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inhoud

Budget in belang van de burger
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, 
woedt onder volwassenen in 
alle hevigheid de discussie over 
de zwarte pieten of roetpieten. 
Kinderen lijken zich hier 
evenwel geen zorgen over te 
maken: zij hopen alleen dat de 

Sint, ondanks zijn drukke bezigheid, niet stilletjes voorbij 
rijdt en toch bij hen langs komt met een klein geschenkje.  
We kunnen hier als bestuurders veel van opsteken: niet 
zinloos discussiëren -over aloude tradities- maar ondanks 
drukke bezigheden concreet handelen in het belang van al 
onze inwoners, groot of klein.

Traditioneel is de decembermaand voor het bestuur de 
maand waarin we het budget met het daaraan gekoppelde 
beleidsplan opmaken. Dat is een drukke bezigheid, waarbij 

onverbiddelijke deadlines moeten gehaald worden. Toch 
probeer ik er over te waken om achter elk cijfer en achter 
ieder dossier de mens of de vereniging te zien die er op 
rekent dat we met zijn of haar noden en bekommernissen 
rekening houden. Ik probeer ook de Maldegemnaar te zien 
die niet luid roept, maar die hoopt dat we ook hem of haar 
niet vergeten. 

Ik hoop dat we u zullen kunnen overtuigen dat we in de 
mate van het mogelijke met uw bekommernissen rekening 
houden. Slechts als we dat doen, kunnen we straks samen 
rustig de eindejaarsfeesten tegemoet gaan en uitkijken 
naar wat het nieuwe jaar in petto heeft. 

Prettige eindejaarsfeesten aan iedereen! 
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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
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Gemeentelijke diensten
Alle gemeentelijke diensten en het recyclagepark zijn gesloten op maandag 26 december 2016.

De Bibliotheek is gesloten op zaterdag 24, maandag 26 en zaterdag 31 december 2016. 

Ukkie-Pukkie en IBO De Zandloper zijn gesloten van maandag 26 tot vrijdag 30 december 2016.

Het loket in CC Den Hoogen Pad is gesloten tijdens de kerstvakantie.

Het Sint-Annazwembad is gesloten op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26  
en zaterdag 31 december 2016 en zondag 1 en maandag 2 januari 2017.  

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

OCMW en Sociaal Huis
OCMW
• Gesloten op maandag 26 december 2016

Sociaal Huis
• Gesloten op maandag 26 december 2016
• Geen zitdag op maandagavond 2 januari 2017

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering 
der Zelfstandigen (RSVZ)
• Geen zitdag op dinsdag 27 december 2016
• Eerstvolgende zitdag op dinsdag 24 januari 2017 

van 9.00 uur tot 11.00 uur

Volkshaard
• Geen zitdag op woensdag 28 december 2016
• Eerstvolgende zitdag op woensdag 25 januari 2017 

van 9.00 uur tot 11.00 uur

Meetjeslandse Bouwmaatschappij 
voor Volkswoningen (MBV)
• Geen zitdag op woensdag 28 december 2016
• Eerstvolgende zitdag gaat door op woensdag  

25 januari 2017 van 9.00 uur tot 11.00 uur

Woonwijzer Meetjesland
• Geen zitdagen op donderdag 29 december 2016  

en maandag 2 januari 2017
• Eerstvolgende zitdag donderdag 5 januari 2017 

van 9.00 uur tot 12.00 uur.  

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis, LDC Oud St. Jozef

 Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

  sociaalhuis@maldegem.be

  www.ocmwmaldegem.be

Sociaal Huis

Woonwijzer Meetjesland
• Geen zitdagen op donderdag 29 december 2016 en maandag 2 januari 2017

2017
16
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Laat het eindejaar veilig knallen!

Feestvuurwerk 
tijdens 
oudejaarsnacht 
Wie dit jaar feestvuurwerk wil afsteken tijdens de 
oudejaarsnacht, hoeft niet langer toelating te vragen aan 
de burgemeester*. Opgelet: het feestvuurwerk mag enkel 
afgevuurd worden tussen 31 december 23.30 uur en 1 januari 
1.00 uur. 
Feestvuurwerk is vuurwerk dat bestemd is voor gebruik 
door particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan 
personen vanaf 16 jaar. Bij het afsteken van vuurwerk moet de 
hinder voor de buurt beperkt blijven. Koop enkel wettig en veilig 
vuurwerk en lees aandachtig de gebruiksaanwijzing die op de 
verpakking staat. 
Op andere momenten is het verboden vuurwerk af te 
steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen 
te laten ontploffen zonder voorafgaande machtiging van de 
burgemeester. Wensballonnen zijn om veiligheidsredenen  
altijd verboden.
* Onder voorbehoud van goedkeuring aangepast Algemeen 
Politiereglement Maldegem in de gemeenteraad van november. 

Info
 050 72 89 38 | Dienst Veiligheid
 veiligheid@maldegem.be

   Marktstraat 7, 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/vuurwerk 

Schrijfmarathon 
Amnesty International

Jouw brief 
kan levens 
veranderen
Maldegem roept iedereen op om van  
6 tot 30 december in de pen te kruipen 
en een brief te schrijven voor Annie, 
Shawkan, de inwoners van de Peace 
River Valley, waar de bouw van een 
stuwdam het leefgebied van de inheemse 
bewoners zal vernielen en de acht andere 
mensen die centraal staan tijdens de 
Schrijfmarathon-actie van Amnesty 
International. Je vindt de te ondertekenen 
brieven aan het Onthaal van het 
Gemeentehuis en in de Bibliotheek.

1 op 4 van Amnesty’s schrijfacties 
hebben resultaat: iemand komt vrij, 
een doodstraf wordt omgezet naar een 
gevangenisstraf, de leefomstandigheden 
in de gevangenis verbeteren. Maar 
zelfs als er niet meteen resultaat wordt 
geboekt, betekenen die brieven en 
solidariteitsboodschappen heel veel. Ze 
steken een hart onder de riem van de 
slachtoffers, maar ook van hun familie  
en vrienden. 

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

  www.aivl.be/schrijfmarathon
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WINTERWANDELING LANDSCHAPSPARK 
DRONGENGOED 

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van het 
Landschapspark “Drongengoed”…  Heel wat 
verenigingen en gemeenten – waaronder ook 
Maldegem - werken samen om de toeristische  
troeven van dit gebied beter uit te spelen. 

Wouter Deventer, projectcoördinator Landschapspark 
Drongengoed: “Sedert 2015 is er een heus wandelnetwerk 
aangelegd en we willen dit beter bekend maken. 
Dan kan jij er ook van genieten, je ontspannen in dit 
prachtige gebied en misschien zelfs nieuwe plekjes 
ontdekken. We hebben voor jou een kant-en-klare 
wandeling uitgestippeld. Misschien een idee om tijdens 
de feestdagen een frisse neus op te doen, bij het begin 
van het nieuwe jaar wat extra calorietjes te verbranden of 
gewoon een wandeling te maken wanneer het jou past. 
Veel stapplezier! ”
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Wandeling via speelbos Kleit
De gemeente Maldegem is een actieve partner in het 
Landschapspark Drongengoed en Kleit is het noordelijke 
poortdorp van dit unieke landschapspark. Deze wandeling 
stelt het speelbos centraal. Je kan gemakkelijk je wagen kwijt 
in de omgeving van de kerk.

Het speelbos ligt ten zuidwesten 
van Kleit. Je kan er heerlijk 
ontspannen en volop genieten 
van de natuur. Het speelbos 
bestaat uit twee delen. Als een 
van de weinige plekjes in België mag je in de bivakzone vrij 
kamperen, zolang er niet meer dan drie tenten staan én 
maximum vijftien personen per nacht. De zone ligt pal naast 
een toegankelijk jong bos, waarin kinderen volop kunnen 
ravotten. Het speelbos is ook een aangename recreatiezone, 
waar iedereen welkom is. Je kan er barbecueën aan de 
vuurplaats, er is een waterpomp, een picknicktafel, schuilhut, 
blotevoetenpad, knuppelpad, minivoetbalgoals, … 

Het is de ideale uitvalsbasis om het Landschapspark 
Drongengoed te ontdekken, het grootst aaneengesloten 
bosgebied in Oost-Vlaanderen. 

Let wel op: de uitgestippelde wandeling gaat grotendeels 
over avontuurlijke bospaden. Zorg dus voor stevig schoeisel, 
want het kan niet alleen wat modderig zijn, maar het pad is 

vaak hobbelig, en bij regenweer kunnen de knuppelpaadjes 
er glad bij liggen. Kortom, een stukje avontuur dicht bij huis, 
en ideaal om de eindejaarskilootjes weg te wandelen. En om 
in de zomer nog een keertje over te doen!

Nog meer wandelen?
Ook via het poortdorp Ursel 
werd een winterwandeling 
in het Drongengoed 
uitgewerkt die je kan 
raadplegen via de website 
van het Landschapspark 

Drongengoed.

Wil je nog meer of is deze route een beetje te lang? Stippel 
dan gerust zelf je eigen wandeling uit met de digitale 
wandelrouteplanner van Toerisme Oost-Vlaanderen. Of 
koop de wandelnetwerkkaarten van de Meetjeslandse 
Bossen of de Meetjeslandse Kreken bij het UiT-loket! 

Info
 050 72 86 22 | UiT-loket

 Markstraat 7, 9990 Maldegem
 uit@maldegem.be 

 www.toerismemeetjesland.be 

 www.toerismeoostvlaanderen.be

 www.drongengoed.be/winterwandeling-ursel-en-kleit
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Doorheen het Landschapspark 
Drongengoed loopt een volledig 

wandelnetwerk om zelf je 
wandeling uit te stippelen.

Vond je dit traject leuk? Zeg 
het dan door aan je familie, 
vrienden en kennissen! Of nodig 
hen misschien eens uit voor een 
wandeling in jouw prachtige 
“achtertuin”, het landschapspark 
Drongengoed!
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Afsprakennota voor horeca-uitbaters

EEN EIGEN 
HORECAZAAK 
STARTEN?
Maldegem leeft, ook op horecagebied! Maar een 
gemeente waar veel horecazaken zijn, moet ook 
voor iedereen leefbaar blijven. Onder het motto 
“goede afspraken maken de beste vrienden” 
heeft het gemeentebestuur een afsprakennota 
opgesteld met als hoofddoel de mogelijke overlast 
te beperken en de veiligheid te garanderen. 

Dien tijdig je aanvraag in
Iedere uitbater die een drankgelegenheid wil openen 
of heropenen (bv. na uitvoering van werken), moet 
twee maanden vóór de (her)opening, een toelating tot 
het uitbaten van een drankgelegenheid aanvragen bij 
de dienst Lokale Economie.

De dienst Lokale Economie vraagt de nodige adviezen 
bij de betrokken diensten (brandweer, politie, 
milieu…) en nodigt de nieuwe uitbater uit voor een 
kennismakingsgesprek met de burgemeester. 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 lokale.economie@maldegem.be 

  www.maldegem.be/drankgelegenheid-her-openen

Themapanelen tonen voorkeurscenario

Inloopdagen 
mobiliteitsplan
Op onderstaande dagen kan je aan de hand van 
thema’s een uitgewerkt scenario van het nog goed te 
keuren mobiliteitsplan gaan bekijken (meer info: zie 
infomagazine, editie november p. 7). 

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 - 20.00 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. 

Info
 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit
 mobiliteit@maldegem.be

Openingsuren 
archief

 Het gemeentelijk archief is in december open op:
• woensdag 7 en 14 december van 14.00 uur tot 18.30 uur
• donderdag 1, 8 en 15 december van 14.00 uur tot 18.30 uur  
 (en niet op vrijdag, zoals vermeld in het infomagazine van  
 november)

Info
 050 72 86 21 | Gemeentelijk archief
 archief@maldegem.be
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Strooiplan zorgt voor gecoördineerde aanpak

Strooidienst klaar voor de winter

De ploegen die verantwoordelijk zijn voor de 
winterdienst staan opnieuw 7 dagen op 7 en 24 
uur op 24 klaar. De coördinatie gebeurt door de 
verantwoordelijke van de Dienst Infrastructuur 
die overdag de weerberichten volgt en ‘s nachts 
verwittigd wordt door de politie. Wij vragen aan de 
burgers het werk van onze ruim- en strooiploegen te 
respecteren. Dat kan door een positieve houding in 
het verkeer, door aanmoediging van de mensen die 
deze taak opnemen en door zelf mee te helpen.

Gemeente- en gewestwegen
Maldegem is een uitgestrekte gemeente met bijna 300 
km gemeentewegen. Niet alles kan tegelijk aan bod 
komen, er worden keuzes gemaakt.

We werken met 3 fasen:

Fase 1: belangrijkste verbindingswegen, openbare 
gebouwen, schoolomgevingen, uitvalswegen 
hulpdiensten, centrumstraten van alle kernen, 
industrieterrein, parkings, fiets- en wandelassen

Fase 2: aanvulling op de fase 1, grotere woonwijken

Fase 3: algemene noodtoestand; langdurige winterdienst 
volledig grondgebied 

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) staat in 
voor het onderhoud en het ruimen en strooien 
van gewestwegen: de expresweg Antwerpen – 
Knokke-Heist, de weg Brugge – Eeklo (N9), de weg 
Maldegem – Knesselare (N44), de Aalterbaan, de 
Noordstraat vanaf Gidsenlaan richting Nederland en de 
Aardenburgkalseide zijn de belangrijkste.

Klemtoon op sneeuwruimen
Bij sneeuwval wordt de klemtoon gelegd op ruimen. 
Naast de aanzienlijke financiële besparing op strooizout 
vaart ook het milieu hier wel bij. Al het zout van 
de wegen komt immers in de wegbermen en het 
oppervlaktewater terecht met alle gevolgen van dien. 
Het bestuur wil dit beperken zonder de veiligheid in 
het gedrang te brengen. Bij gladheid veroorzaakt door 
ijzel, ijsplekken, … wordt uiteraard gestrooid. Sinds 
vorige winter wordt gestrooit met pekel (zout opgelost 
in water). Pekel verbruikt minder zout en werkt vlugger, 
een voordeel wanneer voet- en fietspaden weinig 
gebruikt worden.

Hou zelf het voetpad sneeuwvrij 
Elke inwoner is verplicht om het voetpad voor de 
eigen woning begaanbaar te houden. Neem dus zelf je 
verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat voetgangers die 
voor jouw deur passeren dit ook veilig kunnen doen. In 
deze moeilijke winteromstandigheden rekenen we op de 
steun van iedereen.

Huisvuilophaling
De huisvuilophaling kan bij ernstige weersomstandig-
heden grondig verstoord worden? In het slechtste geval 
wordt de ophaling afgelast en dien je het restafval, PMD, 
papier en/of karton terug binnen te nemen en aan te 
bieden bij een volgende ophaling. 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

  www.maldegem.be
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Participatie en inspraak van de bevolking

DENK MEE OVER HET 
GEMEENTELIJK BELEID

Inzage in bestuursdocumenten
Alle bestuursdocumenten zijn in principe openbaar. 
Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er 
een kopie van krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
beslissingen van de gemeenteraad en het college, 
de begrotingen en rekeningen, de gemeentelijke 
reglementen en verordeningen, de ruimtelijke plannen, 
de studies verricht in opdracht van de gemeente, …
Je doet je schriftelijke aanvraag per brief, per e-mail, 
via een online aanvraag of je mag ze persoonlijk 
overhandigen. 

Adviesraden
De adviesraden adviseren het gemeentebestuur bij het 
beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de 
adviesraad of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad 
heeft een duidelijk afgebakend werkterrein zoals milieu-, 
jeugd-, sport- en culturele zaken. 

Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger, 
want de inwoners worden vertegenwoordigd door leden 
van verenigingen en organisaties. Eventueel kan je als 
inwoner rechtstreeks je visie aan bod laten komen in een 
adviesraad door contact te nemen met de voorzitter.

Op de gemeentelijke website vind je meer informatie 
over alle adviesraden die Maldegem rijk is. Nieuw is 
de economische raad, waarvoor leden zich tot half 
december kandidaat kunnen stellen (zie kader rechts).

Verzoekschrift
Iedere burger heeft het recht om een verzoek in te 
dienen bij een gemeentelijk orgaan. Een verzoek is 
een vraag om iets te doen of te laten. De organen van 
de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en schepenen, de voorzitter van de 
gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris 
en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid 
optreedt.

Als inwoner van Maldegem kan je meedenken over 
het beleid van de gemeente. Op diverse manieren 
kan je betrokken zijn.
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Het indienen van een verzoek moet aan volgende 
voorwaarden voldoen:
• Het onderwerp behoort tot de bevoegdheid van de 

gemeente.
• Het verzoekschrift moet ondertekend zijn.
 Een verzoekschrift kan je indienen met behulp van een 

aanvraagformulier. Dit formulier kan je vragen aan 
een medewerker van het Algemeen Secretariaat of je 
haalt het van de website. 

Voorstel van burgers
Elke inwoner heeft het recht om een voorstel op 
de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het kan 
ook gaan over een vraag omtrent de gemeentelijke 
beleidsvoering en dienstverlening. Als inwoner kan je 
je voorstel of vraag eveneens komen toelichten op de 
gemeenteraad.

Het indienen van een voorstel moet aan volgende 
voorwaarden voldoen :
• Dien jouw voorstel of vraag in aan de hand van 

het aanvraagformulier. Dit kan je opvragen in het 
Algemeen Secretariaat of van de website halen. 

• Omschrijf jouw voorstel in een gemotiveerde nota. 
Indien nodig mag je nuttige stukken bijvoegen die 
extra duidelijkheid verschaffen.

• Je voorstel moet gesteund worden door minstens 300 
inwoners van Maldegem, ouder dan 16 jaar. Vermeld 
naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van 
elke persoon.

• Verstuur jouw voorstel en eventuele extra stukken 
aangetekend t.a.v. college van burgemeester en 
schepenen, Marktstraat 7,  9990 Maldegem.

• Bezorg het voorstel minstens 20 dagen vóór de 
zitting van de gemeenteraad bij het college van 
burgemeester en schepenen. Zoniet wordt het 
voorstel op de volgende gemeenteraad behandeld. 

Info
 050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat

 Marktstraat 7,  9990 Maldegem 
 college@maldegem.be

 www.maldegem.be/participatie-en-inzage 

Spreekbuis voor lokale economie

Economische raad zoekt leden
Sinds eind oktober heeft Maldegem een economische 
raad. Deze nieuwe adviesraad vormt de spil tussen 
lokale ondernemers en het Gemeentebestuur en 
zal de gemeente adviseren over allerlei zaken die de 
lokale economie in Maldegem aanbelangen. In de 
adviesraad zullen vertegenwoordigers zetelen van de 
verschillende sectoren. 

Stel je kandidaat!
De stemgerechtigde georganiseerde leden (5 
vertegenwoordigers van de detailhandelssector) 
worden voorgedragen door hun organisaties.

De stemgerechtigde niet-georganiseerde leden:
- 2 vertegenwoordigers van de horeca
- 1 vertegenwoordiger van de perifere handelszaken
- 1 vertegenwoordiger van de marktkramers

- 1 vertegenwoordiger van het onderwijs
- 1 vertegenwoordiger van de landbouw
- 1 vertegenwoordiger van toerisme
- 1 vertegenwoordiger van de vrije beroepen
-  1 vertegenwoordiger van de dienstensector
- 2 vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen
- 1 vertegenwoordiger van  de sociaal-economische sector
kunnen zich tot 16 december 2016 kandidaat stellen 
en meer informatie verkrijgen via de Dienst Lokale 
Economie of de gemeentelijke website. 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 www.maldegem.be/economische-raad 
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De betekenis van logo’s op voedingsmiddelen

Weet wat je eet en eet gezond!
Op (verpakte) voedingsmiddelen staan vaak tal van 
logo’s en keurmerken. De meeste logo’s zeggen 
iets over herkomst, dierenwelzijn, eerlijke handel, 
natuur of gezondheid. Het gebruik van de logo’s 
wordt gecontroleerd door onafhankelijke en erkende 
instanties.

Een aantal logo’s hebben als belangrijkste uitgangspunt 
biologische landbouw. Voor deze producten geldt 
onder meer dat ze 100 % biologisch zijn (bij verwerkte 
producten minimaal 95 %) en dat geen kunstmatige 
meststoffen, chemische pesticiden en genetisch 
gemodificeerde organismen gebruikt worden.

Een overzicht van de belangrijkste logo’s:

Europese biolabel
In 2010 werd het Europese biolabel 
verplicht voor alle verpakte 
biologische producten in Europa. 

Het label garandeert dat de productie gebeurt volgens 
de regels van de biologische landbouw, verwerking 
en verkoop. Het label is verankerd in de Europese 
wetgeving en wordt beheerd door de Europese 
Commissie.

Verschillende landen hebben daarnaast hun eigen label 
voor biologische landbouw:
 

MSC-keurmerk
MSC (Marine Stawardship 
Council) is een onafhankelijke 

internationale organisatie die als doel heeft 
overbevissing tegen te gaan en te werken aan de 
gezondheid van het leven in de zee. Het MSC-keurmerk 
garandeert dat de vis duurzaam gevangen is. 

ASC-keurmerk
ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) is een 

onafhankelijke internationale organisatie die een 
certificeringsprogramma voor verantwoorde viskweek 
beheert en verder ontwikkelt. Het ASC-keurmerk 
garandeert dat de vis afkomstig is van kwekerijen die 
hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed 
zorgen voor hun medewerkers en rekening houden met 
de omwonenden.

Fairtrade
Dit is een internationaal label voor 
eerlijke handel met het Zuiden. 
Het label garandeert goede 
arbeidsomstandigheden, een eerlijke prijs 

voor de landbouwer en omvat een aantal milieucriteria. 
Als het product bestaat uit één type materiaal dan moet 
het 100 % fairtrade zijn.  In de andere gevallen is 20 % 
voldoende. Het label wordt beheerd door Fairtrade 
International, een koepelorganisatie van  
19 labelinitiatieven. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst 
 milieudienst@maldegem.be België Nederland Frankrijk Duitsland
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do 1/12/16
Basiscursus whisky-tasting 
'Reis rond Schotland'
Van 20.00 tot 22.30 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
 

vrij 2/12/16 
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps
                              

Zangnamiddag
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  
       

Bruisende Kerstmarkt
Van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: KADOE, 050 71 20 22

van za 3/12/16 
tot zo 4/12/16

Cadeaudagen!
Van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Oxfam Wereldwinkel Maldegem, 
Noordstraat 124, 9990 Maldegem
Meer info: Oxfam-Wereldwinkel Maldegem, 
owwmaldegem@gmail.com
       

Vogeltentoonstelling
Za: van 10.00 tot 20.00  uur
Zo: van 8.00 tot 17.30 uur
Waar: De Poermolen,  
Paardekerkhoflaan 1, 9990 Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst,  
ria.marteyn@telenet.be

Sinterklaastreinen 
in Maldegem
Van 13.30 tot 16.30 uur 
 Waar: Stoomcentrum Maldegem, 
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info: vzw Stoomcentrum Maldegem, 
info@stoomcentrum.be,
www.stoomcentrum.be

zo 4/12/16 
Natuur-en 
landschapswandeling in  
en rond het Maldegemveld
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking Drongengoed, 
Krakeelweg 11, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0474 64 23 23, webmaster@
natuurpuntmaldegemknesselare.be

ma 5/12/16 
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 6/12/16 
Daguitstap Kerstmarkt
Van 7.30 tot 19.30 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 78 80 81

woe 7/12/16 
'Verlost Van hoofdpijn?'
Van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info:  AZ Zeno,  050 40 40 70, 
campusmaldegem@azzeno.be

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  
i.s.m. Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
050 40 39 22
 

do 8/12/16 
Wandelen Waterland-
Oudeman
Van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 35 20
       

Kerstfeest
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. Samana, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be 

vrij 9/12/16 
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  
       

Bloedgeven Maldegem-Donk
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: Zaal de Poermolen, Paardenkerkhof zn, 
9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem, 
secretaris@maldegem.rodekruis.be

za 10/12/16 
Beheermoment in het 
Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81/B,  
9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0474 48 30 22, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

zo 11/12/16 
Aperitiefgesprek met Pieter 
Blomme: Verhalen vertellen  
in het digitale tijdperk
Om 10.15 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: 050 71 43 57, 
piet.blomme@gmail.com (Davidsfonds), 
050 71 55 77, wilfriedsierens@hotmail.com 
(Gezinsbond). Inschrijven vóór 7/12/16.
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ma 12/12/16 
Leeskring  
‘Is dit een mens?’
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  
       

Bowlingnamiddag
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Parking zwembad Maldegem, 
Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
Meer info: Neos Maldegem, 050 71 80 81,  
www.neosvzw.be/maldegem
       

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 13/12/16 
Bloedgeven Maldegem-
Centrum
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be

woe 14/12/16 
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 15/12/16
Voordracht “The Blue Skies 
Project” 
Project waarbij door fotograaf  Anton Kusters 
polaroidfoto van blauwe lucht boven alle 
nazikampen wordt genomen.
Om 20.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Erfgoedcomité Maldegem,  
eric.verstraete@telenet.be, 0492 97 91 20

vrij 16/12/16 
Chirowinter 2016 Afterwork 
Edition
Om 16.00 uur
Waar: Dorpsplein Kleit, Urselweg 1, 9990 
Maldegem
Meer info: Chiro Vannoes

za 17/12/16 
KWB Wil Bier proeven
Om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: KWB Maldegem, 
kwbbierproefavond@gmail.be

zo 18/12/16 
Tweedehandsbeurs voor 
speelgoed en kinderkledij
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Feestcomité Adegem, 0485 84 98 57,
feestcomite@adegem.net,  
www.adegem.net/feestcomite
       

Dansnamiddag
met Roland De Ridder
Van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, 9991 Adegem
Meer info: Feestcomité Adegem, 
feestcomite@adegem.net

ma 19/12/16 
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 20/12/16 
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
        

 Bloedgeven Maldegem-Kleit
Van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: Sporthal "GC De Berken", Kleitkalseide 
111, 9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem, secretaris@
maldegem.rodekruis.be
        

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@ocmmaldegem.be

woe 21/12/16
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: Refter Technische Dienst gemeente 
Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - regio 
Meetjesland
 

ma 26/12/16 
Filmnamiddag
'Love Actually'
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 
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van do 29/12/16 
tot 7/01/16

Activiteiten Spiegeltent 
Maldegem Markt 
Zie pagina 2

za 31/12/16 
Beheermoment in het 
Maldegemveld
Van 9.00 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, 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

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   
Spelnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur

Yoga
Van 14.00 tot 15.00 uur
behalve 30 december

18:15 Intrede van de Sint op de markt
Gratis foto en cadeautje van de Sint 

voor alle aanwezige kindjes

19:45 Aankomst Kerstman & burgemeester 
Marleen Van den Bussche

20:00 Aansteken kerstverlichting door 
de Sint, Kerstman en burgemeester 

Marleen Van den Bussche

20:15 Optreden Nic Caan

GRATIS KOETSENRONDRIT DOORHEEN
MALDEGEM VOOR DE KINDEREN (en ouders)

Vernieuwd parcours met feeërieke verlichting

Party
OP DE MARKT!

in samenwerking met  

DRUK. VAN HOESTENBERGHE, MALDEGEM
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Kerstconcerten 
zo 18/12/16
Kerstconcert
Gemengd Koor Canticorum
en kinderkoor De Papaver
Van 15.00 tot 16.30 uur
Van 18.30 tot 20.00 uur
Kinderen t.e.m. 12 j. € 5
VVK: € 8 / ADK: € 10
Waar: Sint-Adrianuskerk Adegem,
Adegem-Dorp zn, 9991 Adegem
Meer info: Gemengd Koor  
Canticorum - Adegem,
0484 95 43 44, jan.wauters@telenet.be
De Papaver, 050 71 15 93,  
secretariaat@depapaver.be 
       

Kerstconcert 
Nut en Vermaak
Om 15.00 uur
Waar: Sint Jozefkerk Donk
Meer info: KVLV Donk, 0499 37 25 21,  
hildepollier@skynet.be
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Over hoe Marie aan de Rwandese tragedie ontsnapte.

Voordracht: Overleven met de dood 
Bijna fluisterend, soms met lange stiltes, dan weer in een 
hevige woordenstroom, vertelt een jong zwart meisje over 
leden vooral de dood.  Over haar vader die wist dat hij zou 
sterven en hoe haar moeder hem niet kon redden.  Over het 
laatste adieu van haar moeder die haar aanmaande om nu 
meteen snel te lopen, nog sneller, niet meer om te kijken, te 
blijven vluchten om te blijven leven.

Het verhaal van Marie Batumese staat model voor dat 
van meer dan een half miljoen Rwandezen die in 1996 
door het Congolese regenwoud zijn getrokken  om 
te ontsnappen aan het regeringsleger van president 
Paul Kagame.  Hooguit één op de vier heeft die tocht 
overleefd.  Marie is één van hen.  Samen met haar man 
en Afrika-kenner Peter Verlinden (VRT) vertelt ze over de 
Rwandese tragedie en hoe zij eraan ontsnapte.

Waar: Oud Sint-Jozef (concertzolder),  
Mevr. Courtmanslaan 92 te Maldegem
Wanneer:  vrijdag 2 december 2016 om 20.00 uur
Deelname: € 7 voor leden Davidsfonds – € 10 voor 
niet-leden (drankje inbegrepen) 
Organisatie: Davidsfonds Maldegem-Adegem, met 
medewerking van de Noord Zuiddienst Maldegem en de 
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM).  

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

 noordzuiddienst@maldegem.be
 050 71 31 13 | Davidsfonds Maldegem-Adegem

 damasec@telenet.be
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1.
M-bon
Geen cadeautjesstress dankzij de Maldegemse 
geschenkbon! De M-bonnen (€ 10 of € 25) zijn gemakkelijk 
aan te kopen bij het Onthaal in het Gemeentehuis en alle 
filialen van de Bibliotheek.  En wie is niet tevreden met 
een geschenkbon die je bij maar liefst 115 Maldegemse 
handelaars kan omruilen?! Wie in eigen gemeente 
winkelt, ondersteunt bovendien de lokale economie én 
draagt  zijn of haar steentje bij aan het milieu. De cijfers 
bewijzen het succes: sinds de lancering één jaar geleden 
werd voor maar liefst € 61 860 M-bonnen aangekocht!
Ook als relatiegeschenk valt de M-bon bijzonder in de 
smaak. Bedrijven kunnen een pakket aanvragen vanaf 
tien M-bonnen. 

 www.maldegem.be/m-bon 

2.
Parkcross
Op woensdag 1 februari 2017 vormt het Maldegemse 
Sint-Annapark opnieuw het decor voor de 11de editie 
van de Parkcross! Kaarten in voorverkoop zijn vanaf 
maandag 19 december te koop in het Gemeentehuis, 
bij de Sportdienst en diverse andere verkooppunten. 
Meer info in het infomagazine, editie januari of via  
www.parkcrossmaldegem.be.  

3.
PEFC-gelabeld 
speelgoed

Wanneer je houten 
speelgoed of papierwaren 
koopt, kijk dan zeker 
uit naar het PEFC-label 
(Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes) op het 
product of de verpakking. Producten met het PEFC-logo 
garanderen de herkomst uit verantwoord beheerde 
bossen. In de praktijk gaat het onder andere om het 
respecteren van de rechten van de 
lokale bevolking, het rekening houden 
met fauna en flora en het economisch 
rendabel maken van het bos.   

 www.pefc.be

De Maldegemse geschenkbon
Een initiatief van gemeentebestuur Maldegem in samenwerking met de lokale handelaars. 

Visitekaart 55 mm x 85 mm.indd   1
8/06/15   14:34

€25
1 jaar geldig vanaf 

1 jaar geldig vanaf  

www.maldegem.be/m-bon

M-BON25 NRXXX
M-BON25 NRXXX

/        /
/        /

25

M-bon 25

4.
Fairtrade 
producten
Fairtradeproducten staan 
voor eerlijke handel met het 
Zuiden en herken je aan het 
bekende label (zie pag. 12). 

 www.fairtrade.be.  
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CADEAUDAGEN 
Oxfam 

2016

www.oxfamwereldwinkels.be

Wereldwinkel
Maldegem  

KIES JE EINDEJAARSGESCHENK IN DE 
Noordstraat 124    
woe  14-17u 
za  10-12u & 14-17u  

Extra open: 

za. 3 december 10-18u   
zo. 4 december 10-18u 
mét proevertjes en lekker drankje 

Tips voor onder 
de kerstboom

Geen idee wat je dit jaar  onder de kerstboom of als eindejaarsgeschenk 
moet geven? Dan geven we je graag onderstaande tips:
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Premie-aanvraag vóór eind januari 2017 

GEMEENTELIJKE MANTEL- EN THUISZORGTOELAGE
Wat 
De gemeentelijke mantel- en thuiszorgpremie 
is een jaarlijkse premie die rechtstreeks aan de 
zorgbehoevende wordt uitbetaald als financiële 
ondersteuning voor alle extra kosten die de 
zorgbehoevendheid met zich meebrengt.

Voor wie en voorwaarden
• Je bent inwoner van Maldegem met: 

- ofwel een blijvende hulpbehoevendheid van ofwel 
minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal 
(graad van zelfredzaamheid) ofwel minstens 30 
punten op de BEL profielschaal;

- ofwel een kind met een handicap van minstens 
66 % = minstens 4 punten op pijler 1 van de 
medische-sociale schaal (ontvangt bijkomende 
kinderbijslag).

• Je verblijft thuis.
• Je ontvangt geen toelage van de zorgverzekering.
• Je hebt geen recht op een Persoonlijk Assistentie 

Budget.

Bedrag
Je ontvangt maximum € 375,43 per jaar.

 

Noodzakelijke documenten
• Identiteitskaart
• Attest om de graad van hulpbehoevendheid te 

bewijzen (attest BEL-profielschaal af te halen bij een 
dienst voor gezinszorg of de sociale dienst van de 
mutualiteit, attest score 12 punten op de medische 
– sociale schaal af te halen bij de mutualiteit of bij 
de FOD Sociale Zekerheid, attest van verhoogde 
kinderbijslag af te halen bij de mutualiteit / het sociaal 
verzekeringssecretariaat of af te halen bij de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid); 

• Attest van de zorgkas met vermelding of er al dan niet een 
tussenkomst werd toegekend en in voorkomend geval 
met vermelding van de periode waarvoor de tussenkomst 
werd toegekend (af te halen bij de mutualiteit).

Waar kan je de premie aanvragen
Bij het Sociaal Huis Maldegem of via je OCMW 
thuiszorgdienst.  Dien je aanvraag uiterlijk 31 januari  
 2017 in. 

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis
 sociaalhuis@maldegem.be

 LDC Oud St. Jozef Mevrouw Courtmanslaan 92,  
 9990 Maldegem

 www.ocmwmaldegem.be
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TOELAGE 
VERPLAATSINGSKOSTEN 
VOOR PERSONEN MET 
EEN VERMINDERDE 
MOBILITEIT
Voorwaarden
Een toelage in de verplaatsingskosten wordt toegekend 
aan inwoners van Maldegem:
• met een beperking verblijvend in een instelling erkend 

door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
handicap (VAPH voorheen Vlaams Fonds);

• met een beperkte mobiliteit en gebruiker van een 
erkend dagverzorgingscentrum.

Het reglement toelage verplaatsingskosten personen 
met een verminderde mobiliteit bepaalt de voorwaarden 
waaraan men moet voldoen en de wijze hoe de toelage 
berekend wordt.
De toelage wordt niet verstrekt aan personen met een 
beperking die een beroep kunnen doen op een gratis 

vervoerservice door de inrichting of gratis gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer.

Hoe aanvragen
Je kan een aanvraagformulier bekomen in het  
Sociaal Huis van Maldegem of downloaden via  
www.ocmwmaldegem.be 
De aangifteformulieren voor het dienstjaar 2016 dienen 
uiterlijk op 31 januari 2017 ingediend te worden, samen 
met de noodzakelijke attesten (erkenning VAPH van 
de persoon met een beperking en erkenning van de 
instelling).
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de 
inclusieambtenaar; zij zal je verder helpen. 

Info
 050 40 39 23 | Inclusieambtenaar 
 0800 96 524 | Sociaal Huis, LDC Oud St. Jozef
 linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

  Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
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BRANDSTOFTOELAGE
Als je over een beperkt inkomen beschikt, kan je bij 
het OCMW een brandstoftoelage aanvragen.  De 
aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 
maart 2017. Het bedrag van de brandstoftoelage 
varieert van € 50 tot € 500, naargelang jouw situatie.

Wat heb je nodig voor de aanvraag? 
• Een bewijs van alle inkomsten van je gezin voor 

de maand september 2016 aan de hand van 
rekeninguittreksels. Ingeval het bedrag of de 
aard van jouw inkomen sinds september 2016 
gewijzigd is, dien je ook de gegevens van de actuele 
inkomsten mee te brengen.

• Een bewijs van de huidige huurprijs of hypothecaire 
aflossing die je betaalt.

• Een bewijs van jouw verwarmingskosten: 
recentste afrekening indien je met elektriciteit of 
gas verwarmt of enig ander aankoopbewijs van 
brandstof. 

• Bewijsstukken van onderhoudsgeld dat je ontvangt 
voor jezelf en jouw kinderen of zelf betaalt.

• Een rekeninguittreksel van jouw spaargelden.

Waar en wanneer kan je de toelage aanvragen?
Bij de Cel Welzijn van het OCMW elke werkdag tussen 
8.30 uur en 11.30 uur. 

Info
 050 72 72 10 | Cel Welzijn OCMW Maldegem
 info@ocmwmaldegem.be

  Lazarusbron 1, 9990 Maldegem

 www.ocmwmaldegem.be 
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 27 OKTOBER 2016
PATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST DEKENIJ
De gemeenteraad keurde op 28 april 2016 de 
ontwerpakte goed waarbij de Dekenij door de gemeente 
werd verkocht aan de kerkfabriek en nadien terug in 
erfpacht gegeven aan het Gemeentebestuur. 

Vermits de gemeente aan de bedienaar van de eredienst 
een woonst ter beschikking dient te stellen werd 
hieromtrent een gebruiksovereenkomst opgemaakt. 

De gebruiksovereenkomst schept klaarheid voor de 
komende dertig jaar over het gebruik van de Dekenij en 
legt hiervoor ook de voorwaarden vast. 

Het is telkens een gebruik om niet. Op die manier 
wordt door het gemeentebestuur voldaan aan de 
verplichtingen uit het eredienstendecreet. (huisvesting 

pastoor en faciliteren vergaderruimte en voorzien van 
archiefruimte voor de kerkfabriek)  

De gebruiksovereenkomst voorziet ook in een scenario 
waarbij de pastoor niet langer als bedienaar van de 
eredienst in de parochie verblijft.  

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de 
gebruiksovereenkomst met betrekking tot het in gebruik 
geven van het gebouw de Dekenij, gelegen te Maldegem, 
Deken de Fonteynestraat, 3 aan de bedienaar van de 
erediensten van de parochie Maldegem en in diens 
navolging aan de Kerkfabriek Sint-Barbara. 
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VENECO² - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
- GOEDKEURING AGENDA & AGENDAPUNTEN*
De algemene vergadering van Veneco² moet beslissen 
over de verlenging van Veneco³ per 31 december 2016, 
dit voor een nieuwe periode van 18 jaar.

Het verlengen van de deelname in Veneco² heeft voor 
onze gemeente een aantal belangrijke troeven:
• Veneco² beschikt over een doelgericht, volledig en 

kwalitatief aanbod om de deelnemende gemeenten 
ondersteunende diensten te verlenen op verschillende 
beleidsdomeinen;

• De deelnemers van Veneco² genieten van de 
schaalvoordelen die gegenereerd worden door 
de samenwerking tussen gemeentebesturen en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;

• Er zijn rechten en voordelen verbonden aan 
de deelname in Veneco²; o.m. op vlak van 
medezeggenschap en inspraak in het door Veneco² 
gevoerde beleid;

• De werking van Veneco² in de voorbije periode wordt 
positief geëvalueerd;

• Voor de toekomst werd een beleidsnota opgesteld 
door Veneco², hieruit blijkt dat onder alle 
omstandigheden een optimale verdere werking is 
gegarandeerd;

• Er bestaat een duidelijke en toekomstgericht 
beleidsvisie voor Veneco²;

• Er zijn lopende projecten van Veneco die voordelen 
bieden voor de gemeente Maldegem, deze projecten 
lopen ook na 2016 nog door.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda 
en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering van de dienst-
verlenende vereniging VENECO² op 13 december 2016.

OPRICHTING ECONOMISCHE RAAD*
Een goedwerkende economische raad is de plaats 
waar de ondernemers zich kunnen uitspreken over 
alle gemeentelijke materies die voor hen van belang 
zijn. De leden van de adviesraden kunnen bovendien 
optreden als aanspreekpunten voor ondernemers. 
Zo krijg je een doorstroming van de specifieke noden 
van de ondernemers naar het gemeentelijk bestuur. 
De adviesraad is ook het geschikte forum voor een 
gemeentebestuur om het economisch beleid vooraf  
te toetsen. 

De economische raad heeft tot doel:
• op regelmatige en systematische wijze overleg te 

organiseren over de verschillende economische 
sectoren.

• op regelmatige en systematische wijze advies te 
verlenen op verzoek van de gemeente of op eigen 
initiatief in dossiers die betrekking hebben op het 
economische beleid van de gemeente en dit voor alle 
beleidsdomeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
te maken hebben met of invloed hebben op de lokale 
economie.

• het behartigen van de belangen van alle economische 
actoren

• ervoor zorgen dat er informatie uitgewisseld wordt 
in de verschillende richtingen over de projecten op 
het grondgebied van Maldegem die betrekking en/of 
invloed hebben op de lokale economie

• het ontwikkelen van acties en initiatieven die de lokale 
economie bevorderen en promoten.

De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van 
een economische raad en keurt de statuten en het 
huishoudelijk reglement goed.

STRATEGISCH PROJECT LANDSCHAPSPARK 
DRONGENGOED*
Door Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) werd 
een strategisch project Landschapspark Drongengoed 
ingediend bij het Departement Ruimte Vlaanderen.

Het project werd op 21 december 2015 goedgekeurd.

Er dient een samenwerkingsovereenkomst voor drie 
jaar tussen Vlaanderen, de provincies en gemeenten te 
worden afgesloten.

In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst en 
voor de uitvoering van het strategisch project dient onze 
gemeente gedurende drie jaar een bedrag van € 5 000 
per jaar te financieren.

De drie doelstellingen van het project zijn:
1. De recreatieve en toeristische beleving van natuur 

en platteland in het landschapspark Drongengoed 
ontwikkelen en uitbouwen.

2. Gebiedsspecifieke projecten opstarten; voorwaarde: 
elke partij akkoord en gerespecteerd.
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3. De lokale verbondenheid met het Landschapspark 
stimuleren (bottom-up).

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst Landschapspark 
Drongengoed.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de 

overeenkomst voor het in gebruik geven van de 
Dekenij aan de bedienaar van de erediensten van 
de parochie Maldegem en in diens navolging aan de 
Kerkfabriek Sint-Barbara. 

• De gemeenteraad beëindigt de huurovereenkomst 
tussen gemeente en OCMW voor het appartement 
gelegen te Maldegem aan de Bloemendalelaan 4a, 
in onderling overleg tussen gemeente en OCMW te 
beëindigen met ingang van 1 november 2016.*

• De ontwerpakte, aangevuld met de schaderegeling 
moeilijke uitbating van Aquafin nv dd. 22 augustus 
2015, voor de grondinneming ter hoogte van 
Raverschoot 5, nodig voor de realisatie van het Spam 
7 project aanleg drukriolering Adegem met aansluiting 
naar Malecote, wordt goedgekeurd.*

• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2016 
overeenkomstig de wijziging nr. 3 (gewone dienst) en 
de wijziging nr. 4 (buitengewone dienst) vast.*

• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2017 vast.*
• De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 

2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland en keurt 
de vastgestelde dotaties goed. *

• De gemeenteraad neemt kennis van het financieel 
meerjarenplan van de Hulverleningszone Meetjesland 
en van de begrotingswijziging nr. 3-4 2016.*

• De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het 
voorstel van de Gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen tot de afrekening van de forfaitaire 
bijdrage voor de brandweer voor het jaar 2015.*

• De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 1 2016 
van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) goed.*

• De gemeenteraad keurt de voorgestelde wijziging nr. 3 
2016 van het budget van de gemeente goed.*

• De gemeenteraad keurt de wijziging aan het 
prijssubsidiereglement voor de parkcross 2017 goed.  
Tevens wordt het tariefreglement van AGB Maldegem 
voor het zwembad Sint-Anna, sporthal MEOS, de 
parkcross en de tennisterreinen goedgekeurd.*

• De gemeenteraad verklaart 1 voltijdse statutaire 
betrekking van Inspecteur van politie - medewerker 
contactteam, van de lokale politie Maldegem, vacant.*

• De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2015-2016 
van de scholengemeenschap Meetjesland, met een 
positief saldo van € 146,08 goed.*

• De gemeenteraad neemt kennis van het Ministerieel 
Besluit van 6 oktober 2016 houdende goedkeuring van 
de besluiten van de O.C.M.W.-raden van Maldegem, 
Evergem en Nevele tot gezamenlijke oprichting van 
een vereniging, genaamd Zorgbedrijf Meetjesland, 
en van het schrijven van 6 oktober 2016 van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur.* 

Ter info :
De volgende gemeenteraadszittingen zullen 
doorgaan op woensdag 14 en donderdag 
15 december 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.  
U bent van harte welkom bij de openbare zitting. 

Het volledige verslag van de vorige 
gemeenteraad kunt u 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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Kies voor goedkopere, groene energie!

GROEPSAANKOOP 100 % GROENE STROOM
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je 
daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter 
milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop  
van 100% groene stroom en aardgas!

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de zesde 
keer een samenaankoop van 100 % groene stroom en 
aardgas. Door alle geïnteresseerden te verzamelen in een 
groepsaankoop, zakt de prijs aanzienlijk. 

Inschrijven
Je kan inschrijven van 1 december 2016  
tot en met 8 februari 2017. Inschrijven kan via  
www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie 
Oost-Vlaanderen). Hou hiervoor je laatste jaarafrekening 
(elektriciteit en/of aardgas) bij de hand.
Inschrijven betekent nog niet dat je bent overgestapt naar 
een andere energieleverancier. Na de veiling op 9 februari 
2017, kan je beslissen of je het aanbod aantrekkelijk genoeg 
vindt om effectief over te stappen. Hiervoor krijg je tijd tot 
en met 21 april 2017. Ga je in op het voorstel, dan brengt de 
provincie Oost-Vlaanderen de overstap in orde.
Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een 
beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.

Voor meer informatie over de samenaankoop kan je gratis 
telefoneren naar 0800 76 101 (werkdagen van 9u tot 20u) of 
mailen naar groenestroom@oost-vlaanderen.be. 

Hulp of advies nodig?
Wil je hulp bij de inschrijving, of wil je persoonlijk advies over 
je energiefactuur? Dan helpen de gemeente en Woonwijzer 
Meetjesland je graag verder. Je kan zonder afspraak terecht 
in het Dienstencentrum Oud St. Jozef:
• elke donderdag van 9.00  tot 12.00 uur  

(geen zitdagen op 29 december 2016 en 2 januari 2017)
• elke eerste en derde maandag van de maand  

van 18.00 tot 20.00 uur
• elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas 
mee, zodat we over de nodige gegevens beschikken. 

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland 
 info@woonwijzermeetjesland.be
 0800 76 101 (werkdagen van 9.00 tot 20.00 uur) |   

 Provincie Oost-Vlaanderen
 groenestroom@oost-vlaanderen.be
 www.samengaanwegroener.be 
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VRIJDAG 9 DECEMBER
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Janine Bischops 

Het laatste woord
Eindelijk, een onvervalste personality show van Janine 
Bischops in het theater. Janine trekt alle registers open en 
brengt met heel veel humor zeer herkenbare, alledaagse 
situaties op het toneel voor jong en oud. Ze krijgt daarbij 
assistentie van acteur en comedian Frank Van Erum.
Dit is niet louter een sketchshow, een komische conference, 
grappige dialoog, monoloog of stand-up act, het is een 
mix van dat alles. Dat maakt deze voorstelling uniek en 
vooral vernieuwend. Janine en Frank spelen alle rollen, 
van alle leeftijden en alle geslachten door elkaar en laten 
zien dat melancholie en humor wel héél dicht bij elkaar 
kunnen liggen. Ze bewijzen ook dat sommige schrijnende, 
tenenkrullende of confronterende onderwerpen 
verscheidene generaties zullen ontroeren en kunnen samen 
brengen. Humor is daarin de essentiële sleutel!

Inkom: € 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO),
€ 9 (GABO en -26 jaar)

WOENSDAG 14 DECEMBER
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Race naar 
de maan
Een miljonair die beweert dat er nog nooit een mens op 
de maan is geweest, gaat op ruimtereis om een duivels 
plan uit te voeren. Hij wil een zeer krachtige en gevaar-
lijke nieuwe vorm van energie (Helium 3) bemachtigen 
waarmee hij de machtigste man van de wereld zal 
worden. Wat hij niet weet, is dat de jonge surfer Mike 
Goldwing samen met zijn opa, beste vriendin en een 
grappige hagedis in een ander ruimteschip op weg is 
naar de maan om hem tegen te houden.

Inkom: € 2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding 
in de zaal.

VRIJDAG 16 DECEMBER
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

De 3 Wijzen
De 3 Grijzen
Inkom: € 22 (VVK), € 25 (ADK), € 21 (KABO), 
€ 19 (GABO en -26 jaar)

© Kristof Ghyselinck

© Kristof Ghyselinck

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

VRIJDAG 23 DECEMBER
17.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jonge Snaken 
for X-mas 
De Ketnetband
Hoe kan je de kerstvakantie beter starten dan met een 
spetterend optreden! 

Vanaf 17.00 uur kan je dan ook in CC Den Hoogen Pad 
terecht voor meer muziek, meer ambiance en meer gek-
te! Er is knotsgekke animatie, er zijn hapjes en drankjes 
aan democratische prijzen en om 18.00 uur is het tijd 
voor de zonder twijfel meest swingende kidsband van 
het land… de Ketnetband! 

Inkom: gratis

Je kan tickets kopen via:
• het loket in CC Den Hoogen Pad
• het UiTloket in het Gemeentehuis
• www.maldegem.be/webshop 
 (onder Tickets)

Het loket in CC Den Hoogen Pad is gesloten tijdens de 
kerstvakantie.

The making of 
Week van de 
Amateurkunsten
De Week van de Amateurkunsten – kortweg 
WAK – is een tiendaagse voor en door iedereen 
die gepassioneerd met kunst bezig is in z’n vrije 
tijd. Van 28 april t.e.m. 7 mei  2017 staat overal 
in Vlaanderen en Brussel de pracht van ama-
teurkunst in de kijker.

The making of
Wie wil kan zich laten inspireren door het thema  
“The making of”. De nadruk ligt voor deze editie op 
het creatieproces zelf, in plaats van op het resultaat. 
Amateurkunst gebeurt het hele jaar door, dus willen 
we met “The Making of” het plezier van creëren, het 
werk achter de schermen, het proberen, vernieuwen, 
ervaring opbouwen, de historiek van artistieke vereni-
gingen en natuurlijk de schoonheid van zelf een kunst 
te beoefenen in de vrije tijd extra in de verf zetten.

Deelnemen in Maldegem
Al wie zin heeft om in Maldegem mee te doen, 
is welkom om zijn kunst te delen met het grote 
publiek. Alles kan en alles mag: een tentoonstelling, 
workshop, concert, filmvertoning, dansfestival,  
theatervoorstelling of een heus massaspektakel.
Contacteer de Cultuurdienst of kom naar de info-
momenten op woensdag 7 december 2016 en 
woensdag 11 januari 2017, allebei om 19.30 uur in 
het Gemeentehuis (3de verdieping, zaal Adegem).  
Je kan er inspiratie opdoen over het thema en  
verneemt er hoe je kan deelnemen, op welke  
ondersteuning je kan rekenen, … 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 cultuurdienst@maldegem.be

 www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten
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SINT-ANNAZWEMBAD 
Hydrobic
Winterstop op woensdagavond in december, januari en 
februari
Op maandag gaat de les door van 19.15 tot 20.00 uur.

Baby-, en peuterzwemmen
Op 4 december gaat de laatste les door van 2016.  
De volgende reeks start op 12 maart 2017.

Reva fit
Elke donderdagmiddag van 11.30 tot 13.00 uur.
Opgelet: 
• Enkel toegang voor mensen met een doktersattest of 

therapeut en/of zwangere dames. 
• Het zwembad is tijdens deze les enkel open voor de 

Reva-fit deelnemers.
• Bij verlenging of aankoop van abonnement is een 

nieuw attest nodig. 
• Kaarten kunnen enkel aangekocht worden op de 

openingsuren van de kassa.

Zwemlessen reeks januari
Wie wil deelnemen aan 
de zwemlessen via de 
Sportdienst moet aan volgende 
voorwaarden voldoen:
• Het kindje zit minstens in het 

2de kleuterklasje
• Het diploma zwemles 

Pinguïn is verplicht of het 
kind slaagt in een test die 
wordt afgenomen tijdens 
onderstaande dagen:
Testdagen
Vrijdag 16 december 2016: 18.30 of 19.00 uur
Zaterdag 17 december 2016: 13.00 of 13.30 uur
Vrijdag 6 januari 2017: 10.00 of 10.30 uur
Inschrijven voor de testdagen is verplicht via  
sofie.de.candt@maldegem.be.  

Kerstzwemmen 
met winter-BBQ
Dinsdag 27 
december 

Zwemmen met kerstmuziek en 
kerstman van 19.00 tot 22.00 uur

Winter-BBQ 
van 19.00 tot 21.00 uur
De uitbaters van de cafetaria 
zorgen voor een drankstandje 
met niet-alcoholische dranken, 
glühwein, jenever en kerstbiertje.

Inschrijfstrook 
Gelieve het strookje af te geven vóór 16 december,  

Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem.

Voornaam:   

Naam:    

Aantal personen:   

Schrappen wat niet past:
Zwembeurt + braadworst =  € 5 x  = € 

Zwembeurt + hamburger =  € 5 x  = € 

Zwembeurt + braadworst + hamburger = € 7 x  = € 

Hamburger =  € 3 x  = € 

Braadworst = € 3 x = €  

Totaal:   

(cash te betalen bij afgifte van het inschrijfstrookje)
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Ontleen gratis of  met korting

Ontdek de 
DVD-collectie 
van de bib!
Wist je dat de bib over maar liefst 4.000 DVD’s in haar 
collectie beschikt?! De vaste collectie bestaat uit 
jeugd- en volwassenen films, series en comedyshows. 
De wisselende collectie Cinébib bestaat uit sterke 
films vanuit de hele wereld.  
Je kan een DVD standaard drie weken ontlenen  
en betaalt € 2,50 per DVD. 

Kortingstarief
Wie het financieel niet zo gemakkelijk heeft, dient 
slechts de helft te betalen, dus € 1,25 per DVD. Je komt 
in aanmerking voor deze korting wanneer je zegeltje 
van de mutualiteit  twee keer eindigt op ‘1’. (code links 
onderaan: . . 1 / . . 1). Toon dit zegeltje één keer aan de 
balie van de bib. Wie cliënt is bij het OCMW, vermeldt dit 
ook aan de balie.

Gratis ontlenen
Wie lid is van de bib, kan bij afgifte van onderstaande bon vijf 
gratis DVD’s ontlenen uit de DVD-collectie van de bib. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

 bibliotheek@maldegem.be 
  www.maldegem.be/bibliotheek 

BON 
5 DVD’S GRATIS TE ONTLENEN*
Met deze bon kan je vijf DVD’s gratis ontlenen uit de 
DVD-collectie van de bibliotheek Maldegem. 

 DVD 1  DVD 3  DVD 5

 DVD 2  DVD 4

* Eén bon per lid van de bib Maldegem.
* Je hoeft de vijf DVD’s niet in één keer te ontlenen. 
Deze bon is geldig tot 30 juni 2017.

De omgeving om jouw slaagkans 
te vergroten

Blokpunten 
De Redekiel en de Bibliotheek stellen tijdens de 
blokperiode hun deuren open voor studenten.

Waar? 
• Hoofdbibliotheek: van maandag 19 december 

2016 tot en met vrijdag 3 februari 2017 
 Ma tot vrij: 8.00 tot 19.00 uur 
 Za: 9.00 tot 12.30 uur
 De Bib is gesloten op 24, 26 en 31 december 
• Jeugdhuis De Redekiel: volg de Facebookpagina

Info
 jeugddienst@maldegem.be 

 thomas.de.groote@maldegem.be (Bibliotheek)  
 Blokpunten Maldegem (evenement), Jeugddienst  

 Maldegem en De Redekiel
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