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meer info op pag. 22
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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 

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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Samen in actie
Eén van de vaste zekerheden 
in het leven is dat de seizoenen 
elkaar in vaste volgorde 
opvolgen. Dag na dag gaat 
de winter gestaag verder van 
ons weg, dag na dag komt de 
lente meer in zicht. Het is de 
natuur die ons al eeuwenlang 

die zekerheid en voorspelbaarheid geeft. Maar ons klimaat 
verandert. Dat is een feit.  
De gevolgen zijn stilaan voelbaar. 
Willen we verder op de natuur kunnen rekenen dan is  
het ook onze plicht om voor die natuur en voor ons milieu 
te zorgen.  Als bestuurders hebben we geen tijd meer 
te verliezen, want ons klimaat wacht niet op politieke 
beslissingen. 

Daarom hebben we, in het kader van het milieuconvenant, 
een aantal acties vooropgezet, die niet alleen een 
symbolische, maar ook een reële stap zijn op weg naar 
een duurzame toekomst voor de volgende generaties. 
De acties varen onder de vlag “Dertig dagen” en spreken 
voor zich: deze maand willen we bijvoorbeeld zuinig 
omspringen met ons drinkwater, volgende maand nemen 
we liever de fiets dan de auto, maar ook een maand 
dingen delen, voedsel winst en stilte zoeken staan  
op het programma.

Bij deze doe ik graag een warme oproep om actief mee te 
doen aan de “Dertig dagen”-acties. Laat ons samen in actie 
schieten. Want voor we het weten is er alweer een seizoen 
voorbij. 
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Earth Hour

Doe het licht 
uit op 25 maart
Jij onderneemt al van alles om je eigen bijdrage aan de 
klimaatsopwarming te verminderen? Je vindt dat nog niet 
genoeg gedaan wordt om energieverspilling tegen te gaan 
en CO2-uitstoot te verminderen? Geef dan een signaal en 
doe op 25 maart mee aan Earth Hour 2017. Laat zien dat 
het je wel kan schelen wat met onze aardbol gebeurt!
Doof de lichten op zaterdag 25 maart van 20.30 tot  
21.30 uur. Doe het licht uit samen met honderdduizenden 
andere mensen in België en naar schatting 2 miljard 
mensen in meer dan 170 landen. Of wil je nog een stapje 
verder gaan? Neem een kijkje op de website voor meer 
ideeën. Ook het gemeentebestuur doet mee en dooft die 
dag de verlichting rond de monumenten. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be

 www.earthhour.org

Filmproject 2017

Maldegem 
zoekt talent
Ben je gebeten door beeld en film?
Weet jij de mooiste plekjes in Maldegem zijn? 
Weet jij waar dat je de Maldegemnaars kan 
vinden? Ken je de nieuwste kneepjes van 
het vak? Ben je een krak in het monteren 
van filmfragmenten? Wij zoeken iemand 
die Maldegem mooi en levendig in beeld 
kan brengen aan de hand van een korte 
promofilm. Meer info vind je via onderstaande 
contactgegevens. Stel je kandidaat  
voor vrijdag 31 maart 2017  
via www.maldegem.be/filmproject 

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

 www.maldegem.be/filmproject 

Bewaar je brief  goed

Gratis huisvuilzakken
Elk Maldegems gezin heeft ook in 2017 recht op een aantal gratis huisvuilzakken. Alle gezinnen ontvangen begin 
maart een brief met daarop de afhaaldata en –locaties. 

Tussen  zaterdag 11 maart en 25 maart 2017 kan je met de originele brief de huisvuilzakken op één van  
de afhaallocaties bij jou in de buurt afhalen. De locaties en tijdstippen vind je op de achterzijde van de brief.  
Vanaf maandag 27 maart kan je de huisvuilzakken afhalen bij het Onthaal van Site Bloemestraat 45.

Enkel met deze brief kan je tot 29 september 2017 de huisvuilzakken afhalen, dus bewaar deze brief goed! 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be
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Met Belgerinkel naar de Winkel 
wordt Zo Dichtblij

Doe het hart van 
Maldegem kloppen 
van zaterdag 29 april 
tot zaterdag 3 juni
Van zaterdag 29 april tot zaterdag 3 juni nemen de  
Maldegemse handelaars deel aan de actie Zo Dichtblij,  
de opvolger van Met Belgerinkel naar de Winkel. In alle 
deelnemende winkels krijg jij per bezoek een lot. Na de on-
line registratie van je unieke lotcode, maak je kans op één 
van de talrijke prijzen geschonken door de deelnemende 
handelaars en het gemeentebestuur. Meer informatie volgt 
in het infomagazine van april.
Handelaars die willen deelnemen, kunnen zich tot 10 maart 
registreren via de website van Zo Dichtblij. 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie

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

 www.zodichtblij.be

Hulpverleningszone Meetjesland

Tankwagens 
te koop
De Hulpverleningszone Meetjesland verkoopt vier 
tankwagens die meer dan 30 jaar dienst hebben 
gedaan bij respectievelijk de brandweerposten van 
Aalter, Maldegem, Nevele en Zomergem. De voertuigen 
worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. 
Wie interesse heeft, kan de voertuigen bezichtigen na 
afspraak en een bod onder gesloten omslag sturen 
naar de voorzitter van de Hulpverleningszone op het 
onderstaande adres.
Biedingen dienen ten laatste op 17 maart 2017 binnen te 
zijn, waarbij de poststempel geldt als bewijs. 

Info 
 0472 90 02 04 | Hulpverleningszone Meetjesland

 Sint-Gerolflaan 12/A, 9880 Aalter

 www.maldegem.be/hulpverleningszone-meetjesland 

HET HART VAN 
MALDEGEM
DA’S ZO 

DICHTBLIJ
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Vrije tijd voor iedereen

Iedereen moet kunnen deelnemen 
aan vrijetijdsactiviteiten!

In Maldegem willen we iedereen de kans geven 
om op een volwaardige manier te participeren 
in de samenleving. Zowel de gemeentelijke 
vrijetijdsdiensten, het Lokaal Dienstencentrum van 
het OCMW als diverse Maldegemse verenigingen 
kennen een kortingstarief toe voor mensen met 
een beperkt inkomen op hun activiteiten. Zo 
kan je 50 % korting krijgen bij deelname aan de 
Grabbelpasactiviteiten en speelpleinwerking, een 
sportkamp of een gemeentelijke voorstelling in  
CC Den Hoogen Pad. Ben je een filmliefhebber? Dan 
kan je een DVD huren in de bib voor de helft van de 
prijs. Hiertoe wordt een inclusief en integraal beleid 
gevoerd waarbij er intensief wordt samengewerkt op 
verschillende beleidsdomeinen.

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie
Bieke Moerman (Sportdienst en lid van het netwerk 
vrijetijdsparticipatie): “Omdat kunnen deelnemen 
aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, slaan we 
met het OCMW-, gemeentebestuur Maldegem en 
Welzijnsschakel Maldegem de handen in elkaar om 
het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk te 
maken. De krachten worden gebundeld in het ‘netwerk 
vrijetijdsparticipatie’. Ons overlegorgaan bestaat 
enerzijds uit vertegenwoordigers van een aantal 
gemeentelijke diensten en het OCMW, anderzijds uit 
politieke verantwoordelijken en verenigingen die de 
belangen van kansarmen behandelen. 
Een achttal keer per jaar komen we met dit 
overlegorgaan samen om toeleidingsactiviteiten op 
poten te zetten en mogelijkheden uit te denken/te 
werken om het de doelgroep zo comfortabel mogelijk >>

© Damon De Backer
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te maken. Ook andere verenigingen die zich specifiek 
bezighouden met de behartiging van de belangen van 
mensen uit de doelgroep, kunnen in de toekomst steeds 
toetreden bij ons netwerk.” 

Maldegemse verenigingen
Eind 2015 stapten ook diverse Maldegemse verenigingen 
mee in het verhaal, door korting toe te kennen aan 
mensen die het financieel minder breed hebben. 

Hoeveel korting?
1. De basisvoorwaarde is dat de persoon uit de 

doelgroep 50 % korting krijgt op het jaarlijkse lidgeld 
van de vereniging. Van dit kortingsbedrag dient 20 % 
voorzien te worden door de vereniging zelf, de overige 
30 % kan gerecupereerd worden via de gemeente. 

2. De vereniging kan ook ruimer gaan door daarenboven 
korting (idem basisvoorwaarde) toe te kennen op 
activiteiten of andere initiatieven te ontwikkelen.

De verbintenis van de vereniging wordt steeds 
opgenomen in een individuele ondertekende 
engagementsverklaring vrijetijdsparticipatie. 

Momenteel nemen al 29 Maldegemse verenigingen deel:

Sociaal
• Kon. Maatsch. Oud Wapenbroeders Maldegem

Cultuur
• Adegems Volkstheater 
• Danskemeer
• Ambibrew
• Danskemeer
• Davidsfonds Adegem
• Davidsfonds Maldegem
• Gezinsbond Adegem
• Gezinsbond Maldegem
• Gezinsbond Oostwinkel-Kruipuit
• Kon. Kat. Fanfare en Drumband Nut en Vermaak
• KVLV Middelburg
• KWB Kleit
• Van-R vzw
• Videoclub Maldegem

Jeugd
• Chiro Vannoes
• Scouts en Gidsen
• Jeugdhuis De Redekiel
• Katootje
• KSA

Sport
• B-Team Badminton
• Dansschool S-pression
• FC Kleit
• GSF Adegem
• GSF Maldegem 't hof
• Karateclub Samouraï
• Malvovet
• TTC Maldegem
• WTC Kleit
• Psylos Meetjesland

>>

>>

Johan Decappelle, secretaris Malvovet 
volleybal (volleyveteranen): “Iedereen heeft 
nood aan ontspanning. Mensen die het niet 
zo breed hebben sluiten zich gemakkelijk af 
van iedereen. Malvovet nodigt iedereen uit 
om samen te sporten en zo mensen uit hun 
isolement te halen. Mensen die financieel 

problemen hebben, mogen gratis meespelen. 
Samen sporten, is elkaar beter leren kennen 

en zo elkaar leren begrijpen en ondersteunen.”

Je herkent hen aan het logo  
'vrije tijd voor iedereen' dat  
op hun communicatie  
wordt vermeld.

Alleenstaande mama met twee kinderen: “Ik 
vind het initiatief zeer positief. Nu kunnen mijn 
kinderen sporten en samen op danskamp gaan 

met vriendinnen. Zonder korting zou dit niet 
lukken. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling 

dat ze kunnen sporten, anders zitten ze  
hele dag thuis.”
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Doelgroep
De doelgroepen die recht hebben op financiële 
tegemoetkoming zijn onder te verdelen in twee 
categorieën:

 1. Doelgroep kansarmen
De voorwaarde is dat de persoon in kwestie 
rechthebbend is op:
o Een leefloon
o Een equivalent leefloon
o De verhoogde kinderbijslag voor langdurig werklozen, 

arbeidsongeschikten en gepensioneerden
o Of na individueel sociaal onderzoek en beslissing van 

het daartoe bevoegde Bijzonder comité beschouwd 
worden als behorend tot de doelgroep kansarmen

2. Gerechtigden op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming (RVV)
De voorwaarde is: rechthebbende zijn gedurende 
een ononderbroken periode van 6 maanden 
voorafgaand aan de aanvraag op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming  (RVV) inzake de verplichte 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit.

Praktisch
Wie op de klevertjes van het ziekenfonds de code xx1/
xx1 heeft staan, heeft recht op 50 %  korting (RVV). Bij 
inschrijving voor een vrijetijdsactiviteit geef je je klever 
van de mutualiteit af aan de desbetreffende dienst. 
De korting zal onmiddellijk verrekend worden. Om in 
te schrijven met korting bij een vereniging, neem je 
rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke  
van de vereniging.  

Deze regeling geldt niet voor mensen die cliënt zijn bij 
het OCMW, zij  kunnen voor meer informatie terecht bij 
hun maatschappelijk werker van het OCMW Maldegem. 

Oproep
Wil je als Maldegemse vereniging ook je steentje 
bijdragen door korting toe te kennen op je lidgeld en 
eventueel ook op de activiteiten die je organiseert? 
Geef dan een seintje aan de Jeugddienst. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst Maldegem
 jeugddienst@maldegem.be

  www.maldegem.be/vrije-tijd-voor-iedereen 

Deelnemer activiteiten Lokaal 
Dienstencentrum en MEOS: “Ik gebruik 

het vooral in sporthal MEOS. Een kaart kost 
normaal € 35, nu moet ik maar de helft 

betalen en  dat scheelt toch meteen veel. Als 
je een klein budget hebt en je moet voor je 
gezondheid sporten dan is dit niet evident, 

dankzij de korting is het mogelijk.”

Niet alleen de gemeentelijke vrijetijdsdiensten maar ondertussen al 29 

Maldegemse verenigingen kennen bij hun activiteiten en/of lidgeld een 

korting toe aan mensen met  een beperkt inkomen.
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Kinderarmoede sneller opsporen

OCMW en Maldegemse scholen 
ondertekenen convenant om de  

armoede op school aan te pakken
Het OCMW heeft met de Maldegemse scholen 
afspraken gemaakt om kinderarmoede sneller 
te kunnen opsporen en verhelpen.  De scholen 
ondervinden immers elke dag dat er ook in 
Maldegem gezinnen zijn die het moeilijk hebben 
om de schoolfactuur te betalen of om schoolgerief 
of kledij te kopen voor hun kinderen.  Daar wil het 
OCMW nu, samen met de scholen, iets aan doen.

Financiële hulp OCMW
Door het OCMW werd een budget voorzien om kwetsbare 
gezinnen met betaalmoeilijkheden op school te helpen, 
zodat kinderen niet het slachtoffer worden van armoede 
of schulden in het gezin.  Elk kind verdient immers dezelfde 
onderwijskansen.  Zo kan het OCMW tussenkomen in 
school- en kledijkosten, optreden als bemiddelaar tussen 
school en ouders, meehelpen met het aanvragen van 
studietoelagen, enz.

Ook scholen engageren zich 
Met het onderschrijven van dit convenant, willen ook de 
scholen hun engagement opnemen door:
• te zoeken naar de financieel voordeligste manier om hun 

pedagogisch project te realiseren;
• duidelijk te communiceren over de stappen die ouders 

kunnen zetten bij betalingsmoeilijkheden en gespreide 
betaling aan te bieden;

• rechtstreeks met de ouders te communiceren en kinderen 
niet als tussenpersoon te betrekken;

• kinderen die in armoede leven niet uit te sluiten van 
schoolse activiteiten;

• in samenspraak met de getroffen gezinnen, het overleg 
aan te gaan met het OCMW en samen naar oplossingen te 
zoeken;

• te werken aan een positieve beeldvorming over kansarme 
gezinnen.

Op deze manier willen het OCMW en de scholen er 
samen naar streven om kinderarmoede uit te sluiten, 
de armoedestempel op kinderen weg te werken, de 
schoolkosten betaalbaar te maken en het onderwijs  
zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen. 

Info
 050 72 72 35 | Sociale Dienst OCMW 

 Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
 info@ocmwmaldegem.be 

“Elk kind verdient dezelfde 
onderwijskansen”
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Help het milieu een handje met deze nieuwe uitdaging!

30 DAGEN MEER GROEN
Na de eerste uitdaging in januari om je waterverbruik 
te laten dalen, zijn we toe aan onze tweede uitdaging 
om het milieu een handje te helpen: 30 dagen meer 
groen! Planten, bloemen en bomen in het zicht doen 
je goed. Doe daarom mee en creëer op 30 dagen 
zoveel mogelijk m² ecologisch groen. In dit artikel 
spitsen we ons toe op de voordelen van een bij-
vriendelijke omgeving maar op de website vind je nog 
tal van andere suggesties!

Een gunstig Bij-effect
Bijen en wespen worden zeldzamer. In het huidige 
landschap worden nectar- en stuifmeelbronnen en 
degelijke nestgelegenheden erg schaars. Bovendien 
is het intensieve gebruik van pesticiden een groot 
probleem voor de insecten die de bespoten planten 
bezoeken. Het is daarom zeer belangrijk om te bekijken 
hoe we onze natuur- en landbouwgebieden, tuinen, 
parken en zelfs industriezones op een bijvriendelijk 
manier kunnen beheren.

Bij-zondere bloemen
Zelfs de kleinste inspanning maakt als een groot 
verschil. Maak je tuin, balkon of bloembak bij-
vriendelijk.
• Leg een bloemborder aan. Kies voor inheemse 

plantensoorten en vermijd dubbele bloemen. Met 
wat kalk in de bloemborder creëer je een uniek 
plekje waarin planten zoals slangenkruid, wilde 
cichorei of betonie goed gedijen.

• Kies de juiste balkonplanten: Vervang begonia’s en 
petunia’s door een mix van grasklokje, wilde reseda 
en ezelsoren.  

• Plant bloembollen in het najaar: vingerhelmbloem, 
gewone vogelmelk en boerenkrokus zijn vroege 
bloeiers en zijn populair bij bijen en vlinders. Die 
bloeien van eind februari tot begin april. Ook 
madeliefjes, paardenbloemen en boterbloemen 
kunnen tussen de bollen tot bloei komen. 

Bij-zonder hotel
Driehonderd van de 350 bijensoorten in ons land zijn 
solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds 
minder, maar daar kunnen we iets aan doen.



2017  MAART |  11 10  |  MALDEGEM MAGAZINE10  |  MALDEGEM MAGAZINE

Een bijenhotel moet zo weinig mogelijk in de 
schaduw staan en zo min mogelijk regen vangen. Zet 
je bijenhotel liefst zo dicht mogelijk bij je bloemen.

EEN BIJENHOTEL MAKEN IS HELEMAAL NIET 
MOEILIJK EN JE HEBT WEINIG MATERIAAL NODIG.

Benodigheden:
• Gedroogd, gekliefd hardhout (min. 15 cm lang)
• Boor/schroefmachine
• Hout- of ijzerboortje van 3 mm tot 10 mm
Werkwijze:
Boor gaatjes van verschillende diktes, zo diep als 
je boor toelaat. Boor mooi horizontaal of iets naar 
omhoog zodat er geen regen in kan. Nadat je de 
gaatjes hebt geboord, stapel je de houtblokken in 
een bak of maak je er een hele muur van als bij een 
stapel brandhout. 
OPGELET! 
Boor de gaatjes niet te dicht bij elkaar, anders gaat 
het hout splijten en zorg dat alle houtschilfers 
verwijderd zijn.
 

Bij-vriendelijke gemeente
Wist je dat de gemeente Maldegem een bij-vriendelijke 
gemeente is? Jaarlijks worden op verschillende plaatsen 
bijenvriendelijke bloemenmengsels uitgezaaid. Op de 
Buitenspeeldag vorig jaar maakten kinderen hun eigen 
bijenhotel en Basisschool Kruipuit beschikt over een 
heus insectenhotel. De gemeente ontving als waardering 
voor deze inspanningen vorig jaar een oorkonde van  de 
Koninklijke Vlaamse Imkersbond.

"30 dagen uitgedaagd” is een campagne van de Vlaamse 
Overheid. Via de website www.30dagen.be kan je je inschrijven 
om de uitdaging aan te gaan, zo krijg je naast de tips die je hier 
kan lezen, elke dag een mail toegestuurd waar ook een tip in 
staat. Daarnaast kan je ook een kalender afprinten waarop je 
een score kan bijhouden. Zo zie je op het einde van de uitdaging 
hoe goed je het hebt gedaan! 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be

  www.30dagen.be

  www.maldegem.be/klimaatgezond-maldegem
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Ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Brugge en Eeklo

Hoogspanningsnetbeheerder Elia 
organiseert drie infomarkten in maart

Elia versterkt met het Stevin-project het 
hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge. 
Na de realisatie van deze versterking worden enkele 
bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen tussen 
Brugge en Eeklo ondergronds gebracht en afgebroken. 
Dit werd samen met de gemeentebesturen van 
Damme, Maldegem en Brugge beslist. 

Infomarkten
In aanloop naar het indienen van de nodige 
vergunningsaanvragen organiseert Elia begin maart 
infomarkten in Maldegem, Brugge en Damme. 
Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen de 
infomarkten vrij bezoeken en komen er meer te 
weten over het project en de verdere stappen die Elia 
onderneemt tot aan de start van de werken. 

Start werken voorjaar 2018
De start van de werken zelf is gepland vanaf het 
voorjaar van 2018. Elia zal dan een ondergrondse 150 
kV-hoogspanningsverbinding aanleggen van Brugge 
tot Eeklo-Noord. Deze verbinding loopt over de 
grondgebieden van Brugge, Damme, Maldegem, Sint-
Laureins en Eeklo en is gekoppeld aan de afbraak van de 

bestaande bovengrondse noordelijke 
150 kV-hoogspanningslijn tussen Brugge en Eeklo.
Na de ingebruikname van de nieuwe ondergrondse 
verbinding wordt ook de zuidelijke bovengrondse 
150 kV-hoogspanningslijn tussen Brugge en Eeklo 
afgebroken. Dit is voorzien in 2020. 

Infomarkt in Maldegem
Wanneer: maandag 6 maart van 15.00 tot 20.00 uur
Waar: Gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem

Infomarkt in Brugge
Wanneer: dinsdag 7 maart van 15.30 tot 20.00 uur
Waar: CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, Brugge

Infomarkt in Damme
Wanneer: donderdag 9 maart van 15.00 tot 20.00 uur
Waar: Administratief centrum, Vissersstraat 2/A, 
Moerkerke 

Info
 0800 11 089 | Elia

 www.stevin.be

N9

N44

N49

N371
N376

N374

N49

N410

N9

BRUGGE

BLANKENBERGE

KNOKKE-HEIST

NOORDZEE

DAMME

NEDERLAND

ZUIENKERKE

JABBEKE

MALDEGEM

BEERNEM

OOSTKAMP
ZEDELGEM

KNESSELARE

SINT-LAUREINS

KAPRIJKE

EEKLO

WAARSCHOOT

ZOMERGEM

2017  MAART |  13 



2017  MAART |  13 12  |  MALDEGEM MAGAZINE

Krokus– en paasvakantie
Er zijn nog plaatsen vrij voor een aantal 
activiteiten van de vrijetijdsdiensten.
Bekijk en reserveer via www.maldegem.be/
webshop 

Tot eind maart 2017
Paddenoversteek
Zie pagina 16

woe 1/03/17
CC DHP – Film: Inside Out
zie pag. 25

do 2/03/17
Voordracht ‘Langer 
thuis met slimme 
technieken’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Samana i.s.m. Lokaal 
Dienstencentrum Oud St. Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwaldegem.be

vrij 3/03/17 
Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, Maldegem
Meer info: Maldocaps,  
http://maldocaps.weebly.com
 

1ste Windroosquiz
Om 20.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Meer info: Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking en Noord-
Zuiddienst Maldegem, tel. 050 72 89 51, 
noordzuiddienst@maldegem.be
 

Wandeling met inzameling 
zwerfvuil met buurtbewoners
Om 14.00 uur met achteraf soep en warme 
chocomelk.  
Waar en meer info: vzw De Vierklaver

zo 5/03/17 
Natuur- en 
landschapswandeling in en 
rond het Maldegemveld/
Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0494 07 03 71, www.
natuurpuntmaldegemknesselare.be

ma 6/03/17 
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info:  
Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef
 

Infomarkt hoogspanningsnet
Zie pag. 12

di 7/03/17 
Daguitstap 
Brusselse Rand
Van 8.45 tot 16.00 uur,  
vertrek aan Oud St. Jozef  
(zie infomagazine ed. februari)
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Bloedgeven Adegem
Van 17.00 tot 20.00 uur 
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, 9991 Adegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be 
 

Kookles
Van 19.00 tot 21.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Meer info: Femma Maldegem  i.s.m. Lokaal 
Dienstencentrum Oud St. Jozef

woe 8/03/17
Dagreis naar de Kaasboerin 
te Postel met Mieke en Bobby 
Prins
Meer info: Vief, 050 71 64 32

woe 8/03 en woe 22/03/17
Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 9/03/17
Voordracht over Congo
Voordracht door prof. Mathieu Zana Etambala, 
die samen met zijn Congolese vrouw en zijn 
drie kinderen in Leuven woont. Hij doet voltijds 
historisch onderzoek in de Sectie Geschiedenis 
Hedendaagse Tijd van het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika in Tervuren en is professor 
aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van 
de KULeuven.

vrij 10/03/17 
Koffiestop Broederlijk Delen 
Van 14.00 tot 20.00 uur
Waar: Colruyt Maldegem
Meer info: Broederlijk Delen Maldegem,  
0498 31 33 29, koenvangansbeke@skynet.be

za 11/03/17
Beheermoment in het 
Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur  
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81/B, 
Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0474 48 30 22, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

Amfibieënwandeling  
Natuurpunt
Zie pag.15
 

Bezoek kerktoren Middelburg
Om 15.00 uur
Waar: Kerk Sint-Petrus en Paulus , 
Middelburgse Kerkstraat z/n, 9992 Middelburg 
Meer info: Al onder de Weg,  
info@alonderdeweg.be
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Muzikale omkadering

Annelies Lammertyn  
& Matyas Blanckaert

voordracht 

Prof. Zana 
Etambala

CONGO
VROEGER & NU

don 9 maart
20 uur / CC De Herbakker Eeklo
Gratis toegang
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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.

zo 12/03/17
Voordracht ‘Ruimte  
voor het onverwachte’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef
Meer info: KVLV Maldegem i.s.m. Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

ma 13/03/17
PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info:  
Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef

di 14/03/17
Contactgroep 
‘Parkinson’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

‘Mantelzorg van A tot 
Z in het Meetjesland’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 14/03/17 
en woe 15/03/17 

Kaart- en Posterbeurs
Van 9.00 tot 16.30 uur
Waar: Broederhuis Maldegem,  
39e Linielaan 4, Maldegem
Meer info: Broederlijk Delen Maldegem,  
0498 31 33 29, koenvangansbeke@skynet.be

woe 15/03/17
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef

vrij 17/03/17 
Bloedgeven Maldegem-Donk
Van 17.00 tot 19.30  uur 
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be 
 

CC DHP - Bart Van Loo en 
Geert Hellings – Napoleon 
Zie pag. 25

ma 20/03/17
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 21/03/17
Cursus  
aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

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

do 23/03/17
Bloemschikles 
Van 19.00 tot 21.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef
Meer info: Femma Maldegem i.s.m. Lokaal 
Dienstencentrum Oud St. Jozef

vrij 24/03/17
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur 
Waar en meer info: Lokaal Dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Worsten kaarting
Waar: De Poermolen,
Paardekerkhoflaan 1, Maldegem
Meer info: ria.marteyn@telenet.be

za 25/03/17
Earth Hour
Zie pag. 4
 

Toprit 150 en Voorjaarsrit
Start van 7.00 uur tot 9.00 uur
Waar: start Sporthal MEOS,  
Bloemestraat 36/D, Maldegem
Meer info:  WTC Maldegem, www.wtcmald
 

Concert Fantastic Beats
Om 19.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad
Info: Kon. Kat. Fanfare & Drumband 
Nut en Vermaak, 050 71 62 72, info@
nutenvermaakmaldegem.be-egemvzw.be

ma 27/03/17
Leeskring ‘Promille’
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: Lokaal  
Dienstencentrum Oud St. Jozef
 

Filmnamiddag  
‘It’s complicated’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: Lokaal  
Dienstencentrum Oud St. Jozef

di 28/03/17
Voordracht ‘Op de vlucht - 
Europees asielbeleid’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
Meer info: Vief Maldegem i.s.m. Lokaal 
Dienstencentrum Oud St. Jozef 
 

Bloedgeven Maldegem-Kleit 
Van 17.00 tot 19.30  uur
Waar: G.C. De Berken, Kleitkalseide 109, 
Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be 

do 30/03/17
Introductie-les tablet
Van 9.30 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: Lokaal  
Dienstencentrum Oud St. Jozef
 

Infosessie moestuinieren  
voor beginners
Zie pag. 15
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AMFIBIEËNWANDELING  
NATUURPUNT

Op zaterdag 11 maart  is er de traditionele 
amfibieënwandeling van Natuurpunt Maldegem-
Knesselare. Je kan er kennismaken met deze 
wonderlijke dieren. Deze avondwandeling begint 
om 19.30 uur en start op de Krakeelparking langs 
de Drongengoedweg. Hou er rekening mee dat  de 
Drongengoedweg vanuit Knesselare afgesloten is. Om 
de Krakeelparking met de auto te bereiken moet je 
om te rijden via Maldegem-Kleit of kom met de fiets.
 
Laat padden niet eindigen in een platte dood
De paddentrek nadert het hoogtepunt. Vanaf half 
februari tot  eind maart, vooral bij regendagen bij  
het vallen van de avond (vanaf 7 °C),  heb je de meeste 
kans om padden en kikkers de Drongengoedweg te  
zien oversteken. 
Vaak eindigt deze tocht in een platte dood. Niet enkel 
komen de dieren onder de wielen terecht , er vallen 
ook slachtoffers door de luchtverplaatsing die door het 
voorbij razend autoverkeer wordt veroorzaakt. Padden, 
kikkers en salamanders worden daardoor  tegen de 
onderkant van de wagen gezogen en  overleven dit niet. 
Daarom wordt een  snelheidsbeperking (max. 30 km/uur) 
ingevoerd langs de Drongengoedweg en wordt deze weg 
ook tussen 19.00 en 7.00 uur afgesloten. 
Ook jij kunt helpen door hieraan mee te werken. Meer 
informatie over de paddentrek en een kaartje van de 
omleiding naar Maldegem-Kleit of Ursel vind je op de site 
van Natuurpunt Maldegem-Knesselare. 

Info
 0474 64 23 23 | Natuurpunt 
 www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

Gratis informatiesessies

MOESTUINIEREN VOOR 
BEGINNERS

Groenten kweken is weer hip en vooral goedkoop én 
gezond. Maar hoe begin je er aan? Welk plekje in de 
tuin is geschikt voor een moestuin? En hoe staat het 
met de bodem? Wanneer en waar gebruik je compost? 
Welke groenten ga je planten of zaaien?
Tijdens de gratis infosessie ‘Moestuin voor beginners’ 
reikt een Vlaco-lesgever je tips aan om je groene 
vingers aan het werk te zetten.
Deze informatie wordt op vijf verschillende locaties 
gegeven, waaronder ook in Adegem. 
Deelname is gratis. 

Informatiesessies
· dinsdag 14 maart om 19.30 uur in de raadzaal, 

Brielstraat 2 te Deinze
· maandag 20 maart om 19.30 uur in de raadzaal, 

Kasteeldreef 72 te Lovendegem
· donderdag 30 maart om 19.30 uur in CC Den Hoogen 

Pad, Adegem-Dorp 16/B te Adegem (Maldegem)
· donderdag 20 april om 19.30 uur in het stadskantoor, 

Industrielaan 2 te Eeklo;
· dinsdag 25 april om 19.30 uur in de raadzaal 

administratief centrum, Fortuné De Kokerlaan 11 te 
Evergem. 

Info en inschrijven
 09 377 82 11 | IVM
 ivm@ivmmilieubeheer.be 
 www.ivmmilieubeheer.be
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63 % van de Vlamingen uit de doelgroep laat zich preventief  onderzoeken

Bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker blijft  

sterke resultaten boeken
Elke twee jaar krijgen alle mannen en vrouwen van 
56 tot en met 74 jaar in Vlaanderen een brief met 
stoelgangtest van het Centrum voor Kankeropsporing. 
Dit bevolkingsonderzoek doet het goed: in 2015 deed 
maar liefst 51,4 % van de uitgenodigde mannen en 
vrouwen mee. 

Meer kankers worden ontdekt in een 
vroeg stadium
Directeur Patrick Martens, 
directeur van het Centrum voor 
Kankeropsporing: “Cijfers tonen 
aan dat het bevolkingsonderzoek in 
Vlaanderen werkt: we vinden meer 
vroegtijdige kankers, waardoor de behandeling vaak 
minder ingrijpend is en de genezingskansen ook een stuk 
hoger liggen. Dit bevolkingsonderzoek werpt zeker zijn 
vruchten af! Jammer dat we niet iedereen bereiken, want 
dan zouden deze cijfers nog gunstiger zijn.”

Nog sterker inzetten op sensibilisering
2017 wordt opnieuw een brede publiekscampagne 
gelanceerd om vooral de 37 % van de doelgroep 
te bereiken die zich niet laten onderzoeken. Sinds 
dit jaar kunnen deelnemers via het gratis software-
systeem - Patient Viewer - gegevens over de 
bevolkingsonderzoeken raadplegen. Patrick Martens: 
“Op een heel eenvoudige manier kan via de website 
zien wanneer je de laatste uitnodiging hebt gehad, 
wat het resultaat was, en wanneer je een volgende 
uitnodiging krijgt. Ook huisartsen kunnen deze 
informatie van hun patiënten inkijken.”

Nog werk aan de winkel
Hoewel er door het bevolkingsonderzoek meer 
vroegtijdige dikkedarmkankers gevonden worden, zijn 
er ook nog werkpunten. Zo liet 12,5 % na een afwijkende 
stoelgangtest geen vervolgonderzoek (coloscopie) 
uitvoeren. 

Patrick Martens: “Dit cijfer is 
verontrustend. Een afwijkende 
stoelgangtest moet steeds opgevolgd 
worden door een coloscopie. 
Daarnaast zijn er ook (4 %) die na 
een afwijkende stoelgangtest uit het 
bevolkingsonderzoek een tweede 

stoelgangtest via de huisarts laten doen. Dat is absoluut 
geen correct medisch beleid. Poliepen bloeden niet 
altijd, een tweede stoelgangtest die niet afwijkend blijkt, 
geeft een vals gevoel van gerustheid.” 

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem dan contact op met je huisarts. 

Info
 0800 60 160 | Centrum voor Kankeropsporing
 info@bevolkingsonderzoek.be

  www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

37% van 
doelgroep wil 
zich niet laten 

testen
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Ben je slechthorend en heb je een hoorapparaat? 

MOBIELE RINGLEIDING 
FILTERT STOREND ACHTERGRONDLAWAAI

In een omgeving met veel lawaai is het moeilijk 
om anderen te verstaan. Voor personen met een 
beschadigd gehoor is dit bijna onmogelijk. Het 
gemeente- en OCMW-bestuur bieden op verschillende 
locaties een ringleidingssysteem aan.

Wat is een ringleiding?
Een ringleidingsysteem maakt het voor slechthorenden 
mogelijk om naar één geluidsbron te luisteren zonder last te 
hebben van achtergrondgeluid. 

Waar?
Het gemeente- en ocmwbestuur beschikken over vijf 
toestellen, op volgende locaties:
• balie gemeentehuis, Marktstraat 7
• zaal Adegem gemeentehuis, Marktstraat 7
• balie bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5
• onthaal site Bloemestraat 45
• balie administratief centrum OCMW, Lazarusbron 1

In CC Den Hoogen Pad is een ander systeem voor 
slechthorenden aanwezig. Vraag ernaar aan de balie  
van het CC.

Hoe werkt het?
Het toestel moet zich tussen de gesprekspartners bevinden. 
Het neemt het geluid op via een ingebouwde microfoon. 
Vervolgens worden signalen gezonden naar jouw 
hoorapparaat. Het hoorapparaat moet wel in T-stand staan. 
Deze functie is meestal ingebouwd in het hoorapparaat, 
maar niet altijd ingesteld. Vraag hiervoor raad aan jouw 
audioloog.
Het toestel is verplaatsbaar en kan dus in ieder kantoor 
gebruikt worden. Heb je een hoorapparaat met T-stand, 
maak je kenbaar. Dan kan het toestel gebruikt worden in het 
kantoor waar je je vragen wenst te stellen. 

Info
 0800 96 524 (gratis nummer) | Inclusieambtenaar 

  Sociaal Huis,  Mevrouw Courtmanslaan 92,  
  9990 Maldegem

 linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

Dominique Hoorelbeke is slechthorend en  
maakt regelmatig gebruik van het ringleidingssysteem,  
onder andere aan de balie van het gemeentehuis.
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Nieuwe brochure en infonamiddag

MANTELZORGER ZIJN IN MALDEGEM 
Een mantelzorger is iemand die onbetaald extra zorg 
verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn of 
haar directe omgeving zoals een kind, partner, buur, 
vriend of vriendin…. Mantelzorg wordt dikwijls als te 
vanzelfsprekend beschouwd terwijl dit soms zwaar 
kan zijn om alleen te dragen. Het is belangrijk dat het 
engagement van mantelzorgers gewaardeerd wordt en 
dat er bijstand en omkadering verleend wordt.

Mantelzorgnamiddag
Op dinsdag 14 maart 2017 wordt om 14.00 uur in het lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef een mantelzorgnamiddag 
georganiseerd. De dienstverlening en premies voor 
mantelzorgers worden door de mutualiteiten toegelicht. 
Tijdens de pauze wordt een kopje koffie met een  
stukje taart aangeboden. Deze activiteit is gratis;  
vooraf inschrijven noodzakelijk op 050 40 39 22  
of centrumleider@ocmwmaldegem.be.

Nieuwe brochure voor mantelzorgers 
OCMW Maldegem ontving in 2016 van de provincie  
Oost-Vlaanderen een subsidie voor het uitwerken van een 
lokaal netwerk mantelzorg. Deze groep bestaat uit een 
paar professionele hulpverleners, vertegenwoordigers van 
een aantal socio-culturele verenigingen en mantelzorgers. 
In 2016 zijn o.a. het aanbod voor en de noden bij 
mantelzorgers in kaart gebracht. Eén van de noden die 
mantelzorgers ervaren, is het bundelen van informatie. 
Om aan deze behoefte te voldoen werd een brochure 
ontwikkeld, waarin verschillende premies voor 
mantelzorgers op een rijtje worden gezet. Daarnaast wordt 
het aanbod van dienstverlening in Maldegem gebundeld. 
De brochure kan je verkrijgen in het dienstencentrum Oud 
St. Jozef, in het Sociaal Huis en bij de Thuiszorgdienst van 
OCMW Maldegem. 

Info
 050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef

  Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem

 centrumleider@ocmwmaldegem.be. 
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     Combinatie 
werk en zorgen

Taken uit 
handen geven

Diensten

Mantelzorger

      Loopbaanonderbreking en 
            tijdskrediet - blz. 11
      Minder beschikbaar op de 
           arbeidsmarkt - blz. 11

Sociaal Huis - blz. 5
Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef - blz. 5
CADO - blz. 7
Kortverblijf - blz. 8

     Tegemoetkomingen
en premies

Mantel- en thuiszorgtoelage - blz. 3
Vlaamse zorgverzekering - blz. 3
Integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming - blz. 3
Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - blz. 4
Recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming - blz. 4 

    Mobiliteit
en vervoer

Parkeerkaarten - blz. 8
Mindermobielencentrale - blz. 8
Met de trein, bus of belbus - blz. 9

Poetsen van de woning - blz. 5
Boodschappen, klusjes - blz. 6
Extra hulp in huis - blz. 6
Maaltijden - blz. 6
Thuisverpleging - blz. 7
Zorgoverleg - blz. 7

Andere
Hulpmiddelen en woningaanpassing - blz. 9
Personenalarmsysteem - blz. 10
Gratis huisvuilzakken - blz. 10
Goedemorgentelefoon - blz. 10
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 26 JANUARI 2017
ONTSLAG GEMEENTERAADSLID FREDDY BOELS – AKTE-
NAME EN EEDAFLEGGING OPVOLGEND RAADSLID FRANK 
BALLEGEER*
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als 
gemeenteraadslid van Freddy Boels en keurt de 
geloofsbrieven van Frank Ballegeer, goed, waarna hij de eed 
als gemeenteraadslid aflegt in handen van de voorzitter: 
‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen”. Na de eedaflegging wordt Frank Ballegeer 
aangesteld als effectief gemeenteraadslid en wordt hij 
toegelaten tot deelname aan de beraadslagingen van de 
gemeenteraad.

ONTSLAG GEMEENTERAADSLID JOHAN DE METSENAERE 
- AKTENAME  EN EEDAFLEGGING OPVOLGEND RAADSLID 
JAN DE METSENAERE*
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als 
gemeenteraadslid van Johan De Metsenaere en keurt de 
geloofsbrieven van Jan De Metsenaere goed, waarna hij de 
eed als gemeenteraadslid aflegt: ‘Ik zweer de verplichtingen 
van mijn mandaat trouw na te komen”.  Na de eedaflegging 
wordt Jan De Metsenaere aangesteld als effectief 
gemeenteraadslid en wordt toegelaten tot deelname aan de 
beraadslagingen van de gemeenteraad.  

OVEREENKOMST MET OCMW INZAKE OVERDRACHT EN 
BESTEDING MIDDELEN VOOR VERHOOGDE INSTROOM 
VLUCHTELINGEN*
Gemeenten worden in de eerste lijn geconfronteerd met 
aanzienlijke uitdagingen voor de begeleiding van erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden en zijn als 
regisseur van het lokale integratiebeleid het best geplaatst 
om daarop met een geïntegreerde aanpak een antwoord te 
bieden, onder meer voor de begeleiding van niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen, de begeleiding bij de zoektocht 
naar een woongelegenheid, medisch of psychosociale 
begeleiding en gezinsondersteuning. 

De Vlaamse overheid wil de gemeenten waar de 
problematiek zich het meest ernstig voordoet, ondersteunen 
vanwege de druk die de grote instroom van vluchtelingen 
genereert. Aan de gemeente Maldegem wordt een totaal 
subsidiebedrag van € 91.122 toegekend.

Het OCMW fungeert nu reeds als trekker voor het 
ontwikkelen en opvolgen van het lokaal beleid inzake 
integratie van vluchtelingen.
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In ruil voor overdracht van deze middelen engageert het 
OCMW zich tot : 
• Minimaal vier maal per jaar een overleg te 

organiseren met een door de gemeente aangeduide 
vertegenwoordiger of vertegenwoordigers.

• Op regelmatige en systematische wijze samen te werken 
met het Agentschap Integratie en Inburgering om nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen en de bestaande werking 
verder uit te diepen.

• Jaarlijks te rapporteren aan het lokaal bestuur inzake de 
opgezette acties en de te verwachten initiatieven.

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met het OCMW 
inzake de overdracht en de besteding van middelen voor de 
verhoogde instroom van vluchtelingen, goed.

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad neemt akte van de rapportage over de 

organisatiebeheersing en interne controle. 
• De gemeenteraad neemt kennis van de ondertekende 

akte betreffende de openbare verkoop van de 
percelen, gelegen in de Boudewijn Lippensstraat tussen 
huisnummer 10 en huisnummer 16  en keurt de verkoop 
aan de bvba P&A Projects, met zetel te Maldegem, 
Vliegplein 2 voor een bedrag van € 165.000, definitief 
goed.

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit 
van 9 januari 2017 dat toelating verleent tot het vellen 
van zes bomen in de Oude Burkelslag 5, Maldegem als 
maatregel voor het wegnemen van een acuut gevaar voor 
de openbare veiligheid.*

• De gemeenteraad beslist om een bijkomende, voltijdse 
functie van coördinator informatica (B1-B3) buiten 
de personeelsformatie van de gemeente te voorzien, 
ter ondersteuning van de trajecten ‘verzelfstandiging 
zorgbedrijf’ en ‘integratie gemeente en OCMW’, in 
afwachting van de overdracht van de huidige, contractuele 
titularis van deze functie binnen het OCMW aan het 
zorgbedrijf Meetjesland–in oprichting.

• De gemeenteraad keurt het ontwerpplan voor het 
aanpassen van de rooilijn van de buurtwegen nr. 50 Kleine 
Bogaardestraat en nr. 62 Oude Kasteeldreef voorlopig 
goed, waarna een openbaar onderzoek zal georganiseerd 
worden.*

• De gemeenteraad keurt het ontwerpplan voor het 
vaststellen van de rooilijn van de buurtweg 55 ter hoogte 
van Adegem Dorp voorlopig goed, waarna een openbaar 
onderzoek zal georganiseerd worden.*

• De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring 
van de begroting voor dienstjaar 2017 en van de 
begrotingswijzigingen nr. 3 en 4 van het dienstjaar 2016 
van de politiezone Maldegem door de Gouverneur.

• De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging nr. 3 van 
het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW 
Maldegem en van het ontwerp van het budget 2017 van 
het OCMW Maldegem.

• De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 van 
Welzijnsband Meetjesland en van het voorgelegde budget 
2017 van Welzijnsband Meetjesland.

• De gemeenteraad verklaart 1 voltijdse statutaire 
betrekking van inspecteur van politie medewerker team 
interventie/verkeer, van de lokale politie Maldegem, 
vacant.*

• De gemeenteraad verklaart een voltijdse statutaire 
betrekking van hoofdinspecteur van politie - operationeel 
informatiebeheer van de lokale politie Maldegem, 
vacant.* 

Ter info 
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan op 
donderdag 23 maart 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.

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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Muzikale aftrap van de Week van de Amateurkunsten

Maldegem zoekt 
muzikale Lokale Helden
Op vrijdag 28 april 2017, aan het begin van de Week van 
de Amateurkunsten, organiseert Poppunt samen met 
iedereen in Vlaanderen en Brussel die wil meedoen de 
tweede editie van Lokale Helden. Lokale Helden is dé 
hoogdag van de muziek.

De eerste editie in 2015 zorgde voor maar liefst 1.081 
optredens op zo’n 366 locaties in 137 gemeenten op één 
dag. Iédereen die muziek en z’n lokale scene een warm hart 
toedraagt kan Lokale Helden mee organiseren. Jeugdhuis 
De Redekiel en de Jeugddienst slaan de handen in elkaar om 
van Lokale Helden in Maldegem een spetterend gebeuren te 
maken. Op vrijdagavond 28 april zet de Redekiel vanaf 20.00 
uur haar deuren open voor een avond vol lokale muzikale
helden!

Lokale helden?
Da’s iedereen uit de buurt die muziek maakt/speelt. Net 
samengestelde of reeds ervaren bands, muzikanten, dj’s, 
zangers, bands, singer-songwriters, coverbands,… noem 
maar op! Ongeacht leeftijd, vorm, bezetting of genre. Het 
maakt niet uit of je alleen bent, een lokale band hebt of met 
je vereniging / schoolgroep wil optreden,… Iédereen die 
muziek en z’n lokale scene een warm hart toedraagt, kan 
meedoen aan Lokale Helden.

Doe mee in Maldegem!
Ben jij zo’n lokale held die zijn muzikaal talent graag wil 
tonen op het  Redekielpodium?
Schrijf je dan tot uiterlijk vrijdag 7 april 2017  via 
jeugddienst@maldegem.be en bezorg volgende info:
• Band- of artiestennaam
• Contactgegevens (naam, adres, e-mail, gsm-nummer)
• Technische fiche
• Inschatting speelduur

Iedere deelnemer ontvangt een leuke muzikale attentie! 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 jeugddienst@maldegem.be
 www.lokalehelden.be
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De eerste editie in 
2015 van "Lokale 
Helden" was een 
groot succes.



22  |  MALDEGEM MAGAZINE

Week van de Amateurkunsten:  
DOE MEE!
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 10 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. 

Deelnemen doe je door zelf een of meerdere WAK-
activiteiten te organiseren en aan te melden. Een 
activiteit aanmelden, doe je door ze in te voeren via 
www.uitdatabank.be. Bij het invoeren is het belangrijk 
dat je:
• het label ‘Week van de Amateurkunsten’ toevoegt 

(alleen zo ben je zeker dat wat je invoert in de 
UiTdatabank ook verschijnt in de online kalenders op 
www.wak.be, www.uitinvlaanderen.be,  
www.uitinmaldegem.be en in het infomagazine)

• de invoerdeadlines respecteert (1 maart = deadline 
in functie van aankondiging in infomagazine, 3 april = 
deadline in functie van publicatie in online kalenders)

Voor wie het systeem van de UiTdatabank nog niet (zo 
goed) zou kennen, is er een handige invoerhandleiding 
die je kan downloaden vanaf www.maldegem.be/week-
van-de-amateurkunsten.

Let wel: 
• Organiseer je een groepsactiviteit of doe je mee 

aan een groepsinitiatief, spreek dan onderling af 
wie deze activiteit invoert. Het heeft geen zin een 
groepsactiviteit meerdere keren in te voeren, want 
dan verschijnt ze ook evenveel keer in de verschillende 
kalendersystemen, wat zeer verwarrend is voor wie de 
kalender leest. 

• Doe je mee aan een gemeentelijke groepsactiviteit (zie 
verder), dan zorgt de cultuurdienst voor de invoer in 
de UiTdatabank.

Naast de activiteiten die je zelf organiseert,  
kan je ook deelnemen aan volgende twee  
gemeentelijke WAK-activiteiten:
• "Kunst in de vitrine" in verschillende etalages in 

Maldegem-centrum 
• een groepstentoonstelling in het gemeentehuis en 

huis Wallyn.
Heb je interesse om tijdens een van deze activiteiten met 
je beeldend werk naar buiten treden? Neem dan contact 
op met de Cultuurdienst. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 cultuurdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten
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Buitenspeeldag 2017

GEZOCHT: 
HELPENDE HANDEN 
Op woensdagnamiddag 19 april gaat de 10de 
Buitenspeeldag door aan de jeugdlokalen piramiden in 
het Sint-Annapark (bij regenweer in de sporthal MEOS).  
Het wordt opnieuw een onvergetelijke namiddag, meer 
daarover in het volgende infomagazine!

De Jeugddienst is nog op zoek naar tal van helpende 
handen zoals een fotograaf, mensen die onze bar open 
houden, begeleiders om bij de spelen te helpen of 
toezicht te houden bij de springkastelen, een EHBO-
verantwoordelijke, schminksters,…

Ben jij tussen 16 en 99 jaar oud en heb je interesse om 
te helpen? Contacteer dan de Jeugddienst of vul het 
onlineformulier in!

Praktisch 
12.30 à 13.00 uur: afspraak en briefing aan de piramiden.
13.30 uur: start Buitenspeeldag (Je weet ondertussen je 
taak voor de hele dag).
17.00 tot 18.00 uur: einde Buitenspeeldag  
en opkuis van materiaal.
18.00 uur: traktatie met lekkere frietjes. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/helpend-handje 
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Kinderen krijgen voorrang

SPEELSTRATEN TIJDENS  
ZOMERVAKANTIE
Wie zijn of haar straat tijdens de zomervakantie wat 
meer kleur en animo wil geven, kan bij de Jeugddienst 
een speelstraat aanvragen. Een speelstraat is een 
straat die tussen 14.00 en 19.00 uur kan worden 
afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat kinderen 
op straat kunnen spelen. Kinderen hebben gedurende 
deze periode voorrang op het verkeer. Buurtbewoners 
mogen hun auto in de straat parkeren maar moeten 
stapvoets rijden. 

Werkwijze
In elke speelstraat worden minimum drie peters 
of meters aangeduid die verantwoordelijk zijn 
voor de speelstraat. Ze staan in voor de aanvraag 
van de speelstraat, het contact met de buren, de 
verantwoordelijkheden tijdens de dag(en) zelf zoals 
het plaatsen van de verheershekkens en de evaluatie 
achteraf. 

De peters of meters dienen zes weken vóór de 
inrichting van de speelstraat een aanvraagdossier met 
buurtenquête in bij de Jeugddienst, die het dossier 
onderzoekt op haalbaarheid en zorgt voor de nodige 
feedback en ondersteuning.

Het volledige reglement, aanvraagformulier en 
afsprakennota is vrijblijvend te verkrijgen via 
onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be
  www.maldegem.be/speelstraat
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Nieuws

SINT-
ANNAZWEMBAD
• Femma Maldegem zoekt sportieve dames om op 

dinsdag te zwemmen van 7.45 tot 8.45 uur. Je betaalt 
€ 35 voor tien zwembeurten en je hoeft geen lid van 
Femma te worden.

Info
   050 71 46 70 | Femma Maldegem

   elias.willemarck@skynet.be

• Op zaterdag 12 maart start de  
nieuwe reeksen baby- en peuterzwemmen.
Wanneer:
Vanaf zondag 12 maart tot en met zondag 25 juni
Babyzwemmen (4 tot 18 maanden) van 9.00 – 9.30 uur
Peuterzwemmen (18 maanden tot 4 jaar) van 9.30 – 
10.00 uur
Prijs: € 23 voor 5 beurten of € 5,10/beurt 
Je hoeft niet op voorhand in te schrijven. 

Info
   050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

   heidi.de.baets@maldegem.be
   www.maldegem.be/baby-peuterzwemmen

• Op woensdag 22 maart is het Sint-Annazwembad 
gesloten van 14.00 tot 17.00 uur wegens jaarlijkse 
zwemmeeting voor scholen. Het zwembad gaat terug 
open om 18.00 uur. 

TENNIS
Wist je dat op het sportpark Maurice De Waele 
aan sporthal Meos in de Bloemestraat vier gravel 
tennisterreinen liggen dat je op vaste regelmaat 
of éénmalig kan gebruiken?

Vast tennisuur
Met een seizoensabonnement (vanaf 1 april tot  
± 15 oktober) kan je als speler of als lesgever een 
vast tennisuur per week reserveren. 

Volwassenen  
€ 102/terrein/uur als speler
€ 255/terrein/uur als lesgever
Jeugd
€ 77/terrein/uur als speler
Het aanvraagformulier voor een 
seizoensabonnement kan je aanvragen bij de 
sportdienst of bij onderstaande website

Vrij tennisuurtje
Wil je vrij, als het jou past, een uurtje tennissen  
met gezin of vrienden? Koop dan op voorhand bij de 
Sportdienst één of meerdere stickers (€ 10,20/stuk). 

Met één sticker kan je één uur per terrein tennissen, 
dus niet per persoon. Speciale lesstickers  kosten  
€ 15,20 voor één terrein/één uur.

De sticker kleef je vooraf op het reservatiebord aan 
de tennisterreinen en spelen maar!!

Info
 050 72 89 70  | Sportdienst
 Bloemestraat 36/D, 9990 Maldegem

 sportdienst@maldegem.be 
 www.maldegem.be/sportpark 
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© Koen Broos

WOENSDAG 1 MAART
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Inside Out
Inside Out neemt je mee naar de meest bijzondere plek 
van ons allemaal: het hoofd. Opgroeien is niet altijd 
even makkelijk en dat geldt ook voor Riley, die opgroeit 
in het Midwesten van Amerika tot haar vader een 
nieuwe job krijgt in San Francisco en ze moet verhuizen. 
Net als ieder van ons wordt Riley geleid door haar 
emoties: plezier, angst, woede, afkeer en verdriet. 

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

VRIJDAG 17 MAART
20.30 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Bart Van Loo 
en Geert Hellings 
Napoleon
Na zijn bestseller over Napoleon, komt Bart Van Loo met 
een voorstelling over de kleine keizer, de man met zijn 
hand steevast op borsthoogte en die eeuwige punthoed 
op zijn hoofd. Van Loo probeert in deze voorstelling 
achter het silhouet te kijken, voorbij de clichés, en gaat 
op zoek gaan naar de mens van vlees en bloed. Dat 
levert een autobiografische vertelling op waarin hij zijn 
eigen familiegeschiedenis naast die van Napoleon legt.
Gitarist en singer-songwriter Geert Hellings 
componeerde speciaal voor deze voorstelling een even 
verrassende als poëtische soundtrack. 
Met unieke beelden van kunstenaar Koen Broucke. 

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

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

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

BEGRAAFPLAATS 
ADEGEM

In de winter van 2017 is de groendienst van start 
gegaan met de renovatie van de groenbuffer op 
de gemeentelijke begraafplaats van Adegem. De 
zuidelijke en een gedeelte van de westelijke buffer 
wordt momenteel gerooid.

Oude bomen en struiken worden verwijderd en maken 
plaats voor een nieuwe aanplant met streekeigen 
plantgoed en bomen. In een latere fase zal het 
resterende deel ten noorden van de begraafplaats 
worden aangepakt.

Na de rooiwerkzaamheden en het nivelleren van 
het terrein zal de Dienst Infrastructuur van start 
gaan met de heraanplant van de buffer. De aanplant 
van streekeigen hagen en houtkanten zullen elkaar 
afwisselen. De standplaats van de bomen zal zorgvuldig 
worden bepaald, zodat deze bomen kunnen uitgroeien 
tot mooie solitairen (boom die niet gegroepeerd staat) 
op de gemeentelijke begraafplaats. 

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