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Spreekavond over kunstbeschouwing

PHILIP VAN ISACKER
Beeldhouwer Philip Van Isacker komt spreken  

over beeldhouwkunst en zijn eigen werk. 

Iedereen (ook niet-leerlingen) is van harte welkom.

Wanneer: woensdag 15 februari om 19.30 uur

Waar: centrale zaal nieuwbouw KUMA, 

Mevr. Courtmanslaan 82, 9990 Maldegem

Kostprijs: gratis 

Gratis workshops KUMA 

DAG VAN DE ACADEMIES 
Iedereen, van jong tot oud, kan op de Dag van de Academies 

komen proeven van het kunstonderwijs in de Kunstacademie  

te Maldegem.

Leerlingen tonen hun talent en er zijn verschillende workshops 

waar je kan aan deelnemen: Houtkappen – Striptekenen 

- Artistieke Minecraft (op pc’s) - Zeefdrukken – Lithografie - 

Sculpteren met bakkersdeeg – Marmeren – Aquarel  - Tekenen met 

was - 3D Stifttekenen - Action painting – Steenkappen - IJs kappen- 

Nepwondes creëren-en ook het bijzondere talent  

van pannenkoekenbakken.

Wanneer: zaterdag 18 februari van 9.00 uur tot 17.00 uur

Waar: nieuwbouw KUMA, Mevr. Courtmanslaan 82,  

9990 Maldegem

Kostprijs: gratis 

Info
 050 72 89 50 | Kunstacademie 

 kunstacademie@maldegem.be 

 www.academiekuma.be 



2017  FEBRUARI |  3 

inhoud
2 Kuma
3 Voorwoord
4 Kort
6 Carnaval in Maldegem
8 Maldegem wordt hotspot op open bedrijvendag
9 Paddentrek in het Drongengoed
10 AIRbezen
11 Dikke Truiendag
12  Strengere normen foto’s identiteitsbewijzen
13 UiT-Kalender
14 UiTtips
16  Premies Eandis 2017
17 Nieuwe gemeentelijke premie
18 Uitstap LCD Oud St. Jozef / Toelage verwarmingsfactuur
19 Bib verhuist tijdelijk 
20 Uit de Gemeenteraad
24 CCDHP
25 Beheersorgaan gemeenschapscentrum zoekt nieuwe leden
26 Wak zoekt kunstenaars
27 Website Kruipuit / Openingsuren gemeentelijk archief / Aquapark

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 

1ste 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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Meer dan een slogan
Maldegem leeft, werkt en deelt 
uw zorg. Deze slogan is meer 
dan een slogan. Het is ook 
een visie gebald in één zin, 
een richtsnoer waar wij ons 
ondertussen reeds vier jaar 
naar richten en dat we nog 

steeds dagelijks proberen toe te passen. 
Zo valt bijvoorbeeld niet te ontkennen dat Maldegem leeft 
-zelfs in de wintermaanden! De vele nieuwjaarsrecepties 
zijn nog maar net achter de rug, of de Parkcross, de ijspiste 
en ons carnaval komen er al weer aan. Voorbeelden van 
wat mogelijk is, als verschillende partners de handen in 
elkaar slaan en samenwerken.
Ook tijdens de inloopdagen rond het mobiliteitsplan 
heb ik volop kunnen voelen dat Maldegem leeft. De 
Maldegemnaar wil mee nadenken, zij of hij wil inspraak 

hebben bij belangrijke beslissingen.  En mobiliteit is 
zo’n belangrijk item, een gegeven dat iedere inwoner 
aanbelangt en waar bijgevolg ook heel wat verschillende 
belangen op elkaar moeten afgestemd worden. Dat is 
niet eenvoudig. Maar wij delen uw zorg en zullen ook hier 
proberen om een grootste gemene deler te vinden. We 
zullen proberen om zo goed mogelijk rekening te houden 
met uw opmerkingen en suggesties om op die manier een 
mobiliteitsplan voor te leggen dat voor verbetering van de 
leefbaarheid en voor welvaart zal zorgen. 
We beseffen dat de lat hoog ligt. Maar samen met 
geëngageerde partners maken we hier werk van. Ook nu 
weer zal ongetwijfeld blijken dat veel mogelijk is, wanneer 
mensen samenwerken. 
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Brico Cross – Parkcross op woensdag 1 februari

Sluitingsdag 
n.a.v. Brico Cross - Parkcross
Naar aanleiding van de Brico Cross – Parkcross Maldegem zijn op  
woensdag 1 februari volgende diensten uitzonderlijk gesloten:
• Sint-Annazwembad
• IBO De Zandloper Maldegem. De kinderen zijn die namiddag welkom  

in De Zandloper Adegem.
• Ukkie-Pukkie Maldegem. De kinderen zijn die dag welkom  

in Ukkie-Pukkie Adegem of Kleit.
• Centrale composteerplaats in het Sint-Annapark. 

PRESENTEERT:

Woensdag 1 februari 2017

11.30 uur Masters B&C
12.30 uur Masters A + amateurs
14.00 uur Dames Elite
15.30 uur A-renners + U23 
 

Kaarten in vvk: € 10 
Aan de kassa: € 11  
Kinderen t.e.m. 12j: gratis
Mensen met beperking +
    begeleider : € 10  

www.brico-cross.be

De enige echte WK-herkansing!

Start Gidsenlaan - Aankomst Sint-Annapark Maldegem

Alle informatie via www.parkcrossmaldegem.be 

met verzekerde deelname van
Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel, Loes Sels en Ellen Van Looy V.U

.: A
utonoom
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11de editie 
parkcross maldegem

Wielercel Maldegem

Gezocht: fotomateriaal jeugdjaren

Bezoek Kardinaal Jozef De Kesel 
In een vorige editie kondigden we het bezoek 
aan van Adegemnaar Jozef De Kesel aan zijn 
geboortedorp op zondagnamiddag 11 juni. Jozef 
was toen al Aartsbisschop en is ondertussen 
ook tot Kardinaal benoemd. Het is de bedoeling 
om er een gezellig ontmoetingsmoment van 
te maken en staat open voor alle inwoners 
van Maldegem. Jozef wil graag velen van jullie 
terugzien! Het definitieve programma publiceren 
we later.

Fotomateriaal kinder- en jeugdjaren
We zijn nog steeds op zoek naar foto’s uit 
Kardinaal De Kesel zijn kinder- en jeugdjaren. 
Geen intieme familiefoto's, wel over zijn 
betrokkenheid bij de buurt, de school, 
jeugdbeweging, het hele sociaal leven. 
Oud-klasgenoten en vrienden beschikken 

ongetwijfeld nog over fotoschatten! Het resultaat 
krijg je te zien op 11 juni en wordt voor hem 
een blijvende herinnering aan zijn Adegemse 
wortels! De foto’s kunnen bezorgd worden aan 
het Secretariaat van de burgemeester en worden 
na afloop terug bezorgd.  

Info 
 050 72 89 53 | Secretariaat burgemeester

 Markstraat 7, 9990 Maldegem
 secretariaat.burgemeester@maldegem.be
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Enkel bij toelating bevoegde overheid

Schaatsen en wandelen op natuurijs
De eerste sneeuw doet iedereen dromen van een  
heus sneeuwballengevecht, stevige winterwandelingen 
en schaatsplezier zoals het spaarbekken in Kleit en  
de vaarten. 

Wandelen en schaatsen op natuurijs is echter niet zon-
der risico's. Vaak is het ijs niet dik genoeg om veilig te 
betreden.  Daarom is het in Maldegem omwille van vei-
ligheidsreden verboden zich op het ijs te begeven van  
waterlopen, kanalen, beken en grachten en stilstaande 
waters. Je mag dit enkel betreden indien de bevoegde 
overheid, na technisch advies, de toestemming heeft 
gegeven. In dat geval staat aan het openbare water  
een bord waarop de toelating van de bevoegde  
overheid staat.  

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

 www.maldegem.be/algemeen-politiereglement 

Maandag 6 februari

Infomarkt windturbines
Naar aanleiding van milieuvergunningsaanvraag 

van de te bouwen windturbines op het grondgebied 

van Maldegem (tussen de Expresweg N49 en het 

Schipdonkkanaal), Eeklo en Kaprijke loopt een 

openbaar onderzoek tot 20 februari 2017.  

Het dossier kan je inkijken bij de Milieudienst.

Daarnaast organiseert het provinciebestuur Oost-

Vlaanderen een infomarkt voor alle geïnteresseerden.

Wanneer: maandag 6 februari 2017

Tijdstip: van 17.00 tot 21.00 uur (doorlopend)

Waar: CC Den Hoogen Pad te Adegem  

Info 
 050 72 86 13 Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be

 www.maldegem.be/openbare-onderzoeken-en-  

 bekendmakingen-milieu 
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Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 februari

CARNAVAL 2017
Eind februari mogen we onze feestneuzen en 
zotskappen terug bovenhalen! Op zaterdag 25 februari 
kunnen de jongste carnavalisten van 13.30 tot 16.00 uur 
terecht  op het kindercarnavalfeest in de tent in het 
park. Wie wil, kan ook deelnemen aan de wedstrijd om 
jeugdprins of -prinses carnaval 2017 te worden.  
Op zondag 26 februari zorgen de kinder- en avondstoet 
voor feeërieke taferelen die jong en oud bekoren! 
Actuele en sprookjesachtige thema’s worden tijdens  
het carnavalsweekend uitgebouwd tot 
adembenemende praalwagens.

Feestjaar 2016 smaakt naar meer
In 2016 vierden we de vijftigste carnavalsstoet. De uitdaging 
om 50 groepen te laten deelnemen aan de avondstoet werd 
met succes behaald. Nieuwe carnavalsgroepen namen deel 
aan de stoet, maar ook vooral Maldegemnaren werden 
creatief. Velen kregen de smaak te pakken en zullen dit jaar 

opnieuw deelnemen. Zowel kinder- als avondstoet zullen 
zeker de moeite zijn om te komen bekijken!
De raad van elf d’Euzdre Veuze wenst iedereen een  
“leutig” carnaval.
Alaaf, alaaf, alaaf
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Prins carnaval van Maldegem 2017: Nick I
De nieuwe prins Nick I wordt het boegbeeld van carnaval 
Maldegem 2017. De 29 jarige Nick Vandecasteele is 
een rasechte Adegemnaar. Als dj zorgt Nick voor de 
nodige beats op verschillende fuiven.  In 2011 won hij 
de dj-contest van de Maldo. Ruim tien jaar is hij al actief 
lid van een carnavalsgroep. 6 jaar bij de Soepkiekens en 
nu reeds 5 jaar bij de KPJ. Hij belooft er alvast een muzikaal 
carnavalsjaar van te maken…! 
Prins Nick I wenst Maldegem een veilig en muzikaal  
carnaval toe!

Verkeersmaatregelen carnaval  zondag 26 februari 2017
Op zondag 26 februari 2017 gaat een kindercarnavalstoet, 
een reclamestoet en een avondstoet uit.
Omloop kinderstoet: Stationsplein - Stationsstraat - 39e 
Linielaan - Kanunnik Andrieslaan Mevrouw Courtmanslaan 
- Marktstraat - Nieuwstraat - Brielstraat - 39e Linielaan en 
terug naar de Marktstraat.
Omloop reclamestoet: Noordstraat - Marktstraat - 
Nieuwstraat - Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan 
- Kanunnik Andrieslaan - Mevrouw Courtmanslaan - 
Marktstraat en terug Nieuwstraat - Stationsplein.
Omloop avondstoet: Noordstraat - Marktstraat - 
Nieuwstraat - Stationsplein - Stationsstraat - 39e Linielaan 
- Kanunnik Andrieslaan - Mevrouw Courtmanslaan - Gentse 
Steenweg en ontbinding avondstoet.

In de hiernaast vermelde straten wordt een verkeers-  
en parkeervrije zone ingesteld tussen 14.00 en 21.30 uur. 
Woon je binnen deze zone en heb je je voertuig dan nodig, 
dan moet jouw voertuig buiten deze zone geplaatst zijn.  
Na afloop wordt de verkeersvrije zone zo vlug mogelijk 
opgeheven.

Wijziging bushaltes
Lijn Gent - Brugge
• halte Godshuis Mevrouw Courtmanslaan wordt verplaatst 

naar hoek Sint-Barbarastraat - Gentse Steenweg
• haltes Station en Markt worden verplaatst naar het 

rondpunt Martens
• haltes Reesinghelaan en Oude Kasteeldreef worden 

verplaatst naar het rondpunt  Koning Albertlaan - Brugse 
Steenweg

Lijn Oostburg - Maldegem 
• halte Markt wordt verplaatst naar halte Zwembad

Info
 www.carnavalmaldegem.be 
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Voor de meisjes belooft de verkiezing tot 
jeugdprinses carnaval spannend te worden. 
De huidige jeugdprinses Cyrille heeft reeds 
tweemaal op rij gewonnen en kan dit jaar 
jeugdkeizerin worden!

VRIJDAG 24 FEBRUARI
• 16.00 uur: CARNAVAL ON ICE

ZATERDAG 25 FEBRUARI
• 13.30 uur:  KINDERCARNAVAL in verwarmde feest tent in  
tot 16u         het Sint-Annapark, verkiezing  jeugdprins & -prinses
 (WIN EEN  WEEKEND MET  MOTORHOME 

• 19.30 uur:  MACHTSOVERDRACHT in het gemeentehuis

• 21.30 uur:  RONDGANG met Prinselijke hoogheid, 
  Raad van Elf & Carnavalsfanfare

ZONDAG 26 FEBRUARI
• 15.30 uur:  38e KINDERCARNAVALSSTOET

• 16.00 uur:  21e RECLAMESTOET

• 17.30 uur:  GOUDEN WORSTENWORP vanuit het gemeentehuis

• 19.30 uur:  51e CARNAVALSSTOET

• 21.00 uur:  CARNAVALSFUIF Sint-Annapark

• 21.30 uur:  STRAATCARNAVAL en KROEGENTOCHT
 met Raad van Elf en de Carnavalsfanfare in de   
 deelnemende café’s. WEDSTRIJD BEST VERKLEDE
 (WIN EEN  WEEKEND MET  MOTORHOME 

• 24.00 uur:  MASKERS AF

2017

DRUK VAN HOESTENBERGHE, MALDEGEM 050 72 99 90
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Spring als bedrijf  mee op de kar

Maldegem wordt Hotspot 
op Voka Open Bedrijvendag

Op zondag 1 oktober 2017 is het weer Open 
Bedrijvendag. Dan openen honderden bedrijven de 
deuren voor het grote publiek en kan je zien hoe 
je favoriete producten worden gemaakt, waar je 
buurman werkt of wat er zich achter die gevel bevindt 
waaraan je al jarenlang dagelijks voorbij rijdt.

Hotspot Maldegem staat extra in de kijker
Wat de komende editie bovendien extra bijzonder maakt 
voor Maldegem is dat de gemeente één van de ‘Hotspots’ 
wordt op 1 oktober. Dit betekent dat je in Maldegem 
meerdere bedrijven zal kunnen bezoeken, die de 
handen in elkaar slaan om duizenden bezoekers 
warm te verwelkomen en onder te dompelen in de 
Maldegemse bedrijvigheid. Het Open Bedrijvendag 
team organiseert een handige brainstorm vol tips in de 
gemeente, initieert een leuke wedstrijd of quiz, stippelt 
een fiets- of wandelroute uit langs de bedrijven en zorgt 
er samen met het gemeentebestuur voor dat de hotspot 
niet onopgemerkt blijft.

Neem deel als bedrijf 
De buurt wordt uitgenodigd, familie van het personeel 
komt langs, sollicitanten verkennen de werkvloer, 
leveranciers zien het bedrijf op z'n opperbest en het hele 
team stráált. Heb je zelf een zaak in Maldegem? Werk je 
voor een Maldegems bedrijf? Profiteer dan mee van 
deze unieke kans om alle stakeholders op één dag te 
laten zien waar je voor staat; ze zullen onder de indruk 
zijn! Élk bedrijf kan deelnemen, groot of klein, productie 
of diensten, B2B of B2C, overheidsdienst of school,...
Lijkt Open Bedrijvendag jou wel iets? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op, we komen graag bij je 
langs met wat meer informatie op maat van jouw bedrijf! 
Dankzij de hotspot krijgen Maldegemse bedrijven 10 % 
korting op de deelnameprijs. 

Info
 0492 97 09 46 | Open Bedrijvendag - Jeroen Neirinckx
 jeroen@openbedrijvendag.be

 www.openbedrijvendag.be/bedrijven 

1 OKTOBER
VAN 10 TOT 17 U
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Van 15 februari tot 15 april

PADDENTREK IN HET DRONGENGOED
De paddenoverzet in het Drongengoed gaat zijn 
negende jaargang tegemoet. Elk jaar trekken 
amfibieën in het voorjaar naar hun voortplantingspoel. 
Doorgaans is dit de poel waar ze zelf geboren zijn. De 
voornaamste in het Drongengoed is de WWF-poel dicht 
bij de Drongengoedweg richting Jagershof. Op hun 
trekweg kruisen velen deze weg. Daarbij lopen ze het 
risico om onder de wielen van auto’s aan hun eind te 
komen. De beste trekuren zijn in de regel ’s nachts. 

Daarom wordt de Drongengoedweg afgesloten voor het 
gemotoriseerd verkeer door middel van slagbomen die ‘s 
avonds worden dicht gezet en ’s ochtens terug open. Het 
tijdstip ligt tussen 18.30 en 20.00 uur ‘s avonds tot 6.00 à 
7.00 uur ’s ochtends en dit vanaf 15 februari tot 15 april. 
Dit gebeurt bij gunstige trekdagen, vooral regendagen 
en bij temperaturen vanaf 10°C.  Infoborden maken de 
overzetactie zichtbaar. Er is een snelheidsbeperking van 
30 km/u tijdens de overzetperiode. 

Begeleide amfibieënwandeling 
Op zaterdag 11 maart is er een begeleide 
amfibieënwandeling met vertrek aan de Krakeelparking 
langs de Drongengoedweg.  Hou er rekening mee dat de 
Drongengoedweg op dat tijdstip is afgesloten voor auto’s 
en je dient om te rijden via Maldegem-Kleit of Ursel 
om er te geraken. De fiets is een duurzaam alternatief. 
Helpende handen zijn welkom om op trekdagen de 
barelen te openen of te sluiten. Neem daarvoor contact 
met vanaelst.etienne@skynet.be of 0474 64 23 23. 

De paddenoverzet is een initiatief van Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare, de gemeenten Maldegem en 
Knesselare, het Regionaal Landschap Meetjesland  
en Het Agentschap voor Natuur en bos.  

Info
 050 70 00 42 |  

  Regionaal Landschap Meetjesland

  Marktstraat 65 9990 Maldegem
 www.drongengoed.be 
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Reserveer een aardbeiplantje en help meten!

AIRbezen meten fijn stof 
in de provincie Oost-Vlaanderen

Aardbeien en fijn stof?  Op het eerste zicht een 
ongewone combinatie… Toch worden aardbeiplantjes 
al enkele jaren ingezet via het project AIRbezen om de 
concentratie fijn stof  -meer bepaald de uitstoot door 
het verkeer- te meten op diverse locaties. Binnenkort 
zal dat gebeuren in heel Oost-Vlaanderen. En jij kan er 
misschien wel aan meewerken!

9.000 aardbeiplanten
In maart 2017 zullen in de hele provincie Oost-Vlaanderen 
ruim 9.000 aardbeiplanten verdeeld worden.  Gedurende 
meer dan twee maand zullen deze plantjes verkeer-
gerelateerd fijn stof op hun bladeren verzamelen.  Dit kan 
gebeuren op de vensterbanken, aan de schoolpoort, in een 
woonwijk, een industriezone, een natuurgebied, enz.  Per 
stad of gemeente zijn er minstens 100 stuks te verdelen.  
Na afloop worden de bladstalen geanalyseerd door de 
Universiteit van Antwerpen. 

Wil je ook zo’n aardbeiplantje aan jouw woning 
plaatsen? 
Dat kan, want voor deze meting doet het project AIRbezen 
beroep op jou. In iedere stad of gemeente kunnen 
geïnteresseerden zich gedurende de hele maand 
februari 2017 inschrijven op de website www.AIRbezen.
be.  Op 25 maart 2017, meteen ook de start van het 
project, zullen de aardbeiplantjes lokaal verdeeld worden.  
AIRbezen is een project georganiseerd door beweging.
net en CM Midden-Vlaanderen  in samenwerking met 
de Universiteit Antwerpen, Vorming Plus en de provincie 
Oost-Vlaanderen.  Het AIRbezenproject wil zowel de 
mensen sensibiliseren rond de problematiek van fijn stof 
als de luchtkwaliteit van de volledige provincie in kaart 
brengen.  Alvast een primeur op dergelijke grote schaal. 

Info

 www.AIRbezen.be
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Tips om een gans jaar door energie te besparen

Doe je dikke trui aan op 17 februari 
Op vrijdag 17 februari 2017 organiseert het departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie Dikketruiendag met 
dit jaar als de slogan ‘Hou het poolijs koel!’. Éen van 
de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen is 
het smelten van het ijs op de Noord- en Zuidpool. Het 
poolijs is de ‘airconditioning of koeling’ van de aarde en 
heeft een belangrijke invloed op het klimaat van onze 
planeet. Als het poolijs verder smelt en de aarde blijft 
opwarmen, zal dat dus grote gevolgen hebben voor de 
zeespiegel en het klimaat in Vlaanderen en daarbuiten.

Het is zeker en vast niet de bedoeling om de verwarming 
een dag volledig af te zetten. Dikketruiendag draait rond 
energieacties die je ook de rest van het jaar moeiteloos kan 
uitvoeren. 

Doe jij thuis ook mee?
Je kan thuis heel wat energie besparen, zonder in te 
boeten aan comfort. Dat is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor je portemonnee!
• Een graadje lager doet je niet bibberen.
• Schakel apparaten helemaal uit.
• Laat het licht niet onnodig laten branden en vervang 

gloeilampen door spaarlampen of ledlampen. 

• Hou de meterstand bij om zicht te krijgen op je 
energieverbruik en na te gaan of je kan besparen.

• Isoleer warmwaterleidingen in niet-verwarmde ruimtes. 
• Kies voor groene energie om uitputbare energie te 

besparen (www.samengaanwegroener.be).
• Kook energiezuinig en zorg dat koelkasten en 

diepvriezers perfect sluiten.
• Kom te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer 

naar school.
• Zelf energie besparen is natuurlijk uitstekend, maar ook 

anderen aanzetten om hetzelfde te doen is nog beter! 

Mini-dikketruiendag in de bib!
Trek die dikke trui maar over het hoofd 
van je kleuter, kind of kleinkind, want 
op zaterdagvoormiddag 4 februari om 
10.00 uur staat het voorleeshalfuurtje 
van de bib in het teken van het klimaat. 
We lezen voor aan kinderen van vier tot 
twaalf jaar!

Info

 www.dikketruiendag.be/nl
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Meer duidelijkheid voor burgers

Strengere normen voor foto’s 
op identiteitsbewijzen, reisdocumenten 

en verblijfsdocumenten.
Voortaan moet de foto nodig voor de aanvraag 
van alle identiteits- en reisdocumenten voor de 
Belgen en op de verblijfsdocumenten voor de 
vreemdelingen voldoen aan de normen vastgesteld 
door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
(ICAO) en aan de norm  
ISO/IEC  19794-5.

De foto moet niet per se mooi zijn, maar in de eerste 
instantie wel goedgelijkend en aan de volgende 
criteria voldoen:
• Maximaal 6 maanden oud zijn.
• Het aangezicht moet 70 tot 80 %van de oppervlakte 

van de foto innemen.
• Neutrale gelaatsuitdrukking: geen gefronste 

wenkbrauwen, de mond gesloten, tanden niet 
zichtbaar, geen grote glimlach.

• Het aangezicht moet volledig zichtbaar zijn, zonder 
“accessoires”, behalve om medische of godsdienstige 
redenen. De ogen de kin en de gezichtsomtrek moeten 
altijd zichtbaar zijn.

• De achtergrond van de foto moet licht, effen en 
zonder schaduw zijn.

• In kleur of zwart/wit,  voor de paspoorten is alleen een 
foto in kleur toegestaan

• Natuurlijke weergave
• Onbeschadigd
• Geen kopie 
• Niet bewerkt
• Afgedrukt op hoogwaardig glad fotopapier
• Minimaal 400 dpi resolutie
• Afmetingen gezicht: tussen 31 en 36 mm
• Formaat foto: 35mm x 45 mm, wordt op maat geknipt 

in de bevolkingsdienst.
De loketbediende gaat na als de foto gelijkend is aan de 
uiterlijke kenmerken van de persoon. 

Voordelen nieuwe regels
• Uniformering en vereenvoudiging van de procedures 

voor de gemeenten.
• Meer duidelijkheid voor de burgers: identieke criteria 

voor de goedkeuring van de foto voor alle identiteits- 
en reisdocumenten voor de Belgen en voor alle 
verblijfsdocumenten voor de vreemdelingen, dus 
meer duidelijkheid voor de burgers.

• Module voor de uitvoering van een kwaliteitscontrole 
van de foto’s in de toepassing Belpic.

• Beter bestrijding van identiteitsfraude.
• Mogelijkheid voor een geautomatiseerde vergelijking 

van de foto met de houder  van het document bij 
bepaalde grenscontroles.

Info 
 050 72 89 45 | Dienst Bevolking
 bevolkingsdienst@maldegem.be 

 www.maldegem.be/burgerzaken 
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tot woe 22/02
Fototentoonstelling 
“Beroepen in beeld”
Tijdens de openingsuren 
Waar: Gemeentehuis
Info: Unizo Maldegem

woe 1/02/17
Brico Cross-Parkcross 
Maldegem
Van 10.30 tot 21.00 uur 
Waar: Sint-Annapark, Maldegem
Meer info: 050 72 89 70,  
www.parkcrossmaldegem.be (zie pag. 3  
en vorig infomagazine)

do 2/02/17 
Viering Lichtmis
Om 14.00 uur 
In samenwerking met Samana Maldegem
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,  
www.ocmwmaldegem.be
 

vrij 3/02/17 
Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur 
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem
Meer info: Maldocaps, maldocaps.weebly.com
       

-18/+18 QUIZ
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Feestzaal Middenschool en Atheneum 
Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 
9990 Maldegem
Meer info: Middenschool en Atheneum 
Courtmanslaan, 050 72 88 80, quiz@couma.be, 
www.couma.be/quiz

za 4/02/17 
Winter-BBQ & wandeling 
langs ver verleden Middelburg
Om 18.30 uur
Waar: Convent Santa Clara,  
Kloosterstraat 16, 9992 Middelburg
Meer info: Al onder de weg,  
www.alonderdeweg.be

ma 6/02/17 
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur 
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

di 7/02/17  
Kookles
Om 19.00 uur 
In samenwerking met Femma Maldegem
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

woe 8/02/17 
Workshop 'Werken met 
gemengde technieken'
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
        

CC DHP: Jeugdfilm Snoopy
Zie pag. 24

do 9/02/17 
Vorming voor 
mantelzorgers 
'Eenzaam of 
zorgbehoevend'
Van 14.00 tot 16.00 uur 
Tijdens de vorming ‘Eenzaam of 
zorgbehoevend?’ worden volgende vragen 
behandeld:
• nood aan sociaal contact of 
 aangepaste zorg,
• neem ik alle taken op of kan ik het 

uitbesteden,
• wat als er geen mantelzorg meer is.
Met financiële steun van de provincie Oost-
Vlaanderen.
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef. Inschrijven is verplicht bij 
de centrumleider op 050 40 39 22 of 
centrumleider@ocmwmaldegem.be. 
 

vrij 10/02/17 
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur 
Waar en meer info: 
Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
 

vrij 10/02 tot zo 5/03

za 11/02/17 
Whisky-tasting met 
bijhorende degustatie 
gerechtjes en historische 
achtergrond
Om 18.30 uur
Waar: Convent Santa Clara, Kloosterstraat 16, 
9992 Middelburg
Meer info: Al onder de weg,  
www.alonderdeweg.be
        

CC DHP Valentijnsvoorstelling
Zie pag. 24

ma 13/02/17
Leeskring 
'Contrapunt'
Om 14.00 uur 
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
       

PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur 
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

di 14/02/17 
Contactgroep 
'Parkinson'
Om 14.00 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
       

Voordracht 
'Sagen en legenden'
Om 14.00 uur 
In samenwerking met Vief Maldegem
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Overdekte ijspiste 
Opening 10/02: 
18.00 uur Tom & Tamara
20.00 uur The Motorboat Club
Sluiting 5/03: 
16.30 uur Soulbrothers
Waar: markt Maldegem 
Info: VHMC Maldegem
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woe 15/02/17
Gezondheids- 
consultatie
Om 14.00 uur 
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
       

Spreekavond beeldhouwer 
Philip Van Isacker
Zie pag. 2
 

do 16/02/17
Wandeling 
'Winter in de polder'
Om 13.30 uur 
Waar: Kerk Middelburg, Middelbrugse 
Kerkstraat, 9992 Middelburg (Maldegem)
Meer info: Lokaal Dienstencentrum  
Oud St. Jozef
 

vrij 17/02/17 
Hommage Paul de Wispelaere
zie pag. 15
 

za 18/02/17
Dag van de Academies
Zie pag. 2

ma 20/02/17
Bingo
Om 14.00 uur 
Waar en meer info: 
Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
 

di 21/02/17 andere data 
21.03, 18.04 en 16.06

Cursus 
aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur 
Waar en meer info:  
Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
 

woe 22/02/17 
Workshop 'Werken met 
gemengde technieken'
Van 9.00 tot 12.00 uur 
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

vrij 24/02/17 
Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur 
Waar en meer info: 
Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
        

CC DHP Piv Huvluv – Yolo
Zie pag. 24

vrij 24/02 t.e.m.  
zo 26/02/17

Carnaval
Zie pag. 26-27

ma 27/02/17
Filmnamiddag 
'Quartet'
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

vrij 3/03/17 
1ste Windroosquiz 
Zie pag.15

Wil je jouw activiteit in deze kalender? 
Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en vraag je invoeraccount aan. Je activiteit 
verschijnt dan niet alleen in dit infomagazine (enkel niet-commerciële activiteiten en 
invoeren vóór de 1ste van de voorafgaande maand), maar  
ook op www.uitinvlaanderen.be en www.uitinmaldegem.be en tal van andere 
gedrukte en online kalenders. 
Wie vragen heeft, kan terecht aan het UiT-loket in het gemeentehuis of via de 
helpdesk op www.uitdatabank.be.

Vrijwilligers gezocht 

Herbeleef de middeleeuwen in Middelburg
Tijdens het weekend van 29 en 30 april kan je in het 
centrum van Middelburg de middeleeuwen herbeleven. 
Reis terug in de tijd en breng een bezoek aan een 
middeleeuwse markt, ambachtenmarkt en versmarkt of het 
uitgebreid kampement dat voor deze gelegenheid wordt 
gecreëerd. Je kan genieten van aangepaste animatie, zang 
en muziek en ook zelf aan de slag tijdens een smeedstage. 
Voor zowel de voorbereidingen als de dag zelf, is de 
organisatie nog  op zoek naar extra helpende handen. 

Interesse? Neem dan contact op voor meer info! 
Herbeleef de middeleeuwen is een originele aandachtstrekker 
voor de opening van het toeristisch seizoen 2017 en kan dus 
rekenen op de steun van het gemeentebestuur.  

Info
 info@herbleef.eu

  www.herbeleef.eu
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Ten voordele van  Kom Op Tegen Kanker

Autozoektocht
Van 4 februari tot 8 mei kan je in Maldegem deelnemen 
aan de autozoektocht “Al onder de Weg van Maldegem”. 
Deze autozoektocht ( ± 25 km, met strikvragen) bevat o.a. 
drie kleine wandelingen in Maldegem-centrum, Adegem 
en Kleit. Tussendoor rijd je langs rustige wegen en los je 
enkele vragen op.  

Deelnemingsformulier (€ 10) zijn verkrijgbaar bij de 
Dienst Lokale Economie in het Gemeentehuis, Waanzinnig 
Gedroomd (Boudewijn Lippenstraat) en Café ’t Vosken 
(Nieuwstraat).  

Info
Kom op Tegen Kanker Maldegem 
Dirk Temmerman en Danny Vanacker

 dirk.temmerman9@telenet.be
 www.komopmaldegem.be

UiTtip / vrijdag 17 februari 

LEZING: HOMMAGE 
AAN PAUL DE 

WISPELAERE
Taalvirtuoos, woordkunstenaar: 
het zijn woorden die velen voor de 
geest sprongen, toen ze onlangs 
herinneringenophaalden aan Paul 
De Wispelaere. In december 2016 
overleed Paul, zijn literaire erfenis 
leeft voort.
Paul De Wispelaere, één van de 
belangrijkste Maldegemse schrijvers 
verdiende vanaf de jaren ’60  zijn 
sporen in de literaire wereld als 
criticus en romanschrijver, met 
onder meer het schrijversdagboek

 ‘Paul-tegenpaul,1969-1970’ (1970) en 
de roman ‘Een dag op het land’ (1976). 
Voor deze verdiensten ontving hij 
in 1998 de Prijs der Nederlandse 
letteren. Paul was eveneens jarenlang 
hoogleraar aan de Universiteit 
Antwerpen.
Het werk van Paul is doorspekt met een 
verlangen om de vergankelijkheid tegen 
te gaan. "Paul had een fantastische 
bedachtzaamheid en een zekere 
traagheid van kijken naar de dingen. Hij 
nam de tijd en hechtte belang aan het 
kijken naar de dingen. Ik voel me eerlijk 
gezegd opeens een heel stuk ouder. Nu 
ik erover nadenk, dat is helemaal weg." 
aldus schrijver en voormalig leerling 
Jeroen Olyslaegers.

Herman Leenders (dichter en schrijver) 
en Guido Van Heulendonk (Maldegems 
schrijver) halen herinneringen op 
aan Pauls werk, zijn leven en hun 
persoonlijke relatie met hem. Jooris Van 
Hulle verzorgt het interview.

Wanneer: Vrijdag 17 februari van 
19.00 tot 21.00 uur
Waar: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3, 9990 Maldegem
Prijs: € 5, te betalen aan de balie van 
de bibliotheek. 

Info en reservatie
 050 71 55 22 | 

 Bibliotheek Maldegem
 thomas.de.groote@maldegem.be
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 Noord-Zuiddienst: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 050 72 89 51  |   noordzuiddienst@maldegem.be  |   www.maldegem.be

WINDROOSQUIZ
Vrijdag 3 maart 2017 | 20.00 uur

Dienstencentrum Oud St-Jozef, 
Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem 

Ploegen van 4 deelnemers kunnen zich inschrijven bij  

de Noord-Zuiddienst op het Gemeentehuis of telefonisch via 050 72 89 51

Met voorafbetaling van € 12 op rekeningnummer BE 80 8904 2407 8977

met vermelding "WINDROOSQUIZ" en ploegnaam

Noord-Zuiddienst Maldegem in samenwerking 
met de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
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Woonwijzer maakt je wegwijs

ENERGIE BESPAREN IN JE WONING: 
PREMIES EANDIS 2017

Wie energiebesparende investeringen uitvoert kan via 
Eandis heel wat premies krijgen. Hieronder vind je een 
overzicht van de premies die bij Eandis te verkrijgen zijn 
vanaf 2017 voor bestaande woningen.

- Warmtepomp (maximum 40 % van de factuur)
• Geothermische warmtepomp: € 4.000 
• Lucht-waterwarmtepomp: € 1.500 
• Hybride lucht-waterwarmtepomp: € 800 
• Lucht-luchtwarmtepomp: € 300 

- Zonneboiler: e 550/m², max. € 2.750  
(max. 40 % van de factuur) 

- Dakisolatie of zoldervloerisolatie: 
 € 6/m² bij uitvoering door aannemer – € 3/m² voor doe-

het-zelvers (R-waarde min. 4,5 m²K/W)
- Vloerisolatie of kelderisolatie: € 6/m² (R-waarde min. 2 

m²K/W)

- Muurisolatie
• Spouwmuurisolatie: € 6/m² (spouw min. 50 mm en 

lambawaarde ≤ 0,065 W/mk)
• Isolatie van buitenmuur via buitenzijde: € 15/m² 

(R-waarde min. 3 m²K/W)
• Isolatie via binnenzijde: € 15/m² (R-waarde min. 
 2 m²K/W) werken begeleid door architect met controle 

op de uitvoering of met certificaat van bekwaamheid 
van de aannemer

- Vervanging van glas: € 10/m² (U-waarde max. 1,1 W/m²K)

Combipremie bij gelijktijdige investering in 
hoogrendementsglas en muurisolatie (via buitenzijde of via 
spouw): indien jouw eerste investering (muren of glas) in 
2016 werd gefactureerd, je tweede investering in 2017 en 
tussen de twee facturen minder dan 12 maanden zit, kan je 
een hogere premie krijgen.
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Totaalrenovatiebonus indien je binnen een periode van 
5 jaar (maar niet voor 1/1/2017) minstens 3 investeringen 
uitvoert. Volgende 7 investeringen komen hiervoor 
in aanmerking: dak of zoldervloerisolatie van ≥ 30m², 
spouw-, binnen- of buitenisolatie van ≥ 30m², vloerisolatie 
van ≥ 30m², nieuwe beglazing van ≥ 5m², zonneboiler, 
warmtepomp en ventilatiesysteem.
Het bedrag van de bonus wordt groter naarmate er meer 
werken worden uitgevoerd.
• Bonus na 3 investeringen: € 1.250 
• Bonus na 4 investeringen: € 1.750 
• Bonus na 5 investeringen en opmaak EPC: € 2.750 
• Bonus na 6 investeringen: € 3.750 
• Bonus na 7 investeringen: € 4.750 

Voor beschermde afnemers worden alle bovenstaande 
premiebedragen verhoogd en bestaat er een aparte premie 
voor het plaatsen van een condensatieketel. Deze premie 
bedraagt € 1.800 en bedraagt maximum 40 % van de 
factuur. Beschermde afnemers zijn klanten die het sociaal 
tarief voor elektriciteit en aardgas genieten.

Let op! Het overzicht hierboven is een samenvatting 
van de belangrijkste zaken uit de regelgeving. Voor 
alle voorwaarden en details kan je terecht bij de 
adviseurs van Woonwijzer Meetjesland of op  
www.woonwijzermeetjesland.be.  

Nieuwe gemeentelijke premie

Premie energiebesparende investering 
voor beschermde afnemers

De gemeente voorziet vanaf 2017 een nieuwe premie 
voor inwoners om hun woning energiezuiniger te maken. 
De subsidie is in de eerste plaats bedoeld om beter de 
gezinnen te bereiken die recht hebben op het sociaal 
tarief voor elektriciteit en aardgas, de zogenaamde 
“beschermde afnemers”. De premie vormt een 
aanvullende premie op de energiepremies van Eandis.

Dit subsidiereglement kadert in het Klimaatplan 
Maldegem om het energieverbruik van gezinnen en zo de 
CO2-uitstoot te verlagen.

Een beschermde afnemer die een energiebesparende 
investering uitvoert in een particuliere woning 
in Maldegem die hij zelf bewoont en waarvan 
distributienetbeheerder Eandis een premieaanvraag 

goedkeurt, kan een gemeentelijke aanvullende premie 
krijgen van 30 % op het door Eandis toegekende bedrag.
Ook voor meer info over deze premie kan je terecht bij 
Woonwijzer Meetjesland. Het subsidiereglement 
en aanvraagformulier vind je terug op de website  
van de gemeente. 

Info
 09  378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland
 www.woonwijzermeetjesland.be
 www.maldegem.be/premie-energiebesparende- 

 maatregelen 

Wekelijks is er een woonadviseur van Woonwijzer aanwezig in het Dienstencentrum 
oud St. Jozef (Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem) op donderdag van 9.00 
tot 12.00 uur, elke 1ste en 3de maandag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur  
en elke 1ste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.  
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Bezoek aan o.a. FelixArt Museum
UITSTAP LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM 
OUD ST. JOZEF 
Op dinsdag 7 maart 2017 gaat het lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef op daguitstap naar de 
Brusselse rand! 

Programma 
• Verzamelen om 8.45 uur op de parking van het Lokaal 

Dienstencentrum Oud St. Jozef. Vertrek om 9.00 uur 
naar Drogenbos. 

• Gegidst bezoek aan het FeliXart Museum in 
Drogenbos, een museum met verrassende 
tentoonstellingen in een groene oase. We bezoeken 
een tentoonstelling met interbellumkunst uit de 
collectie van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen. Wegens de sluiting van 
het KMSKA voor renovatiewerken, heeft het FeliXart 
Museum de eer uitzonderlijke kunstwerken uit deze 
Antwerpse collectie te presenteren. Daarnaast is er 
ook een expo gewijd aan kunstenaar Luc Peire. 

• Lunch in het kasteel van Huizingen: hoofdgerecht met 
een drankje (water, frisdrank of bier) en een koffie. 

• Gegidst bezoek aan het distributiecentrum Dassenveld 
van Colruyt in Halle. Hoe zorgt Colruyt ervoor dat alle 
producten in hun winkels geraken? Tijdens het bezoek 
zie je hoe de bevoorrading op een bewust duurzame 
manier verloopt.

• Vertrek omstreeks 16.00 uur naar het Lokaal 
Dienstencentrum Oud St. Jozef. 

Prijs
De deelnemersprijs bedraagt € 50, inclusief bus, maaltijd 
en inkomgelden. Je bent pas ingeschreven bij betaling. 
Inschrijven kan tot 28 februari 2017. Er wordt gevraagd 
om ter plaatse in het dienstencentrum via Bancontact te 
betalen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50.  

Info
 050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef

 Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem 
 centrumleider@ocmwmaldegem.be

Toelage verwarmingsfactuur
HET SOCIAAL VERWARMINGS-
FONDS, EEN WARM GEBAAR
Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun 
aan iedereen die moeilijkheden heeft om zijn 
verwarmingsfactuur te betalen.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
toelage
Je verwarmt jouw woning met één van de volgende 
brandstoffen:
• huisbrandolie,
• verwarmingspetroleum (type c),
• bulkpropaangas.

En je behoort tot één van de volgende categorieën:
• categorie 1: de gerechtigden op een 

verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en 
invaliditeitsverzekering,

• categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen,
• categorie 3: de personen met schuldenoverlast.

Hoeveel bedraagt de toelage?
• Het bedrag van de toelage hangt af van de 

brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie 
waartoe je behoort.

• Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt 
een verwarmingstoelage toegekend voor maximum 
1.500 liter. 

• Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen, 
schommelt de toelage tussen de 14 cent en 20 cent 
per liter.

• Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte 
huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er 
een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. 

Hoe vraag je de toelage aan?
Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof 
dien je aan aanvraag in bij Sociaal Huis, samen met de 
noodzakelijke documenten (afhankelijk van catagorie).  

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis

  Mevr. Courtmanslaan 92, 
 9990 Maldegem

 0800 90 929 | Sociaal Verwarmingsfonds

 www.verwarmingsfonds.be
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Digitaal aanbod bib uitgebreid

Nieuw in de bib: e-readers!
Sinds januari kan je in de bibliotheek Maldegem 
e-readers ontlenen. E-readers zijn anno 2017 niet 
meer weg te denken uit het boekenlandschap. 
Heel wat lezers nemen een e-reader mee op reis, 
lezen met een e-reader in bed of op de trein. Ook 
de Maldegemse bib zoekt al enkele jaren naar 
een manier om e-boeken aan haar klanten aan te 
bieden.  Met de nieuwe e-readers zetten we een 
nieuwe stap in het digitale aanbod van de bib.

5 e-readers
De bibliotheek heeft 5 e-readers in zijn collectie. Per 
klant kan je één toestel ontlenen. Daarna kies je de 
e-boeken die je wenst te lezen. Deze kan je vinden 
in de catalogus, op een digitale lijst (http://mijn.
bibliotheek.be/list/view/3410 ) maar ook op een 
speciale infostand aan de inkom van de bibliotheek. 
Per tablet kan je tien boeken meenemen. Deze kan 
je gratis uitlenen voor drie weken.  Opgelet: De 
boeken zijn eigendom van de bibliotheek en mogen 
niet gekopieerd worden. Kopiëren is bovendien een 
inbraak op het auteursrecht en bijgevolg strafbaar.
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Bib verhuist tijdelijk 

RENOVATIE BIBLIOTHEEK 
SCHOUWBURGPLAATS 

In 2017 is de bibliotheek 28 jaar gehuisvest in het huidige 
gebouw aan de Schouwburgplaats. In die periode werd 
het gebouw intensief gebruikt en bezocht. Dat heeft zijn 
sporen nagelaten: de vloeren zijn versleten, de verlichting 
werkt niet meer naar behoren, er is waterinsijpeling, maar 
ook problemen met hitte in de zomer. De bibliotheek 
beantwoordt niet meer aan de hedendaagse normen 
op het vlak van isolatie en energie-efficiëntie. Daarnaast 
wachten de bibliotheek en haar klanten al enkele jaren op 
de invoering van een automatisch uitleensysteem.

Renovatie van maart tot augustus 2017
Van maart tot augustus 2017 wordt de bibliotheek aan 
de Schouwburgplaats gerenoveerd. Het bestuur voorziet 
€ 653.137. Tijdens de renovatiewerken verhuizen zowel 
de jeugd- als de volwassenenafdeling van de bibliotheek 
tijdelijk naar de benedenverdieping van de nieuwbouw 
in de Mevrouw Courtmanslaan 82. De volledige 
bibliotheekcollectie verhuist van maandag 13 tot en 
met vrijdag 24 februari. Tijdens de verhuisperiode is de 
bibliotheek gesloten. Vanaf maandag 27 februari kan je 
opnieuw terecht in de tijdelijke locatie.
De bibliotheek neemt zijn integrale collectie mee naar de 
tijdelijke locatie. Ook activiteiten zoals het voorleeshalfuurtje 
gaan gewoon door op de nieuwe locatie. Het bibteam streeft 
ernaar om haar klanten op de tijdelijke locatie een zo goed 
mogelijke service aan te bieden. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem

  bibliotheek@maldegem.be 
 www.maldegem.be/bibliotheek 
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 14 EN 15 DECEMBER
PATRIMONIUM - VERKOOP SITE VANCAUTEREN & REDE-
KIEL, BLOEMESTRAAT 15 - KENNISNAME PROCES-VER-
BAAL VAN DE BIEDINGEN
Op 10 november 2016 werden de gesloten biedingen 
geopend. Het hoogste bod werd uitgebracht door de NV 
BBE met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 19 en bedraagt € 
1.355.000.  Dit is hoger dan de instelprijs van € 990.000. Het 
bod kan dus aanvaard worden.

De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal 
van 10 november 2016 betreffende de opening van de 
biedingen op de site Van Cauteren & Redekiel, gelegen 
Bloemestraat 15.

PATRIMONIUM - RUIL VAN EIGENDOMMEN TUSSEN 
GEMEENTEBESTUUR EN VZW. ZUSTERS MARICOLEN 
VOOR DE REALISATIE VAN HOF TER EDE - GOEDKEURING 
ONTWERP AKTE*
De gemeenteraad besliste op 24 maart 2016 principieel 
om over te gaan tot de ruiling met opleg, van een perceel 
grond, eigendom van de gemeente, met een oppervlakte 
van 75,96 m², tegen twee percelen grond, eigendom van de 
vzw. Zusters Maricolen met een gezamenlijke oppervlakte 
van 104,09 m².
De ruiling wordt gedaan tegen een opleg ten bedrage van  
€ 4.219,50, te betalen door het gemeentebestuur.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte 
met het oog op de ruiling van deze percelen grond.

STREEKWERKING - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
MEETJESLAND  EN BEGROTING 2017 - GOEDKEURING
 In haar zitting van 25 juni 2015 besliste de gemeenteraad 
om terug te treden uit de vzw Netwerk Meetjesland en de 
streekwerking in het Meetjesland verder te zetten in de 
schoot van de cvba Veneco². 
In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst engageren de 
14 Meetjeslandse gemeenten zich om jaarlijks een bijdrage 
van € 0,8 per inwoner te betalen aan cvba Veneco².  Cvba 
Veneco² zal deze middelen uitsluitend gebruiken voor de 
streekwerking in het Meetjesland, o.m. voor projecten inzake 
onroerend erfgoed en archeologie - onderzoek naar een 
IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst), energie 

en klimaat, kwaliteitsvol verdichten in dorpskernen, herbruik 
hoeves, ESF (Europees Sociaal Fonds)-dossier  'versterkt 
streekbeleid'.
De jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Maldegem bedraagt 
€ 18.594.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
met Veneco² cvba goed en zet daarmee de streekwerking in 
het Meetjesland verder in de schoot van Veneco² cvba.

CONVENANT TOEGANKELIJKHEID TUSSEN GEMEENTE- EN 
OCMW-BESTUUR VAN MALDEGEM EN INTER
De gemeenteraad beslist om in te stappen in 
het pilootproject van INTER en een geïntegreerd 
toegankelijkheidsbeleid uit te werken. Het is de bedoeling 
om in voorjaar 2017 een traject ‘Naar een toegankelijke 
gemeente’ aan te bieden aan steden en gemeenten.
Volgende verwachtingen worden vanuit INTER gesteld aan 
de gemeente:
a) Feedback, kennisdeling
b) Deelname aan enkele overlegmomenten, frequentie te 
bepalen in onderling overleg
c) Als eersten starten met het groeitraject ‘naar een 
toegankelijke gemeente’. Er moet dus nagedacht worden 
hoe Maldegem dit zal invullen (aan de hand van de 
elementen uit het referentiekader)
d) Het afsluiten van een convenant is een voorwaarde om 
met het aangeboden charter en groeitraject aan de slag te 
gaan. Kostprijs voor gemeente Maldegem is €1.000/jaar.

GOEDKEURING WEGENISTRACÉ SPAM 12 (SPANJAARDS-
HOEK, KRUISKEN, HEULENDONK)*
Naar aanleiding van de opmerkingen van de betrokken 
inwoners op het voorgestelde nieuwe wegontwerp besliste 
het college om het wegprofiel aan te passen.

De gemeenteraad keurt het gewijzigde wegenistracé 
voor het wegenis en rioleringsproject Spam 12 in de 
Spanjaardshoek, Kruisken en Heulendonk, goed.

OVERNAME WEGENIS VERKAVELINGEN OMMELOPER*
In de jaren negentig werd de Ommeloper gerealiseerd, door 
middel van drie aansluitende verkavelingen.
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De overdracht van de openbare infrastructuur in de beide 
andere verkavelingen werd wegens een aantal technische 
opmerkingen destijds uitgesteld.
De kosteloze afstand gebeurt om reden van openbaar nut, 
namelijk om de bovenvermelde percelen en de bijhorende 
infrastructuur (met uitzondering van de infrastructuur 
toebehorende aan de openbare nutsbedrijven) te integreren 
in het gemeentelijke openbare domein.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de kosteloze 
overname van de percelen en de bijhorende gemeentelijke 
infrastructuur, die deel uitmaken van de Ommeloper.

BELASTING OP HET NIET OPTIMAAL AFKOPPELEN VAN 
DE PRIVÉ WATERAFVOER*
Om de rioleringsprojecten van het Spam overeenkomstig de 
geldende reglementering te kunnen uitvoeren moet ook de 
optimale afkoppeling van afvalwater en hemelwater op privé 
domein van de aangelande woningen en gebouwen binnen 
de voorziene termijnen worden gerealiseerd.
Het komt regelmatig voor dat betrokken  eigenaars de 
gevraagde afkoppelingswerken of plaatsingen van IBA’s 
opgenomen in het goedgekeurde Gebiedsdekkend 
uitvoeringsplan (GUP) zoneringsplan van Vlaamse Milieu 
Maatschappij (VMM), zonder motivering, niet of laattijdig 
uitvoeren, en zodoende het rioleringsproject voor de 
gemeente nog duurder maken omdat de toegezegde 
subsidies niet kunnen worden verkregen.
Ter voorkoming van eventuele Europese sancties bij 
het onvoldoende realiseren van de doelstellingen van 
de Kaderrichtlijn Water is het ook aangewezen dat bij 
nieuwbouw of grondige verbouwingsprojecten het optimale 
afkoppelen van de privé waterafvoer wordt gerealiseerd.
Gelet op het financieel belang is het wenselijk om een 
gemeentelijke belasting te vestigen op het niet optimaal 
afkoppelen van hemelwater.

De gemeenteraad beslist om een belasting te heffen op het 
niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer.

RIOPACT TAKENPAKKET - AANVULLING
Na het uitvoeren van afkoppelingswerken op privé 
domein door aangelande eigenaars in het kader van 
Spam rioleringsprojecten of na het uitvoeren van 
nieuwbouw- of grondige verbouwingswerken, moet het 
privé rioleringsstelsel van de woning of het gebouw worden 
gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

De gemeenteraad beslist om het Riopact takenpakket 
aan te vullen met de éénmalige keuring van het privé 
rioleringsstelsel van een woongelegenheid of gebouw, 
of de keuring van een gerealiseerde IBA (individuele 
behandelingsinstallatie voor afvalwater), in het kader van 
Spam rioleringsprojecten, nieuwbouwprojecten of grondige 
verbouwingsprojecten.

SUBSIDIEREGLEMENT KEURING PRIVÉ  
RIOLERINGSSTELSELS
In geval de betrokken eigenaar opteert voor een 
keuring door De Watergroep worden de keuringskosten 
rechtstreeks door de gemeente via het Riopact programma 
aan De Watergroep betaald.
In geval de betrokken eigenaar opteert om zelf een 
erkende keurder aan te stellen, kan hij éénmalig, een 
maximale toelage van € 120 bij het gemeentebestuur van 
Maldegem aanvragen voor de keuringskosten van een 
woongelegenheid of gebouw, mits het voorleggen van het 
conformiteitsattest van het privé rioleringsstelsel en een 
afschrift van de ontvangen factuur, binnen de 3 maanden 
van het uitvoeren van de keuring.

De gemeenteraad stelt het subsidiereglement op de keuring 
van privé rioleringsstelsels vast.

WIJZIGING GEMEENTELIJKE AANVULLENDE PREMIE TER 
VERBETERING VAN DE DUURZAME WOONKWALITEIT - 
GOEDKEURING.*
 Het gemeentebestuur van Maldegem zet in op de 
verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium op 
haar grondgebied.
 De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie 
die in 2010 werd ingevoerd is een aanvullende premie 
op de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie. 
Daarnaast bestaat sinds 2007 ook de Vlaamse 
renovatiepremie. De wijzigingen (najaar 2015) in de Vlaamse 
renovatiepremie hebben ervoor gezorgd dat inwoners 
die kleine renovatiewerken uitvoeren nu ook de Vlaamse 
renovatiepremie kunnen aanvragen. Deze wijziging in het 
premielandschap maakt de gemeentelijke verbeterings- 
en aanpassingspremie minder nuttig, waardoor het 
aangewezen is deze stop te zetten.
 Er wordt een overgangsperiode voorzien waarbij inwoners 
die de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie in 2016 
aangevraagd hebben, de gemeentelijke aanvullende premie 
ook nog kunnen ontvangen in 2017.
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De gemeenteraad beslist om het besluit van 24 februari 
2010 houdende de goedkeuring van de gemeentelijke 
aanvullende premie ter verbetering van de duurzame 
woonkwaliteit, aan te passen met ingang van 1 januari 2018.

BUDGETWIJZIGING NR. 4 2016 GEMEENTE
Een vierde en laatste budgetwijziging voor 2016 dringt 
zich op gezien er extra kredieten en verschuivingen nodig 
zijn voor investeringen en voor exploitatie uitgaven en 
ontvangsten. 
Met huidig voorstel verbetert de autofinancieringsmarge 
met  € 253.445  en past de wijziging in het meerjarenplan 
2014-2016.

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 4 2016 goed.

MEERJARENPLANAANPASSING NR. 3 2014-2019 GEMEEN-
TE MALDEGEM
Met het oog op opmaak budget 2017, worden in de 
strategische nota van het meerjarenplan alle acties 
geëvalueerd, enkele acties bijgeschreven en enkele 
verwijderd. In de financiële nota werden de ontvangsten en 
uitgaven opnieuw geraamd om te komen tot een realistisch 
resultaat. 
Het meerjarenplan 2014-2019 is in evenwicht. Het resultaat 
op kasbasis is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge 
is positief in 2019.

De gemeenteraad legt de beleidsdomeinen vast en bepaalt 
uit welke beleidsvelden elk beleidsdomein is samengesteld 
en keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 3 2014-2019 goed.

BUDGET 2017 GEMEENTE MALDEGEM
 Het ontwerp van het budget 2017 werd overeenkomstig 
artikel 21 van het gemeentedecreet aan de raadsleden ter 
hand gesteld op 1 december 2016.
Het budgetvoorstel 2017 past perfect in de 
meerjarenplanaanpassing nr. 3 2014-2019.

De gemeenteraad keurt het budget 2017 goed.

AGB MALDEGEM MEERJARENPLANAANPASSING NR. 3 
2014-2019 BUDGET 2017
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 
3  2014-2019 en het budget 2017 van het AGB Maldegem, 
goed.

PATRIMONIUM - PRINCIPIËLE BESLISSING TOT AANKOOP 
VAN EEN PERCEEL GROND, GELEGEN TE MALDEGEM, 
NABIJ HOF TER EDE, EIGENDOM VAN VZW. ZUSTERS 
MARICOLEN.*
De gemeenteraad beslist principieel om over te gaan tot 
de aankoop van het perceel grond, eigendom van de 
vzw. Zusters Maricolen en gelegen te Maldegem nabij de 
verkaveling 'Hof ter Ede', aangeduid op het verkavelingsplan 
als lot L met een oppervlakte van 394 m² tegen de prijs van 
€ 150 per m².

Het stuk grond kan bijdragen tot het landschappelijk 
inpassen van de Ede, zoals ook wel voorzien was in het 
masterplan voor het centrum van Maldegem.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een AED-

toestel door Rode Kruis Maldegem. Door de schenking 
van het AED-toestel te aanvaarden, benadrukken we 
ons Hartveilig-label en tonen we onze dankbaarheid aan 
het Rode Kruis, afdeling Maldegem. Dit toestel wordt ter 
hoogte van de basisschool Kruipuit geplaatst.*

• De gemeenteraad vestigt voor het aanslagjaar 2017 
een aanvullende belasting van 7,5% van de berekende 
grondslag van de inkomstenbelastingen.

• Voor het aanslagjaar 2017 beslist de gemeenteraad 
opnieuw 1.650 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing te heffen.

• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het gewijzigd 
belastingsreglement voor het leegstandsregister en aan 
het gewijzigd reglement tot opmaak en actualisatie van 
het leegstandsregister.

• De gemeenteraad beslist om voor het aanslagjaar 2017 
een algemene belasting op de economische bedrijvigheid 
te heffen waarbij wordt rekening gehouden met de klasse 
van hinderlijkheid van de bedrijvigheid, zoals voor het 
aanslagjaar 2016.

• De gemeenteraad keurt het nieuw subsidiereglement 
basis- en werkingssubsidies specifiek voor cultuur 
erkende Maldegemse verenigingen, goed.*

• De gemeenteraad beslist om voor de aanslagjaren 2017 
tot en met 2019 een openingsbelasting en een jaarlijkse 
belasting te heffen op nachtwinkels gelegen op het 
grondgebied van Maldegem.*

• De gemeenteraad beslist om het retributiereglement op 
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
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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.

domein te verlengen  vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2019.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende 
de verlenging van het beperkt eenrichtingsverkeer 
gekoppeld aan enkel toegang voor plaatselijk 
verkeer in de Kapelaanstraat goed tot wanneer het 
mobiliteitsbeleidsplan in de gemeenteraad wordt 
goedgekeurd.

• De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting op de afgifte van 
elektronische identiteitskaarten opnieuw vast met 
aangepaste tarieven.*

• De gemeenteraad stelt het retributiereglement op 
het huwelijksceremonieel, opnieuw vast waarin een 
boeteclausule wordt voorzien waarbij 50 % van het 
bedrag moet betaald worden bij niet opdagen. Onder 
huwelijksceremonieel wordt verstaan: de ceremonie in 
het gemeentehuis en het gebruik van het koetshuis in het 
park voor het organiseren van een receptie.*

• De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de gemeente Maldegem en Knesselare 
voor het gemeenschappelijk gebruik van het 
recyclagepark Maldegem goed. De nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst zal lopen tot 30 juni 2021. *

• De gemeenteraad stelt het subsidiereglement voor 
energiebesparende investeringen vast (zie pag. ).*

• De gemeenteraad keurt de ramingen voor het dienstjaar 
2017 voor de onderhoudswerken aan de waterlopen van 
de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving 
van de Polder van Maldegem, Watering van de 
Wagemakersstroom en Oostkustpolder, met een totaal 
geraamde kostprijs van respectievelijk € 52.845,25, € 
24.046,50 en € 6.700 goed.

• De gemeenteraad gaat akkoord met het afsluiten van 
een gebruiksovereenkomst met het AGB Maldegem 
voor de lokalen in sporthal MEOS die gebruikt worden 
door de gemeentelijke sportdienst.  De jaarlijkse 
gebruiksvergoeding bedraagt € 5.000.*

• De gemeenteraad bekrachtigt de protocolakkoorden 
“inbreuken verkeer” en “inbreuken op het strafwetboek 
(niet verkeer)” zoals afgesloten tussen College van 
Burgemeester en Schepenen en de Procureur des 
Konings van het Parket Oost-Vlaanderen. Tevens wordt 
akkoord gegaan met de wijziging van het artikel 144 van 
het Algemeen Politiereglement dd. 18 december 2014 
hieromtrent.*

• De gemeenteraad stelt de rechtspositieregeling en het 
arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, opnieuw 
integraal vast.*

• De gemeenteraad beslist om de contractuele en 
de statutaire personeelsformatie van de gemeente 
Maldegem te wijzigen. *  

Ter info :
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan op 
donderdag, 23 februari 2017.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting, 
bekend gemaakt worden op de gemeentelijke web-
site : 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.
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ZATERDAG 11 FEBRUARI
20.30 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Valentijnsvoorstelling 
Niels Destadsbader 
klapt uit de biecht
VRIJDAG 24 FEBRUARI
20.30 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Piv Huvluv
Yolo
Een natuurdocumentaire op Canvas over het leven van 
de eendagsvlieg gaf de aanzet tot zijn nieuwe show. Piv 
confronteert zichzelf en het publiek met de eindigheid van 
ons bestaan en stuurt aan op een minimale portie zingeving 
tijdens de laatste 24 uren die we hier rondlopen. Met 
trefzekere eenvoud en op een innemende manier gaat hij 
samen met zijn publiek op zoek naar de zin van de onzin… 
zoals alleen hij dat kan.

Vanzelfsprekend zijn de onmisbare ingrediënten van Piv’s 
humorcocktail nadrukkelijk aanwezig: persoonsgebonden 
verhalen, een scheut herkenbare situaties, een zeste 
nostalgie en een karrenvracht vinylplaten als soundtrack.

Je leeft maar één keer! Een Piv-voorstelling meepikken 
is daarom alleen al één van uw meest zinvolle 
vrijetijdsbestedingen.

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

© Dieter Procureur

UITVERKOCHT

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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WOENSDAG 8 FEBRUARI
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Snoopy
Snoopy, ‘s werelds leukste hond en vliegfanaat, kiest het 
luchtruim voor de belangrijkste missie van zijn leven: de 
strijd tegen zijn aartsvijand De Rode Baron. Ondertussen 
begint zijn beste vriend Charlie Brown aan zijn eigen 
spannende reis...

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

Stel je kandidaat! 

Beheersorgaan 
gemeenschaps-

centrum zoekt
nieuwe leden

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum 
is op zoek naar een aantal  vertegenwoordigers van 
de gebruikers om lid te worden. Maak je regelmatig 
gebruik van de zalen van het gemeenschapscen-
trum en wil je betrokken worden bij de beslissingen 
hieromtrent bv. bij verbouwingswerken, huishoudelijke 
reglementen, inrichting en uitrusting, algemeen beleid, 
concessiecontracten, huurovereenkomsten?  Stel je dan 
zeker kandidaat! Minstens één plaats is bestemd voor 
een vrouw. Meer info en het kandideringsformulier kan 
je opvragen bij de Cultuurdienst. 

Gemeenschapscentrum – wat?
Het gemeenschapscentrum omvat alle culturele infra-
structuur, die door de gemeente beheerd wordt met 
het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming 
en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevol-
king en met bijzondere aandacht voor de culturele 
diversiteit. In Maldegem behoren volgende zalen tot 
het gemeenschapscentrum: CC Den Hoogen Pad en 
Zaal De Kesel in Adegem, Zaal De Poermolen in Donk 
en Kanunnik Andrieszaal in Middelburg.

Beheersorgaan – wie? 
Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum 
bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de 
gemeenteraadsfracties en van de gebruikers. Voor-
waarden om lid te worden: woonachtig zijn op het 
grondgebied van Maldegem; geen OCMW-raadslid of 
gemeenteraadslid zijn en zich bekennen tot een filoso-
fische / ideologische strekking (bv. christelijk, liberaal, 
vrijzinnig, neutraal, geen strekking,…). Ten hoogste 
twee derde van de leden van het beheersorgaan is van 
hetzelfde geslacht. 

Info

 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 cultuurdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/beheersorgaan-gc 
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WAK zoekt 
kunstenaar(s) 
Van vrijdag 28 april tot en met zondag 7 mei 
is het weer zover, dan is er de Week van de 
Amateurkunsten, kortweg de WAK. Gedurende 
deze tien dagen zetten we in Maldegem de 
amateurkunsten(aars) in de spotlights. Iedereen 
die in zijn vrije tijd kunst beoefent – hetzij solo, 
hetzij in groep – kan meedoen. Er zijn heel wat 
activiteiten op til, waaronder Kunst in de vitrine in 
verschillende etalages in Maldegem-centrum en een 
groepstentoonstelling. Daarnaast willen we  
ook graag inzetten op volgende projecten:

Maldegem reuzenland
September 2016 mocht COMEET – de cultuurdienst van het 
Meetjesland – de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid 
in ontvangst nemen, samen met een geldprijs t.w.v.  
€ 10.000. Deze middelen willen ze nu besteden aan het 
project Het Meetjesland als reuzenregio. Ze willen dit project 
in de loop van 2017 realiseren in samenspraak met de 
verschillende Meetjeslandse gemeenten.
Zo zouden we in Maldegem bijvoorbeeld de nog bestaande 
reuzen kunnen traceren en inventariseren, zouden we een 
nieuwe reus kunnen maken, zouden we een reuzendans/ 
-optocht kunnen organiseren, … . De WAK kan misschien de 
start betekenen in de realisatie van al deze reuzenideeën 
om Maldegem om te toveren tot reuzenland!

Lokale Helden
Lokale Helden? Da’s iedereen uit de buurt die muziek maakt/
speelt. Beginnende of juist gerodeerde bands, muzikanten, 
dj’s, singer-songwriters, coverbands, producers, noem 

maar op. Ongeacht leeftijd, vorm, bezetting of genre. Enige 
voorwaarde is dat ze een link hebben met de lokale scene. 
Na een eerste enorm succesvolle editie in 2015 (meer dan 
1.081 optredens op zo’n 366 podia in 137 gemeenten) wil 
Poppunt op vrijdag 28 april 2017 voor minstens hetzelfde 
effect gaan.
Ze willen samen in gans Vlaanderen en Brussel, tijdens 
de Week van de Amateurkunsten, lokaal muzikaal talent 
in de schijnwerpers zetten, een zo divers mogelijk publiek 
samenbrengen, hen de kans geven hun lokale helden te 
ontdekken én unieke samenwerkingen tussen mensen, 
organisaties, podia en instellingen allerhande stimuleren. 
Iedereen mag meedoen! 

Ben jij zo’n lokale muzikale held die je graag eens in de 
spotlights wil treden?
Of heb je interesse om deel te nemen aan Kunst in de vitrine 
of de groepstentoonstelling? 
Of wil je misschien een etalage ter beschikking stellen van 
een kunstenaar?
Of heb je ideeën om van Maldegem een reuzenland te 
maken?
Contacteer de Cultuurdienst. Ze helpen je graag met de 
realisatie van al je WAKkere plannen en reuzenideeën. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 cultuurdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten
 www.lokalehelden.be
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Nieuwe website  
Basisschool Kruipuit
Begin januari lanceerde de Gemeentelijke Basisschool Kruipuit in Adegem 
haar gloednieuwe website. Wie een kijkje neemt op www.schoolkruipuit.be 
vindt meer informatie over de uitgangspunten en de visie van de school 
maar kan er ook terecht voor praktische informatie zoals contactgegevens, 
inschrijvingen, schooluren enz.  

Info
  www.schoolkruipuit.be

Aquapark  
in Sint-Anna- 
zwembad
Wegens groot succes tijdens de 
zomervakantie, ligt het Aquapark ook 
tijdens de krokusvakantie,  van maandag 
27 februari tot zaterdag 4 maart telkens 
van 14.00 tot 16.00 uur, terug in het  
Sint-Annazwembad! 

OPENINGSUREN
GEMEENTELIJK ARCHIEF

 Woensdag Donderdag Zaterdag
 14.00 - 18.30 uur 14.00 - 18.30 uur 8.30 - 12.00 uur
   
februari 1-8-15-22 2-9-16-23 4-18
maart 1-8-15-22-29 9-16-23-30 4-18
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