  NOVEMBER |  15 

UiTtip I

BIERDEGUSTATIE AMBIBREW
Jawel, Ambibrew bestaat 10 jaar en laat dit tinnen jubileum  
niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo organiseert deze vereniging, die zich inzet om de kunst van het 
ambachtelijk bier maken te verfijnen, op zaterdag 26 november om 19.00 uur in café  
’t Kruisken in Adegem een bierdegustatie met als centraal  
thema volksverhalen en bier. 

Hierbij worden vier exclusieve bieren (33 of 25 cl) aangeboden, waarvan meerdere door Ambibrew zelf 
gebrouwen. De BOB's kunnen de bieren desgewenst gesloten meenemen. Minimumleeftijd is 18 jaar. 

Praktisch
wanneer: zaterdag 26 november om 19.00 uur 
waar: café ’t Kruisken, Kruisken 1, 9991 Adegem 
deelnameprijs: € 15 
reserveren: info@ambibrew.be

Info
 www.ambibrew.be

© Michel Wijne
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UiTtip II / vzw Van-R presenteert

JAN DE WILDE 
KOMT NAAR 
KLEIT
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert vzw VAN-R, de 
oud-leidingsvereniging van de Kleitse Chiro Vannoes, 
in de maand november een optreden in de kerk. Op 
donderdag 10 november komt niemand minder dan 
Jan De Wilde naar Kleit. 

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon: vijftig jaar 
muziekgeschiedenis in één leven. Hij is een unieke 
vertegenwoordiger van de eerste generatie Vlaams 
kleinkunstartiesten dankzij liedjes als ‘Joke’, ‘Eerste 
sneeuw’ en ‘Fanfare van honger en dorst’. Zijn ‘Dag 
meneer De Wilde’-theatertournee van 2015 overtrof 
alle verwachtingen en werd verlengd naar 2016. Jan De 
Wilde staat ongegeneerd op het podium, onnavolgbaar 
grappig maar bovenal muzikaal ijzersterk. Hij brengt het 
beste uit wat hij ooit op plaat zette met nieuwe liedjes. 
Jan brengt zijn ‘vrienden’ mee; een bende talentvolle 
muzikanten met een grote staat van dienst. Het wordt 
ongetwijfeld een hartverwarmend concert. 

Praktisch
donderdag 10 november 2016  
om 20.00 uur (deuren open om 19.30 uur)
Tickets: € 15 euro te verkrijgen bij Kurt Dobbelaere of bij 
Mini Market Marijke in Kleit

Info
 0476 26 32 93 | Kurt Dobbelaere
  www.jandewilde.net 

Vrijdag 25 november

SENIORENFEEST
Datum: vrijdag 25 november
Locatie: CC Den Hoogen Pad
Aanvang: 13.30 uur  (deuren open om 13.00 uur)
Inkom: € 15 (koffie en taart)
Met o.a. optredens van Michael Lanzo en Jennifer Berton

Info
 050 71 35 20 | Secretariaat Seniorenraad

 ritafrancois@telenet.be 
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Registreer je vereniging bij voorkeur  
voor eind 2016 

Vanaf 2017 
gemeentelijke zalen 
online reserveren
Vanaf januari 2017 zullen verenigingen, naast ter 
plaatse aan de loketten, ook online gemeentelijke zalen 
kunnen reserveren. Dit geldt voor zowel de sportzalen 
en andere sportinfrastructuur, de jeugdlokalen als de 
zalen van het gemeenschapscentrum (CC Den Hoogen 
Pad, Zaal De Kesel, Polyvalente zaal Kanunnik Andries, 
Zaal De Poermolen).

Win-win situatie, dus doen!
Het online zaalreservatiesysteem is in het voordeel van 
zowel de verenigingen als de gemeentediensten zelf. 
Verenigingen kunnen op elk moment raadplegen of 
een zaal nog vrij is en van thuis uit hun aanvraag doen.  
Gemeentediensten kunnen de aanvraag en gegevens  
voor facturatie vlugger verwerken. 

Registreer nu al je vereniging
Wens je met je vereniging vanaf januari gebruik te maken 
van het online reservatiesysteem? Dan vragen we om 
nu al je vereniging te registreren via www.maldegem.be/
webshop. De registratie is eenmalig met één account per 
vereniging. Gelieve dus binnen je vereniging duidelijk af te 
spreken wie de account aanmaakt en de officiële naam van 
je vereniging te gebruiken.  
De medewerkers van onderstaande diensten helpen je 
graag verder mocht je problemen ondervinden.

Info
 050 72 86 2 | UiTloket

 uit@maldegem.be

 050 72 89 70 | Sportdienst

 sportdienst@maldegem.be 

 050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

 zwembad@maldegem.be 

 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be 

 050 72 86 28 |  Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be 

Zaalverhuur  
Oud St. Jozef
Wist je dat het OCMW met het Lokaal 
Dienstencentrum Oud St. Jozef over enkele 
gezellige en mooi uitgeruste zalen beschikt? Deze 
zalen kunnen door verenigingen, organisaties, 
instellingen en bedrijven gehuurd worden. Alle 
zalen zijn vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Zalen
Volgende zalen kunnen gehuurd worden: 
• cafetaria met bar en terras op het gelijkvloers
• polyvalente zaal met bar op het gelijkvloers, 

opdeelbaar in drie delen waarvan één met 
keuken, bar en terras

• dakkaffee met bar en terras op de eerste 
verdieping

• atelierzolder op de tweede verdieping
• concertzolder / auditorium op de tweede 

verdieping.

De prijs verschilt per ruimte en is afhankelijk van  
de categorie waartoe je als huurder behoort.  
Meer informatie over de prijzen en de uitrusting van 
de zalen vind je op www.ocmwmaldegem.be.  

Je kan een zaalreservatie aanvragen bij de  
centrumleider of met het  online aanvraagformulier 
op www.ocmwmaldegem.be.  Een aanvraag is pas 
definitief na bevestiging van het dienstencentrum 
Oud St. Jozef. Deze bevestiging kan schriftelijk of per 
mail gebeuren. 

Info
 050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef

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

 050 72 72 35 | OCMW sociale dienst

 Koen.Cromheecke@ocmwmaldegem.be
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 22 SEPTEMBER 2016
OPENBARE ZITTING

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE REALISATIE VAN 
EEN FIETS- EN VOETPAD IN DE KLEITKALSEIDE*

Naar aanleiding van de uitvoering van de 
rioleringswerken in het kader van het SPAM 4 project in 
een deel van de Kleitkalseide en Lievevrouwdreef was 
het aangewezen om het wegenistracé in dit deel van de 
Kleitkalseide aan te passen. 
 
De gemeenteraad stelt het reglement houdende de 
realisatie van een gemengd fiets- en voetpad in de 
Kleitkalseide vast.
1) Aan de zijde van de oneven huisnummers wordt een 

fiets- en voetpad voorzien vanaf het kruispunt met de 
Doornstraat en de Lievevrouwdreef tot aan de woning 
nr. 179.

2) Aan de zijde van de even huisnummers wordt een 
fiets- en voetpad voorzien net voor de woning met 
nr. 192/B tot aan het volgende kruispunt met de 
Doornstraat en de Lievevrouwdreef.

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN 
EEN PARKEERVERBOD IN DE KLEITKALSEIDE, DEEL 
TUSSEN HET KRUISPUNT MET DE DOORNSTRAAT EN 
DE LIEVEVROUWDREEF EN HET KRUISPUNT MET DE 
HARINKWEG EN BOONEVELD*
In het kader van het SPAM 4 project rioleringswerken 
deel Kleitkalseide en Lievevrouwdreef worden in de 
Kleitkalseide aan de zijde van de oneven huisnummers 
vanaf de woningen nr. 139/A tot en met 153, 
afgebakende parkeerplaatsen voorzien. Op de plaatsen 
waar het niet wenselijk is te parkeren, dient een 
parkeerverbod te worden ingesteld. Door de smallere 
uitvoering van de rijbaan en het feit dat er op de baan 
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zou moeten geparkeerd worden, is de resterende 
wegbreedte immers veel te smal om nog vlot door te 
kunnen. 

De gemeenteraad stelt het reglement houdende  
de invoer van een parkeerverbod in de Kleitkalseide 
tussen het kruispunt met de Lievevrouwdreef en de 
Doornstraat en het kruispunt met de Harinkweg en 
Booneveld vast.

Het parkeren wordt verboden: 
• In Kleitkalseide:
• Vanaf het kruispunt met de Harinkweg - Booneveld 

tot aan het kruispunt met de Lievevrouwdreef - 
Doornstraat: zijde even huisnummers.

• Vanaf de woning nr. 155 tot de woning nr. 165: zijde 
oneven huisnummers

• Vanaf de woning nr. 175 tot aan het kruispunt met de 
Harinkweg - Booneveld.

In de Kleitkalseide zullen parkeerplaatsen afgebakend 
worden aan de zijde van de oneven huisnummers vanaf 
de woningen nr. 139a tot en met 153.

PATRIMONIUM - VERKOOP OUDE 
RIJKSWACHTKAZERNE, GELEGEN TE MALDEGEM, 
BRUGSE STEENWEG, 183/E
De gemeenteraad besliste op 28 april 2016 om over 
te gaan tot de verkoop van de site van de oude 
rijkswachtkazerne, aangeduid op het opmetingsplan 
als lot A en met een oppervlakte van 1.920 m².  Het 
achterliggend perceel met een oppervlakte van 2.312 m² 
werd aangeduid als lot B.
Het doel is om op termijn op het grondgebied van de 
gemeente Maldegem over een medisch centrum te 
kunnen beschikken.
Het Gemeentebestuur ontving één bod, m.n. van AZ 
Zeno uit Knokke-Heist.

De gemeenteraad beslist definitief om over te gaan tot de 
verkoop van de oude rijkswachtkazerne en aanvaardt het 
bod, ingediend door AZ Zeno uit Knokke-Heist.
Aanvullend werd principieel beslist om over te gaan tot de 
verkoop een deel van het perceel gelegen achter de oude 
rijkswachtkazerne, aangeduid op het opmetingsplan als 
lot B met een oppervlakte van 2.312 m².

PATRIMONIUM - VERKOOP SITE VAN 
CAUTEREN: VASTSTELLEN VAN DE 
ONTWIKKELINGSVOORWAARDEN
Op 26 september 2013 besliste de gemeenteraad 
principieel om over te gaan tot verkoop van de sporthal 
Van Cauteren, het jeugdontmoetingscentrum en de 
parking gelegen te Maldegem, Bloemestraat, 15. Gelet 
op de complexiteit van het dossier werd aan FED-net vzw 
opdracht gegeven om de verkoop te begeleiden.

De gemeenteraad beslist om de verkoopsprocedure 
voor de sporthal Van Cauteren,  het 
jeugdontmoetingscentrum en de parking verder te 
zetten onder begeleiding van FED-net vzw, met een 
instelprijs van € 990.000, en met duidelijk vastgestelde 
objectieve voorwaarden, die door FED-net vzw worden 
opgenomen in het dossier.

PATRIMONIUM - VERKOOP OUD SCHEPENHUIS EN 
OUD STADHUIS - PRINCIPIËLE BESLISSING
De gemeenteraad ging op 30 november 2011 principieel 
akkoord om het Oud Schepenhuis te verkopen. Op 28 
april 2016 werd de gemeente ook eigenaar van het Oud 
Stadhuis.
Het Oud Stadhuis en het Oud Schepenhuis hebben 
geen nut meer voor het Gemeentebestuur zodat het 
opportuun is om ze te verkopen.
Gelet op de historische vergroeiing van de aanpalende 
eigendommen en het gelijkaardig historisch uitzicht 
ervan, kan aangenomen worden dat een gezamenlijke 
verkoop een hogere opbrengst bij verkoop kan 
genereren. 

De gemeenteraad beslist principieel om over te gaan tot 
de gezamenlijke openbare verkoop van de gemeentelijke 
eigendommen Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis, 
gelegen te Maldegem, Marktstraat 38 en 40.  Het toilet 
in het Oud Stadhuis aan de zijde van het kerkplein 
wordt met het oog op de verkoop van het pand, uit het 
openbaar domein gedesaffecteerd.

PATRIMONIUM - VERKOOP BEZOEKERSCENTRUM 
MIDDELBURG, GROENE MARKT 8A - PRINCIPIËLE 
BESLISSING
De gemeente is eigenaar van een gebouw (het 
Bezoekerscentrum genaamd) met grond gelegen te 
Middelburg, Groene Markt 8/A. Het onroerend goed 

>>
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heeft geen nut meer voor het Gemeentebestuur zodat 
het opportuun is om het te verkopen.

De gemeenteraad beslist principieel om over te gaan 
tot de openbare verkoop van de woning gekend als 
voormalig Bezoekerscentrum Middelburg.

INTERCOMMUNALES - EANDIS/IMEWO - 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
- GOEDKEURING AGENDA & AGENDAPUNTEN - 
VASTSTELLING MANDAAT.
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Imewo en van de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets dd. 3 oktober 2016 goed.
Tevens wordt de voorgestelde toetreding van de 
vennootschap 'State Grid €pe Limited' als 'B1 deelnemer' 
tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, 
goedgekeurd.

SCHENKING AED-TOESTEL VOOR MIDDELBURG*
Het Gemeentebestuur doet inspanningen voor de 
gezondheid en het welzijn van de inwoners van 
Maldegem en zijn bezoekers. Onder meer dankzij het 
plaatsen van de AED-toestellen ontving Maldegem 
eerder al het label 'Hartveilige Gemeente'.
De Rode Kruis afdeling Maldegem wenst een AED-
toestel te schenken aan het Gemeentebestuur voor de 
deelgemeente Middelburg.  De afdeling kocht het toestel 
met de opbrengst van hun jaarlijkse stickerverkoop.

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een AED-
toestel door Rode Kruis Maldegem, het toestel wordt in 
Middelburg geplaatst. Door de schenking van het AED-
toestel te aanvaarden, benadrukt het Gemeentebestuur 
haar Hartveilig-label en toont haar dankbaarheid aan de 
Rode Kruis afdeling Maldegem.

REGLEMENT 'PROJECTSUBSIDIES VOOR CULTURELE, 
GEMEENSCHAPSVORMENDE EN BUURTVERSTERKENDE 
INITIATIEVEN' – WIJZIGINGEN*
Het reglement 'Projectsubsidies voor culturele, 
gemeenschapsvormende en buurtversterkende 
initiatieven' werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 
26 juni 2014 en werd na twee jaar werking geëvalueerd.

Op basis van deze evaluatie worden twee wijzigingen 
aan het reglement voorgesteld:
a. Schrappen van de volledige passage in verband met 
subsidiecumul in Artikel 5 aangezien de haalbaarheid 
van projecten soms afhankelijk is van subsidies bij 
meerdere instanties.
b. Schrappen van de minimumbedragen bij Schaal 2 en 
Schaal 3 in Artikel 7 zodat de toe te kennen subsidie 
nooit hoger kan liggen dan de kostprijs van de activiteit. 

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het 
'Reglement projectsubsidies voor culturele, 
gemeenschapsvormende en buurtversterkende 
initiatieven', goed.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN UNANIEM:
• De gemeenteraad gaat ermee akkoord om een 

nieuwe, jaarlijks verlengbare concessieovereenkomst 
af te sluiten met nv Blue Corner uit Gent, voor het 
laadeiland voor elektrische auto's en fietsen op de 
parking bij het Sint-Annazwembad aan de Gidsenlaan.

• Na het ontslag van twee leden van het beheersorgaan 
van de bibliotheek, stelt de gemeenteraad de enige 
kandidate Sylvia Boddez aan in één van de twee 
vacante plaatsen.

• De ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand 
inzake de wegenis en infrastructuur in de verkaveling 
Beeke, wordt goedgekeurd.

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord 
met de kosteloze overname van de wegenis en 
bijhorende infrastructuur, met uitzondering van 
de aanwezige nutsvoorzieningen eigendom van de 
nutsmaatschappijen, in de verkaveling Zilvererf, 
zoals aangeduid op het rooilijnplan en het plan van 
overname gronden.

• De overeenkomst tot het vestigen van een 
opstalrecht voor de elektriciteitscabine ter hoogte 
van het kruispunt Kraaienakker - Raverschoot, wordt 
goedgekeurd.
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• De gemeenteraad keurt het rooilijnplan Kleitkalseide, 
weg nr. 2 , voorlopig goed.  De rooilijn werd 
aangesloten op de rooilijnen van de aanpalende 
gewestwegen en in overeenstemming gebracht met 
het huidige wegbeeld en de huidige bestemming 
van dit weggedeelte.  De terug vrijgekomen gronden 
zullen aan de aanpalende eigenaars te koop worden 
aangeboden.

• De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de 
gemeenteraad van Eeklo van 27 juni 2016 waarin de 
rekening 2015 van de kerkfabriek Balgerhoeke gunstig 
wordt geadviseerd. 

• De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 
2016 van de kerkfabriek van Middelburg.  Het budget 
vermeldt expliciet dat geen toelage gevraagd wordt.

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 
van de kerkfabriek Adegem en zal de toelage van 
€ 10.571,91  in het budget 2017 van de gemeente 
voorzien.

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 
van de kerkfabriek Donk en zal geen toelage in het 
budget 2017 van de gemeente voorzien.

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 
van de kerkfabriek Kleit en zal de toelage van € 
21.679,69  in het budget 2017 van de gemeente 
voorzien.

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 
van de kerkfabriek Maldegem en zal de toelage van 
€ 32.674,57 in het budget 2017 van de gemeente 
voorzien.

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 
van de kerkfabriek Middelburg en zal geen toelage in 
het budget 2017 van de gemeente voorzien.

• De bevoegdheden inzake eindeloopbaanmaatregelen 
bij de lokale politie worden aan de burgemeester 
gedelegeerd.

• De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2015 van het 
OCMW Maldegem zonder opmerkingen vast.

• De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement 
voor de sporthal MEOS, de tennis terreinen en het 
Sint-Anna zwembad goed, alsook het tariefreglement 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem (AGB).

• De gemeenteraad staat een renteloze lening aan het 
AGB Maldegem toe ten bedrage van  € 375.430,65  
met een looptijd van vijf jaar. 

• De gemeenteraad keurt de beginselverklaring 
neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, goed 
en gaat hiermee het engagement aan om het eigen 
pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de 
eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming 
te brengen.

Ter info:
De volgende gemeenteraadszitting zal  
doorgaan op donderdag 24 november 2016.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan 
de zitting, bekend gemaakt worden op de 
gemeentelijke website: www.maldegem.be/
gemeenteraad.

De gemeenteraadszittingen gaan 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 raadplegen op de gemeentelijke website 
vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in 
de eerstvolgende zitting.

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit 
vier politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en 
Open Vld) en één onafhankelijk raadslid. 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.
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Gratis infoavonden over bouwen en energie

ENERGIEFIT-AVONDEN 
Infosessie Muurisolatie en hoogrendementsglas
Tijdens deze infosessie krijg je alle kennis mee die je 
nodig hebt over buiten-, binnen- en spouwmuurisolatie, 
superisolerend glas en de verschillende soorten 
schrijnwerk. Ook typische bouwproblemen zoals 
bouwknopen en koudebruggen komen aan bod.

Dinsdag 22 november 2016
19.30 – 21.30 uur
Gemeentehuis Maldegem
zaal Adegem, 3de verdieping
Marktstraat 7
9990 Maldegem

Infosessie Verwarming 
Tijdens deze sessie krijg je informatie over de vele 
mogelijkheden die er bestaan om je woning te 
verwarmen. Verwarmingsinstallaties, radiatoren en de 
haalbaarheid van hernieuwbare energie komen aan bod.
 
Woensdag 30 november 2016
19.30 – 21.30 uur
CC Den Hoogen Pad
Adegem-Dorp 16/B
9991 Adegem

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be
 www.eandis.be/energiefit 
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Wil jij je woning energiezuiniger en  
comfortabeler maken? Plan je een 
duurzaam bouw- of verbouwproject? 
Weet je niet goed hoe je eraan moet 
beginnen, twijfel je nog tussen technieken 
en materialen of ken je niet alle 
mogelijkheden? Kom dan zeker naar één 
of beide Energiefit-sessies die Eandis 
ontwikkelde i.s.m. architectenvereniging 
NAV en Bond Beter Leefmilieu. 

Twee infosessies in Maldegem
In november worden twee Energiefit-sessies 
in Maldegem georganiseerd. Beide infosessies 
zijn gratis, gelieve je wel in te schrijven via de 
Milieudienst of website van Eandis.

De infosessies  zijn gelijkaardig opgevat:
• 19.30 uur: Woonwijzer Meetjesland  

geeft een toelichting over subsidies
• 20.00 - 21.30 uur: Een architect geeft 

onafhankelijk advies over de voor- en  
nadelen van materialen en technieken.  
Hij illustreert dit met zowel goede als  
slechte praktijkvoorbeelden. 
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De herfst is voor veel bomen en struiken de ideale 
periode om bij te snoeien. De gemeentelijke 
Groendienst en een externe aannemer voeren sinds 
begin oktober snoeiwerken uit aan bomen en struiken 
op het openbaar domein die eigendom zijn van 
het Gemeentebestuur. Maar een groot deel van de 
straatbomen langs de wegen op openbaar domein zijn 
aangeplant door aangelanden, de eigenaar of huurder 
van een grond die langs de weg ligt. Dit kan volgens het 
plantrecht langs alle buurtwegen, opgenomen in de 
atlas van de buurtwegen. 

Aangelande moet zelf aangeplante bomen onderhouden
De aangelande is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud 
van zijn/haar bomen. Hij/zij moet ze dus snoeien, niet 
de gemeente. Daarnaast draagt de aangelande ook de 
verantwoordelijkheid als de boom omwille van één of andere 
reden voor schade zou zorgen aan nutsleidingen, voertuigen 
(koetswerkschade bij vallende of uitstekende takken), …

Wanneer zeker snoeien 
(verplicht volgens het GAS-reglement art. 37)
• Geen enkele tak mag op minder dan 4,50 m  

boven de rijweg hangen. 
• Geen enkele tak mag op minder dan 2,50 m van de grond 

hangen boven de berm, fietspad of voetpad.
• Verkeerstekens moeten zichtbaar blijven.

Hoe snoeien
Het opsnoeien dient te gebeuren zonder de stam te 
beschadigen. Het is belangrijk om het stamweefsel niet 
te beschadigen -dus niet zagen tot aan de stam maar 
enkel de tak zelf-  zodat de boom de gemaakte wonde kan 
afgrendelen en het snijvlak met de tijd wordt overgroeid 
door de stam.

Wiens eigendom 
Ben je niet zeker wie eigenaar is van de straatbomen dan kan je 
steeds contact opnemen met de Groendienst.

Info
 050 72 86 07 | Groendienst

 infrastructuur@maldegem.be 

fout: tak + 
stamweefsel

goed: enkel 
takweefsel
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Herfst ideale snoeiperiode

Bomen en struiken in wegberm vaak  
verantwoordelijkheid van aangelande



Seizoen
201617

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 
 cultureelcentrum@maldegem.be
 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
 www.denhoogenpad.be

Je kan tickets kopen via:
• het loket in CC Den Hoogen Pad
• het UiTloket in het Gemeentehuis
• www.maldegem.be/webshop 
 (onder Tickets)
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ZONDAG 4 DECEMBER
15.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Sinterklaasvoorstelling 
met Klutske
Sinterklaas is weer in het land!
Welk kind wil dat niet meemaken?
Op 4 december 2016 komt hij naar CC Den Hoogen Pad, dat is 
zeker. In afwachting van zijn komst zorgt kindertheater Klutske voor 
de nodige sfeer met de interactieve voorstelling Pssst! Kijk! Waaaw!. 
Zorg dat je er bij bent want de Sint brengt voor alle kinderen lekkers 
mee.

Inkom: € 6 (enkel VVK)
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met dinsdag 29 november.

WOENSDAG 16 NOVEMBER 
14.00 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
De notenkraak
Wanneer de ondeugende eekhoorn Surly per ongeluk de 
wintervoedselvoorraad van de dieren laat opbranden, wordt 
hij uit het park gezet. Om zich uit de situatie te redden plant 
hij samen met zijn trouwe rattenvriend Buddy een overval 
op een notenwinkel. In de kelder liggen genoeg nootjes om 
maandenlang van te eten. Maar wanneer het duo ontdekt 
dat een bende boeven andere plannen heeft, moeten ze de 
hulp van alle dieren van het park inroepen.

Inkom: € 2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding 
in de zaal.
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PROJECTSUBSIDIES  
VOOR CULTURELE,  
GEMEENSCHAPSVORMENDE 
EN BUURTVERSTERKENDE  
INITIATIEVEN
Ben je van plan om tussen 1 januari en 30 juni 
2017 een cultureel initiatief te organiseren 
dat de normale werking van je vereniging 
overstijgt, dat vernieuwend is of met uitstraling 
buiten de gemeentegrenzen? Dan biedt het 
reglement projectsubsidies voor culturele, 
gemeenschapsvormende en buurtversterkende 
initiatieven financiële mogelijkheden. Het reglement 
en bijhorende aanvraagformulier kan je bekomen 
via de Cultuurdienst en de gemeentelijke website. 
Je kan een aanvraagdossier indienen via het 
aanvraagformulier tot en met 30 november 2016.

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 cultuurdienst@maldegem.be

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 www.maldegem.be/projectsubsidies 

Meetjeslandkalender 2017

KOOP DE SFEERVOLLE  
HANGKALENDER OVER ONZE STREEK
Natuur- en landschapsfotograaf Ludo Goossens en Natuurpunt en Partners Meetjesland 
pakken voor het eerst uit met een ‘Meetjeslandkalender’. Met deze hangkalender kan 
je elke maand van 2017 genieten van een schitterend natuurbeeld uit de streek. De 
veertien Meetjeslandse gemeentes komen allemaal aan bod. Daarmee bewijzen de 
uitgevers dat de natuur je in elke gemeente kan verrassen. De kalender kost € 10. De 
opbrengst gaat naar het aankopen en openstellen van Meetjeslandse natuurgebieden. 
In elke Meetjeslandse gemeente is minstens één verkooppunt.  

Info
 09 377 93 00 | Natuurpunt en Partners Meetjesland
 info@NPMeetjesland.be
 www.NPMeetjesland.be/meetjeslandkalender
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COMEET wint € 10.000

OP ZOEK NAAR PROJECTEN  
MET REGIONALE 
UITSTRALING 
Begin september 2016 won Cultuuroverleg 
Meetjesland (COMEET) de Vlaamse Cultuurprijs 
voor Lokaal Cultuurbeleid 2015 als voorbeeld voor 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
Om de prijs ter waarde van € 10.000 nuttig te 
besteden lanceert COMEET een oproep. Wie een 
suggestie heeft voor een project met een regionale 
uitstraling en passend bij de sectoren bibliotheken, 
erfgoed, lokaal cultuurbeleid en podia, kan dit tot 7 
november aan COMEET laten weten. 

Info
 09 373 75 96 | Comeet

 www.comeet.be

€10
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Kom op tegen Kanker

WEET JIJ WAT MEEROKEN  
MET KINDEREN DOET? 
Iedereen weet dat tabaksrook niet gezond is en zeker 
niet voor kinderen. Toch is het niet altijd makkelijk om 
je kinderen zonder rook te laten opgroeien. Als je rookt, 
doe je vaak je best om je kinderen zo min mogelijk in 
de rook te laten zitten. Zoals roken onder de dampkap, 
bij een open raam gaan staan of in een andere ruimte 
roken. Uit onderzoek blijkt echter dat dit kinderen niet 
voldoende beschermd. 

Waarom zijn kinderen extra kwetsbaar?
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke deeltjes 
in tabaksrook omdat hun longen en afweersysteem pas 
volledig ontwikkeld zijn als ze tiener zijn. Kinderen hebben 
kleinere luchtwegen en ademen sneller dan volwassenen, 
waardoor ze meer giftige stoffen opnemen. Zelfs de kleinste 
hoeveelheid tabaksrook is erg schadelijk. De cijfers op  
www.nooitbinnenroken.be liegen er niet om: er zitten  
meer dan 4.000 giftige chemische stoffen in en minstens  
70 van die stoffen kunnen kanker veroorzaken.

Kinderen worden er ziek van
Ook als de rook weg is, zijn die schadelijke stoffen nog altijd 
in huis. Ze hangen lang in de lucht en daarna zetten ze zich 
overal op vast. Je ziet ze niet en je ruikt ze niet, maar 68.000 
kinderen krijgen ze nog elke dag binnen. Ze worden er ziek 
van en hebben meer kans op astma, longontstekingen, 
oorontstekingen, bronchitis, hoesten en piepende 
ademhaling. Kinderen zijn  sneller buiten adem en baby's 
hebben meer kans om te sterven aan wiegendood.

De boodschap is duidelijk: Rook nooit in huis, nooit in je 
auto. Doe het voor de kinderen. 

Info
 www.nooitbinnenroken.be
 www.gezondheidenmilieu.be
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Eerste fase bijna afgerond

START RENOVATIE HOSPITAAL KUMA 
Op maandag 7 november 2016 neemt een deel 
van de Kunstacademie (KUMA) haar intrek in de 
recent aangebouwde nieuwbouw in de Mevrouw 
Courtmanslaan. De verhuis van Jeugdhuis De 
Redekiel, Muziekvereniging Nut en Vermaak en het 
gebruik van de polyvalente zaal in de nieuwbouw 
gebeuren om praktische redenen pas later in overleg 
met de verschillende partijen.

Fase 2 Project 82 van start
Met de verhuis van de KUMA naar de nieuwbouw 
en tijdelijke vervanglocaties op het terrein, kan half 
november de tweede fase van Project 82* starten: de 
verbouwingswerken aan het oude hoofdgedeelte van  
de KUMA. 

Het voormalig "Hospitaal", waar de KUMA sinds 1971 
in gehuisvest is, dateert van 1867 en is opgenomen 
op de inventaris bouwkundig erfgoed van de Vlaamse 
Overheid. Omwille van cultuur-historische redenen 
wordt dit gebouw dus behouden en gerenoveerd. De 
werken duren naar schatting tot eind 2017.

De renovatiewerken moeten de brandveiligheid, de 
functionaliteit, de toegankelijkheid en de warmte-isolatie 

optimaliseren. Bijkomend wordt het dak vernieuwd 
en geïsoleerd en worden de technische installaties 
aangepast en waar nodig vernieuwd. 

*Project 82 is de werknaam voor de renovatie van de KUMA 
en de nieuwbouw en verwijst naar adres van de werf, Mevr. 
Courtmanslaan 82.
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Redekiel zoekt foto’s
Ook Jeugdontmoetingscentrum De Redekiel neemt 
haar intrek in de nieuwbouw in de Courtmanslaan. 
Om de herinnering aan het vroegere jeugdhuis niet 
verloren te laten gaan, is de Redekiel op zoek naar 
foto’s om het nieuwe jeugdhuis mee in te kleden. 
Stuur je foto’s tot 2 november naar redekiel@skynet.be. 
Je kan op de geselecteerde foto’s stemmen tijdens de 
Afterworkparty die het Verjaardagsweekend (10 tot en 
met 13 november) op gang trekt.
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
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