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Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis
Het gemeentebestuur verkoopt haar aanpalende 
eigendommen Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis, 
Markstraat 38-40. Het gemeentebestuur verkoopt 
deze gebouwen omdat ze geen functie meer hebben 
voor het bestuur. De gemeente wil zo besparen op 
onderhouds- en energiekosten van gebouwen die 
niet langer gebruikt worden. De opbrengst wordt 
geïnvesteerd in nieuwe duurzame projecten.

Kijk- en zitdag
Je kan de gebouwen komen bekijken:
• tijdens de kijkdag op zaterdag 29 april  

tussen 10.00 en 12.00 uur
• op een ander moment na afspraak met de 

verantwoordelijke gemeentelijke gebouwen  
via 050 72 86 08. 

De eerste zitdag gaat door op donderdag 4 mei 2017 om 
14.30 uur in Café De Gouden Leeuw, Marktstraat 16,  
9990 Maldegem. De instelprijs is € 650 000.

Maldegems erfgoed
Het Oud Schepenhuis werd omstreeks 1525 opgetrokken 
onder impuls van Jacob Van Halewyn, heer van Maldegem. 
Tijdens het ancien régime was het de bestuurlijke zetel 
van het ambacht Maldegem binnen het Brugse Vrije 
(het ambacht omvatte naast Maldegem ook Adegem en 
Sint-Laureins. Bij de opheffing van het ambacht in 1796 
werden drie zelfstandige gemeenten opgericht). Het 

schepenhuis bleef tot 1909 dienst doen als gemeentehuis 
van Maldegem en gebruikte de aanpalende herberg als 
vergaderzaal (zie verder). In 1930 kreeg het gebouw een 
neogotisch baksteenparement naar een ontwerp van 
architect Adrien Kreef. In 1945 werd het interieur grondig 
gewijzigd. Sindsdien kende het gebouw verschillende 
invullingen.

Het Oud Stadhuis werd opgetrokken in 1653 als 
conciërgerie en herberg-afspanning met raadzaal voor 
het aanpalende Oud Schepenhuis. In 1833 verkocht 
het gemeentebestuur het aan de brouwersfamilie Van 
Mullem, die het in 1955 schonk aan de kerkfabriek Sint-
Barbara. De gemeenteraad bleef er vergaderen tot 1904. 
Daarna bleef het jarenlang een gerenommeerde herberg. 
De vergaderzaal is versierd met overweldigende decoratie 
in neorococo.

Het Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis zijn sinds 2004 
beschermd als monument binnen het sinds 1981 
beschermde dorpsgezicht van Maldegem-centrum. 

Info 
 050 72 89 51 | Secretariaat
 050 72 86 08 | Dienst Infrastructuur 

 (verantwoordelijke gebouwen)
 college@maldegem.be

  www.maldegem.be/openbare-verkoop

TE KOOP: 
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GESCHIEDENIS! 
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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

Meimaand bloeimaand!
Meimaand, ook wel de 
bloeimaand, ontleent haar 
naam aan de Romeinen, die 
hun maand vernoemden naar 
de Griekse godin Maia, die zij 
zelf vereenzelvigden met de 
vruchtbaarheidsgodin Bona 
Dea. De Romeinen vereerden 

de godin Maia, omdat ze de dingen van de natuur zou 
laten groeien. 
Wat in de Oudheid gold, geldt ook vandaag nog steeds. 
Nog altijd zien we immers dat in de meimaand de natuur 
volop in bloei komt. Op de akkers zien we de landbouwers 
druk in de weer om alles in gereedheid te brengen, zodat 
gewassen en vruchten kunnen groeien. 
We leven in Maldegem in een landelijke gemeente. De 
landbouw vormt nog steeds een belangrijk onderdeel 

van het weefsel dat onze gemeente is. Vandaar dat 
we de bekommernissen die de landbouwers via de 
Landbouwraad uiten ernstig nemen, zodat zij hun werk 
in optimale omstandigheden kunnen uitvoeren. Wij zijn 
tenslotte voor ons dagelijks brood voor een groot stuk  
van hen afhankelijk. 
Wij hebben het geluk te leven in een land waar geen 
voedseltekort is, waar de natuur haar werk kan doen. 
Anders is het als we op tv de schrijnende beelden zien 
van de dreigende hongersnood elders op de wereld. Ik wil 
dan ook een warme oproep doen om de acties van onze 
plaatselijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en ook 
de nationale actie 12-12 te steunen. Ook in de getroffen 
gebieden leven landbouwers die hun werk willen doen. Het 
zou goed zijn als ook daar in de meimaand de dingen van 
de natuur opnieuw zouden kunnen groeien en bloeien. 
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Infomomenten Maldegem

Hulp bij aangifte personenbelasting
Wanneer dinsdag 16 mei  9.00 uur tot 12.00 uur  13.00 uur tot 16.00 uur
 donderdag 18 mei  9.00 uur tot 12.00 uur  13.00 uur tot 16.00 uur

Waar Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92 te Maldegem

Je kan ook elke werkdag in de voormiddag terecht in het Controlekantoor in Eeklo. Meer info vind je in het 
Maldegem Magazine van april (pag. 10) of via onderstaande contactgegevens. 

Info 
 025 75 63 90 | FOD Financiën

 Controlekantoor, Garenstraat 48 te Eeklo

 www.taxonweb.be

Sluitingsdagen 
mei-juni

Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn gesloten op:
• maandag 1 mei (Dag van de arbeid)
• donderdag 25 (Hemelvaart)
• vrijdag 26 mei (brugdag)
• maandag 5 juni (Pinkstermaandag)

Opgelet: het recyclagepark, het Sint-Annazwembad en 
de hoofdbibliotheek zijn vrijdag 26 mei wel open. 

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

 www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

Tot uiterlijk 15 augustus

Subsidie 
ontwikkelings- 
samenwerking
Ben jij actief binnen het domein 
ontwikkelingssamenwerking? Werk je 
sensibiliseringscampagnes uit of werk 
je aan Noord-Zuid relaties of duurzame 
ontwikkeling? Dan kan je tot uiterlijk 15 
augustus een subsidie aanvragen. Ook 
scholen die actief werken rond projecten 
duurzame ontwikkeling of mondiale vorming 
komen in aanmerking. 

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst 
 noordzuiddienst@maldegem.be
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Materiaal Jeugddienst en 
signalisatiemateriaal

Uitleendiensten 
vanaf 2 mei online 
Vanaf 2 mei kan je het uitleenmateriaal van de Jeugddienst 
en de signalisatieborden van de Dienst Infrastructuur online 
reserveren via www.maldegem.be/webshop.

Hoe
Registreer éénmaal jouw account (tenzij je je al eerder geregis-
treerd hebt voor andere zaken via de webshop). Daarna kan je 
inloggen met je account. 
Je kan het uitleenmateriaal vinden onder het  
tabblad “Uitleen”.

Voor wie
• Materiaal Jeugddienst: Maldegemse inwoners, Maldegemse 

(niet)-erkende verenigingen en in Maldegem gevestigde 
scholen kunnen dit materiaal ontlenen.

• Signalisatieborden: zowel Maldegemse als niet-Maldegemse 
particulieren en bedrijven kunnen de borden ontlenen. 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be 

 www.maldegem.be/aanvraag-werf-signalisatie-particulieren 

 www.maldegem.be/aanvraag-werf-signalisatie-bedrijven 

 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be 

 www.maldegem.be/uitleendienst-jeugddienst 

 www.maldegem.be/webshop

Zomerkampen
De inschrijvingen voor de zomerkampen  
gingen zaterdag 22 april van start, maar er  
zijn nog een aantal plaatsen vrij! Schrijf je  
in bij de vrijetijdsdiensten of online  
via www.maldegem.be/webshop. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 jeugddienst@maldegem.be
 050 72 86 22 | UiT-loket
 uit@maldegem.be
 050 72 89 70 | Sportdienst
 sportdienst@maldegem.be
 050 71 19 30 | Sint-Annazwembad
 zwembad@maldegem.be

 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

 www.maldegem.be/webshop

Vraag je feestcheque aan!

Vlaanderen Feest
Vlaanderen Feest! viert 11 dagen het feest van Vlaamse 
Gemeenschap en wil organisatoren van buurtfeesten 
tijdens deze periode belonen! Organiseer je tussen 30 juni 
en 11 juli een buurtfeest, dan maak je kans op een  
feestcheque tot € 170 via de Vlaamse Overheid. 
Haast je, want het aanbod is beperkt! 

Info
Vlaanderen Feest!

 11-daagse@vlaanderenfeest.eu

 www.vlaanderenfeest.eu
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In de buurt van alle gemeentelijke gebouwen

Heb jij de 
verzamelplaatsborden 

al gezien?!
Wie een bezoek brengt aan één van de gemeentelijke 
gebouwen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, 
kinderopvang, cultureel centrum, 
kunstacademie, zwembad…, let meestal 
niet op de evacuatieborden in de 
gebouwen of de verzamelplaatsborden 
in de buurt van die gebouwen. Toch 
maken deze borden deel uit van het 
intern noodplan als onderdeel van een 
geïntegreerd preventiebeleid van de 
gemeentelijke gebouwen waar je ook als 
burger belang bij hebt.
 
We spreken af met Theo Van Holm, inwijkeling 
en vrijwilliger bij de gemeentelijke preventiedienst voor 
de gebouwen.

Dag Theo, hoe kwam je in Maldegem terecht?
Theo Van Holm: Ik ben afkomstig uit Hoeke-Damme, 

meer bepaald van Hoekemolen. In 2010 
beslisten mijn echtgenote en ik om, met het 
zicht op ons pensioen, na 35 jaar het zeer 
rustige en stille Moerkerke te verlaten en ons 
te nestelen in het meer “actieve” Maldegem. 
Een beslissing die we ons nog geen minuut 
hebben beklaagd! We voelen ons intussen 
echte Maldegemnaars!

Vanwaar je keuze om als vrijwilliger aan 
de slag te gaan bij de preventiedienst?
Vanuit mijn blijvende interesse en 

mijn vroegere functie als afdelingshoofd van de 
preventiedienst van OCMW Brugge & Verenigingen/AZ 

Evacuatieoefening in Kinderopvang Ukkie Pukkie in Maldegem. 

Je vindt dit verzamelplaats-
bord aan elk gemeentelijk 

gebouw.
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Sint-Jan kwam ik in Maldegem al snel in contact met het 
gemeentebestuur en de preventieadviseur bij de Dienst 
Infrastructuur. 

Wat doet een preventieadviseur?
De preventieadviseur zorgt naast preventie, gezondheid 
en welzijn op de werkvloer voor de gemeentelijke 
personeelsleden, ook voor het uitwerken en oefenen 
van een gedetailleerd “intern noodplan” voor elk 
gemeentelijk gebouw zoals het gemeentehuis, 
administratieve gebouwen, de verschillende gebouwen 
van de kinderopvang, het Sint-Annazwembad, 
cultureel centrum, Kunstacademie 
en afdelingen, gemeenteschool 
Kruipuit…

Wat houdt zo’n intern noodplan 
in?
Een noodplan bevat alle 
instructies voor de bevoegde 
verantwoordelijken en de 
opgeroepen hulpdiensten om alle aanwezige personen, 
dus personeelsleden maar ook bezoekers, in het gebouw 
bij een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld een brand, in 
een mum van tijd te evacueren en op een veilige afstand 
op een verzamelplaats gecontroleerd bij mekaar te 
brengen en verder te begeleiden.

Waarom is een verzamelplaats zo belangrijk?
Een verzamelplaats is een vaste locatie waar alle 
geëvacueerde personen samenkomen of samen worden 
gebracht. De verantwoordelijke kan op die manier vlot 
tellen om het aantal aanwezigen te verifiëren en uit te 
sluiten dat er zich nog mensen in het gebouw zouden 
bevinden.

Weet een burger wat te doen wanneer bijvoorbeeld 
brand uitbreekt in het gemeentehuis?
Niet iedereen kent de evacuatieprocedures of 
de verzamelplaatsen. Daarom organiseert de 
preventiedienst regelmatig praktische brand- en 
evacuatieoefeningen waarbij werknemers worden 
aangeleerd hoe ze samen met de aanwezige bezoekers 
het gebouw zo snel mogelijk, gecontroleerd en veilig 
kunnen verlaten en zich samen begeven naar de 
aangeduide verzamelplaats. 

Worden de oefeningen op voorhand aangekondigd?
Deze brandoefeningen worden vooraf binnen de 
Preventiedienst door de preventieadviseur goed 
voorbereid aan de hand van een gedetailleerd 
draaiboek. Enkel het bestuur en het diensthoofd worden 
door hem discreet op de hoogte gebracht.
Op die manier kunnen we in de praktijk controleren en 
ervaren of het vooropgestelde noodplan compleet is, 
of misschien wel op bepaalde punten dient te worden 
bijgestuurd.
Het laatste anderhalf jaar organiseerden we in 
totaal acht evacuatieoefeningen in de gemeentelijke 

gebouwen. De meest recente dateert van 
eind maart in de Kinderopvang Ukkie-
Pukkie in Maldegem.

Niet evident met de aanwezige baby’s 
en peuters…
Dat klopt, een evacuatieoefening is altijd 
zeer ernstig te nemen en komt nooit op 
het gepaste moment. In het geval van 

een kinderopvang zijn de aanwezige baby’s of peuters 
volledig aangewezen op de aanwezige personeelsleden. 
Daarom is het noodzakelijk dat het aanwezige personeel 
goed weet wat te doen en het evacueren regelmatig 
inoefent. Op die manier wordt het een soort routine  
die men spontaan kan toepassen in geval van een  
echte calamiteit.

“Ook als burger 
kan je je 

voorbereiden op een 
noodsituatie.”

Theo Van Holm werkt als 
vrijwilliger bij de gemeentelijke 

preventiedienst.

>>
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Heb je nog een boodschap voor de Maldegemnaars?
Je hoeft echt geen doemdenker te zijn om na te denken 
wat te doen bij een brand of noodsituatie in openbare 
gebouwen en publiek toegankelijke plaatsen (warenhuis, 
bioscoop,…), bij je thuis of op reis.
Een volkswijsheid zegt dat een verwittigd man/vrouw er 
twee waard is. Dat geldt zeker ook in dit geval.
Leer jezelf de uitgang en de nooduitgang kennen via 
de groene en rode veiligheidspictogrammen. Weet wat 
ze betekenen.Ze zijn trouwens in alle Europese landen 
uniform, net als het noodnummer 112.
Als je op reis ergens logeert: kijk dan even op het 
evacuatieplan op de kamerdeur waar een brandblusser 

hangt en waar de dichtstbijzijnde trap of nooduitgang 
zich bevindt. Leer dit ook aan je kinderen! 

Info 
 050 72 86 03 | Preventieadviseur
  interne.preventie@maldegem.be

“De meeste mensen 
hebben nog nooit gehoord van

verzamelplaatsborden.”

WEES 
VOORBEREID
Je informeren en 
voorbereiden op risico’s 
kan je helpen om beter te 
reageren bij een kleine of 
grote noodsituatie. Maak 
daarom voor thuis en in 
de auto een noodkit om je 
te helpen.
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Ontdek samen met je baby  
de wondere wereld van boeken

Boekstart: 
vanaf 2 mei ook 
in Maldegem!

Vanaf 2 mei lanceert de Maldegemse 
Bibliotheek het project Boekstart. 
De Bibliotheek werkt samen met 
verschillende organisaties om dit 
project zo breed mogelijk uit te dragen.

Jonge kinderen taalvaardiger
Boekstart wil ouders met jonge kinderen (0 tot 1,5 jaar) laten 
genieten van boeken. Dat is goed voor de (taal)ontwikkeling van 
kinderen, de band tussen ouders en kind en de leescultuur binnen 
het gezin. 
Boekstart wil maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle 
kinderen, ook de maatschappelijk kwetsbare. Kinderen die al 

vroeg boeken leren kennen zijn 
taalvaardiger, kunnen sneller 
lezen, zich beter concentreren en 
lezen graag.

Boekenpakket
Tijdens een bezoek aan het 
consultatiebureau van Kind en 

Gezin krijgen ouders een eerste boekenpakket aangeboden voor 
hun baby van 6 maanden. Wanneer de peuters 15 maanden zijn, 
krijgen de ouders in het consultatiebureau een bon. Daarmee 
kunnen ouders in één van de drie Maldegemse bibliotheken hun 
tweede boekenpakket ophalen.

Boekstart is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Boekstart is een initiatief van Iedereen Leest, in samenwerking met de 
bibliotheken en Kind en Gezin. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek
 bibliotheek@maldegem.be
 www.maldegem.be/boekstart
 www.boekstart.be

Kinderen die 
vroeg boeken 

ontdekken zijn 
taalvaardiger

Eén website 

Op zoek 
naar 
kinder- 
opvang?
Ben je een Meetjeslandse ouder  
met een kindje tussen 0 en 3 jaar  
of een toekomstige ouder en op  
zoek naar opvang? Dan vind je op  
www.kinderopvangmeetjesland.be 
alle opvanginitiatieven in Maldegem. 
Enkel de door Kind & Gezin vergunde 
kinderdagopvanginitiatieven in de 
regio zijn opgenomen op deze website. 
Daardoor ben je als ouder zeker dat 
de opvang voldoet aan een minimale 
kwaliteit. 

Zoekt
ONTHAALOUDERS

Voor opvang van baby’s, peuters 
en/of schoolgaande kinderen tot 12 jaar

Heb je een hart voor kinderen?
Werk je graag thuis?

Plan je graag zelf je job?

Dan is onthaalouder worden iets voor jou !

We geven je graag vrijblijvend info over :
• Belastingsvrije kostenvergoeding
• Installatiepremie
• Sociale bescherming
• Vrije uur- en dagkeuze van de opvang
• Mogelijkheden van een samenwerking
• Aansluitingsvoorwaarden
• Ondersteuning van de dienst
• De boeiende jobinhoud

Bel voor meer info naar :

070/24 60 41
www.landelijkekinderopvang.be
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Fase D gaat in de loop van mei van start

RIOLERINGSWERKEN SPANJAARDSHOEK: 
NIEUWE OMLEIDING
In de loop van mei start fase D van de rioleringswerken 
aan Spanjaardshoek - Kruisken – Heulendonk. De 
werken in deze fase lopen vanaf kruispunt Verbranden 
Bos tot en met Heulendonk 18/A, inclusief beide 
kruispunten. Het verkeer zal een nieuwe omleiding 
moeten volgen, komende van Adegem via de 
Kallestraat, Gentweg, Onderdijke en komende vanuit 
de Kruipuit via Kleemputte, Staalijzer, Molenstraat. 
Voor fietsers verloopt de omleiding via de Molenstraat-
Windvang-Heulendonk. Opgelet: er is geen doorgang 
voor gemotoriseerd verkeer via Windgang toegelaten, 
enkel voor fietsers en aangelanden. De politie zal 
hierop controle doen. De werken en de bijhorende 
omleiding duren tot en met juli 2017 (onder 
voorbehoud van gunstige weersomstandigheden).

Gescheiden rioleringswerken
Aquafin legt samen met de gemeente Maldegem een 
gescheiden rioleringsstelsel aan voor 370 inwoners. 
Er komt een nieuwe leiding voor de opvang van 
het afvalwater. De bestaande grachten worden 
geherwaardeerd en zullen in combinatie met een nieuwe 
leiding instaan voor de opvang van het hemelwater. 
Het afvalwater komt via Spanjaardshoek uiteindelijk 
terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Eeklo. 
Het propere regenwater wordt aangesloten op de 
grachten of regenwaterleidingen die in verbinding blijven 
staan met de waterlopen in de buurt.

Nieuw wegbeeld met aangepaste verkeerssituaties 
Door de wegenis- en rioleringswerken zal ook het 
wegbeeld in de straten Spanjaardshoek, Kruisken en 
Heulendonk wijzigen. Het nieuwe wegbeeld moet zorgen 
voor duidelijkere verkeerssituaties en dus een grotere 
verkeersveiligheid. De wijzigingen zullen aan de hand 
van verkeersborden en wegmarkeringen ter kennis 
worden gebracht (zie ook beslissingen gemeenteraad 
pag. 22):
• In de reeds gerealiseerde fase A wordt de bebouwde 

kom uitgebreid naar Kruisken. Dit wil zeggen dat de 
grens van de bebouwde kom wordt verschoven van 
Spanjaardshoek nr. 50 naar Kruisken nr. 16. Dit wordt 
geaccentueerd door een wegversmalling ter hoogte 
van de nieuwe grens van de bebouwde kom, omdat 
op die manier een poorteffect wordt gecreëerd, 
waardoor de bestuurder attent wordt gemaakt op 
de gewijzigde verkeerssituatie. De wegversmalling 
zal gepaard gaan met een voorrangsregeling in het 
voordeel van bestuurders die de bebouwde kom 
verlaten.

• Vanaf het kruispunt Heulendonk – Heulendonk 
tot Kruipuit nr. 12 brengen we een rijbaanverdeling 
aan om het parkeren langs deze weg op de rijbaan 
onmogelijk te maken en om de plaats van het 
voertuig op de rijbaan te accentueren.

• De snelheid in Kruisken en Heulendonk verlagen we 
van 70 km/u naar 50 km/u omwille van de inrichting 

In november 2016 gingen de 
rioleringswerken aan Spanjaardshoek 

- Kruisken - Heulendonk van start. 
Ondertussen zijn fasen A, B, C en F 

afgewerkt en wordt fase E omstreeks 
eind april-begin mei afgerond. Fase D 
start in de loop van mei en duurt tot 
en met juli. Fase G is de voorlaatste 

fase en loopt van augustus tot 
september. De werken eindigen met 

fase I die loopt van november tot 
december 2017.
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van de weg in deze straten, de creatie van een uniform 
snelheidsbeeld (vb. snelheid gradueel afbouwen) en 
om de veiligheid van de diverse weggebruikers te 
garanderen.

• Op verschillende plaatsen in de Spanjaardshoek en 
Kruisken voeren we stilstaan- en parkeerverbod in. 
Dit wordt aangegeven door enerzijds het geschrankt 
aanleggen van afgebakende parkeerplaatsen op 
de rijbaan en anderzijds door de invoer van een 
verbod stilstaan en parkeren. Het begin en einde 
van de parkeerstrook zal verhoogd worden aangelegd 
om te voorkomen dat bestuurders bij een lage 
parkeerbezetting over de parkeerstrook rijden. Al deze 
ingrepen temperen de snelheid waardoor het hier 
verkeersveiliger wordt.

• Langs de hoofdweg tussen Verbranden Bos en 
Kleemputte worden de dubbelrichtingsfietspaden 
vernieuwd en geoptimaliseerd en 
fietsoversteekplaatsen voorzien. Ook in de 
Verbranden Bos en Kruisken richting Staalijzer 
wordt het fietspad verbreed naar een volwaardig 
dubbelrichtingsfietspad. 

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

Tijdens fase D ( mei - juli 2017) van de rioleringswerken aan 
Spanjaardshoek - Kruisken – Heulendonk zal het verkeer een 
nieuwe grote omleiding moeten volgen.

De riolerings- en wegeniswerken in fase A (foto van 
Kruisken) zijn afgerond en gaan gepaard met een nieuw 
wegbeeld en een aangepaste verkeerssituatie zoals 
verschuiving bebouwde kom met wegversmalling, dubbel 
richtingsfietspad en aangepaste parkeermogelijkheden. 
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17 doelstellingen tegen 2030

Gemeente Maldegem 
schaart zich achter de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Op 27 september 2015 legden de Verenigde Naties 
17 nieuwe doelstellingen, Sustainable Development 
Goals (SDG's), vast voor een duurzame ontwikkeling 
van de wereld tot 2030. Deze vervangen de acht VN-
Milleniumdoelstellingen (MD’s) die liepen van 2000 
tot 2015. 
De nieuwe doelstellingen gaan breder en kunnen 
alleen behaald worden als iedereen zich inzet,  
elke burger, elke gemeente, elke overheid of  
elke organisatie waar ook ter wereld.

17 doelstellingen
De Verenigde Naties keurden 17 doelstellingen goed, die 
tegen 2030 behaald moeten worden. Bij elke doelstelling 
zijn er targets of ‘subdoelstellingen’ vooropgesteld: 169 
in totaal. Naast armoedebestrijding, schoon water, goed 
onderwijs, gendergelijkheid schuiven de doelstellingen 
ook vrede, duurzame productie en consumptie, 
betaalbare en schone energie, en de strijd tegen de 
klimaatverandering naar voren. De agenda is bovendien 

niet enkel op de ontwikkelingslanden gericht, maar 
universeel voor alle landen. 

Ook het gemeentebestuur engageert zich
In doelstelling 11 ‘duurzame steden en 
gemeenschappen’ wordt een duidelijke rol toebedeeld 
aan lokale besturen (stads- of gemeentebesturen), 
aangezien zij het dichtst bij de burger staan. Het 
gemeentebestuur Maldegem heeft o.a. via haar 
sociaal beleid, het Klimaatplan Maldegem, het 
burgemeestersconvenant… al heel wat raakvlakken en 
ondertekende een engagementsverklaring om de 17 
doelstellingen verder te betrekken in haar gemeentelijke 
werking en beleid. Vanaf volgende editie belichten we 
geregeld één van de doelstellingen concreter. 

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
 noordzuiddienst@maldegem.be
 www.vvsg.be (>Internationaal)
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vrij 28/04 t.e.m.  
ma 1/05/17 

Smeedstage tijdens  
Herbeleef de middeleeuwen
Van 9.00 tot 16.30 uur
Waar: Kanunnik Andrieszaal, Pieter Bladelin-
plein, Middelburg 
Meer info: Herbeleef, www.herbeleef.eu 

za 29/04  & zo 30/04/17
Herbeleef de middeleeuwen
Waar: Dorpscentrum en Kasteelsite 
Middelburg 
Meer info: Herbeleef, www.herbeleef.eu

za 29/04 t.e.m. za 3/06 
Zo Dichtb(l)ij 
Zie pag. 16

vrij 28/04 t.e.m. zo 7/05/17
Week van de  
Amateurkunsten
Tal van tentoonstellingen, 
dans- en muziekoptre-
dens, toneel…
Slothappening: zie p. 27
Meer info: Cultuurdienst, 
www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten, 
programma zie ook vorig  infomagazine

di 2/05/17 
Kookles 'Koken  
in 30 minuten'
 Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be
 

vrij 5/05/17 
Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur 
Waar: Cafetaria Sporthal De Berken, Kleitkal-
seide 109, Maldegem 
Meer info: Maldocaps

zo 7/05/17 
Natuur- en landschapswande-
ling in en rond het Maldegem-
veld/Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem 
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesselare, 
webmaster@natuurpuntmaldegemknesselare.be
 

WAK - slothappening
Zie pag. 27
 

Share fair
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0485 71 56 
48, kathleen.demeulenaere@skynet.be

ma 8/05/17 
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 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 9/05/17 
Herdenking einde 
WereldOorlog II 
Van 15.00 tot 15.25 uur
Waar: Kerkhof (achter Sint-Adrianuskerk), 
Adegem-Dorp, Adegem 
Meer info: Koninklijke Vaderlandse  
Vereniging 'Eendracht Maakt Macht 
 

Contactgroep  
‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

woe 10/05/17 

Jeugdfilm – Zootropolis
Zie pag. 26

woe 10/5/17 en 
24/05/2017

Workshop ‘Werken met  
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

do 11/05/17 en 18/05/17 
Introductie-les 
smartphone (Android)
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

vrij 12/05/17 
Wandeling ‘Flirten 
met de provinciegrens’
Om 14.00 uur
Waar: De Poermolen,  
Paardekerkhoflaan 1, Donk
Meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef
 

CCDHP 
Het Ongerijmde – Cyrano
Zie pag. 26

ma 15/05/17
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
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di 16/05/17
Cursus 
aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
     

Krulboltornooi Okra sport
Om 13.00 uur
Waar: A. Trensonstadion indoor,  
Ringlaan, Maldegem 
Meer info: OKRA sport Midden-Vlaanderen

woe 17/05/17 
Genealogisch dienstbetoon 
Van 20.00 tot 22.00 uur 
Waar: Loods Dienst Infrastructuur,  
Bloemestraat 45, Maldegem 
Meer info: Familiekunde Vlaanderen 
Regio Meetjesland

do 18/05/17
Bloemschikken
Om 19.30 uur
Waar: zaal de Poermolen, Donk
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0485 71 56 48, 
Kathleen.demeulenaere@skynet.be

zo 21/05/17 
Dwars door Maldegem
Om 14.15 uur
Waar: Middenschool en Atheneum Malde-
gem, Mevrouw Courtmanslaan 80, Maldegem 
Meer info: info@dwarsdoormaldegem.be, 
http://loopwedstrijd.dwarsdoormaldegem.be

ma 22/05/17 
Filmnamiddag  
‘In a better world’
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
 

di 23/05/17 
Voordracht ‘Reuma  
in al zijn vormen’
Om 14.00 uur
Waar en meer info: Vief Maldegem i.s.m. 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
 

vrij 26/05/17 
Toneelstuk ‘Trap  
niet in de val’
Van 14.30 tot 15.15 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

CCDHP – Jonas Van Geel, Mag-
gie MacNeal, Gert Verhulst en 
Jelle Cleymans – Pappie loop 
toch niet zo snel 
Zie pag. 27

za 27/05/17  
en zo 28/05/17 

Hondsdol Festival
Van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem 
Meer info: Hondsdol Vzw, info@honds-
dol-festival.be, www.hondsdol-festival.be

ma 29/05/17 
Leeskring
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

VOORUITBLIK JUNI

zo 11/06/17 
Kardinaal Jozef De Kesel 
in zijn geboortedorp
Op zondagnamiddag 11 juni brengt Kardinaal 
Jozef De Kesel een bezoek aan zijn geboor-
tedorp Adegem. Het wordt een gezellig 
ontmoetingsmoment dat openstaat voor alle 
inwoners van Maldegem. Meer info volgt in 
het magazine van juni!
   

za 17/06/17
Spaghettiavond
Van 18.00 tot 21.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Info en inschrijven: Noord-Zuiddienst,  
050 72 89 51, noordzuiddienst@maldegem.be

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.
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UiTTIP

Proef  van andere culturen!

13DE MULTICULTUREEL FESTIVAL 
Op vrijdag 2 juni kan je naar jaarlijkse traditie tijdens 
het Multicultureel Festival kennismaken met andere 
culturen en proeven van een andere leefwereld. 
Bovendien is het een gelegenheid voor inwoners  
van een andere origine om kennis te maken met  
onze cultuur.

Wanneer
Vrijdag 2 juni
19.00 tot 23.00 uur
(deuren open op 18.30 uur)
Waar
In en rond de gebouwen van 
het lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
Mevrouw Courtmanslaan 92  
in Maldegem
Prijs
De toegang is gratis.

Programma
Geniet van tal van activiteiten en live muziek:
• Moonshine & Mojo: band uit Maldegem met een 

gevarieerd repertoire
• Ritmo Latino: multiculturele muziek uit Cuba, Puerto Rico 

en Dominicaanse republiek met een stevig ritme
• Amanadance: Egyptische buikdans afgewisseld met een 

Marokkaans, Tunesisch of Algerijnse dans
• Nut & Vermaak
• MultiChoir: koor
• Henna tattoo’s
• Doe mee aan een Djembé-sessie!
• Danskemeer en Katootje
• Kinderdorp met leuke animatie, activiteiten en 

springkasteel
• Culinaire eettentjes en gezellige bars

Kortom, een niet te missen en gezellige avond voor jong en 
oud! Iedereen is van harte welkom!

Het Multicultureel Festival is een organisatie van het OCMW 
Maldegem i.s.m. de gemeentelijke Noord-Zuiddienst en de Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Info
 050 72 72 55 | OCMW Maldegem
  Marie.Liefooghe@ocmwmaldegem.be
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Van 29 april tot en met 3 juni 

ZO DICHTB(L)IJ IN MALDEGEM
'Zo Dichtblij' wil zoveel mogelijk burgers 
samenbrengen en warm maken om klimaatbewuster 
te gaan winkelen en leven! Naast de vernieuwde 
winkelactie ter vervanging van Met Belgerinkel naar 
de Winkel, kan je deelnemen aan tal van acties die in 
Maldegem het fietsen wil promoten of stimuleren!

1. Winkel 
klimaatbewust  
en win!
Van zaterdag 29 april 
tot en met zaterdag 
3 juni moedigen we 
inwoners extra aan om 
met de fiets of te voet te 
winkelen in Maldegem. Je 
herkent de deelnemende 
handelaars en 
gemeentelijke diensten 
aan de Zo Dichtblij-

affiche. Tijdens die periode ontvang je bij je aankoop 
een lot. Opgelet: je kan dit lot enkel online registreren. 
Lukt dit niet, neem dan gerust contact met de Dienst 
Lokale Economie. Je wordt er met de glimlach verder 
geholpen!
Alvast veel succes en misschien word jij straks op 22 juni 
uitgenodigd om een leuke prijs in ontvangst te nemen!
Info: Dienst Lokale Economie (Zie pag. 18)

2. Woensdag Fietsdag 
#GoWithTheVelo 
Op woensdag 26 april 
werd in Vlaanderen 

de campagne Woensdag Fietsdag op gang 
getrapt om toch minstens één keer in de 
week de fiets te nemen: met de fiets naar 
het werk, fiets-poolen met collega’s, naar 
de lokale bakker en groenteboer per fiets, 
familiebezoekjes met de fiets, naar school met de fiets, op 
de fiets naar de sportclub,….
Woensdagfietsdag.be geeft je net dat trapje extra, met 
supportersploegen, beloningsbadges, tips en prijzen. Ook 
in Maldegem promoten we deze campagne!  
Schrijf je in op woensdagfietsdag.be en word lid van het 
grootste peloton van Vlaanderen!
Info: www.woensdagfietsdag.be (Zie pag. 18)

3. Fiets Repair Café
In een korte gratis workshop leer je 
via handige tips & tricks de eerste 
hulp-technieken bij fietspech.

Wanneer: woensdag 10 mei 
Workshop 1: 13.30 tot 15.00 uur 
Workshop 2: 15.30 tot 17.00 uur 
Waar: loods Dienst Infrastructuur,
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Inschrijven: via inschrijving. evenementen@maldegem.be.  
Maximum 15 deelnemers per workshop!
Info: Sport- & evenementenmanager (Zie pag. 18)

ZO DICHTBLIJ, VAN 29 APRIL TOT EN MET 3 JUNI 2017
Vraag je tombola-loten in de deelnemende zaken 

en maak kans op prijzen uit onze gemeente
www.zodichtblij.be

HET HART VAN
MIJN GEMEENTE

DA’S ZO 
DICHTBLIJ
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4. Workshop E-biken
Tijdens deze gratis workshop komen 
diverse aspecten inzake veiligheid en 
technische info over de elektrische 

fiets aan bod. Er is ook een behendigheidsparcours 
voorzien. 
Wanneer: zaterdag 20 mei, 9.00 tot 12.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad  
Inschrijven: via inschrijving.evenementen@maldegem.be. 
Maximum 20 deelnemers per workshop
Info: Sport- & evenementenmanager (Zie pag. 18)

5. KIJK! Ik fiets!
Kan je kind al fietsen met 
steunwieltjes, maar weet je niet goed 
hoe het nu verder moet? Wil je graag 

zelf jouw kapoen begeleiden zodat je trots van op de 
eerste rij kan meekijken wat hij/zij al kan? Dan is KIJK! Ik 
fiets! echt iets voor jou!

Op 3 juni kun je in sporthal MEOS zelf je kind leren fietsen 
onder begeleiding van een ervaren monitor die voor leuke 
oefeningen zorgt. Na de sessie krijgen alle kindjes een 
waar KIJK! Ik fiets!-diploma.
Wees er wel snel bij want er zijn slechts 20 plaatsen!

Wanneer: zaterdag 3 juni, 9.00 tot 12.00 uur 
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, Maldegem
Meebrengen:
• Eigen fiets zonder steunwieltjes
• Tussendoortje en water voor kind en ouder
• Helm (verplicht)

Belangrijk: elk kind moet begeleid worden door één 
ouder/grootouder/…!

Prijs: € 10,50
Inschrijven: Vanaf zaterdag 6 mei om 9.00 uur via
• www.maldegem.be/webshop 
• bij de Sportdienst in sporthal MEOS
Info: Sportdienst (Zie pag. 18)

Jong geleerd is oud gedaan: leer op 3 juni je kind fietsen tijdens KIJK! Ik fiets!
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6. Toch de auto? Kies voor 
carpoolen!
Als je toch de auto neemt, kies dan zo 

veel mogelijk voor carpoolen. Samenrijden laat je toe de 
kosten te delen, is gezellig en ook nog eens beter voor het 
milieu.
Via carpool.be vind je makkelijk je carpoolpartner voor 
al je ritten in België of Europa. Plaats een zoekertje en 
carpool.be zoekt voor jou de beste match. Neem contact 
op met je chauffeur of lifter, maak goede afspraken en 
geniet vooral van je rit. 
In de toekomst zullen in Maldegem carpoollocaties 
worden aangeduid en nieuwe locaties  worden 
bekendgemaakt.  

Info
 050 72 89 59 | Sport & - evenementenmanager
 inschrijving. evenementen@maldegem.be

 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie

 lokale.economie@maldegem.be

 www.zodichtblij.be 

 050 72 89 70 | Sportdienst
 bieke.moerman@maldegem.be

 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be

 www.30dagen.be

 www.maldegem.be/klimaatgezond-maldegem

 

30-dagen fietsplezier
Ook de campagne “30 dagen uitgedaagd”, staat in 
mei in het teken van de fiets. Doe een maand lang 
minstens één van je verplaatsingen - naar het werk, 
de winkel, vriend of familie - per fiets. Goed voor 
jezelf en het milieu!

Zorg voor betere luchtkwaliteit
Wie zich verplaatst met de fiets in plaats van 
met de auto of ander gemotoriseerd vervoer, 
produceert geen fijn stof, geen stikstofoxide, geen 
CO2 en verbruikt geen (fossiele) energie. Een erg 
eenvoudige manier om bij te dragen aan een betere 
luchtkwaliteit. 

Zoek betere luchtkwaliteit 
Fiets op een fietspad dat door groen omgeven is. 
Zo zorg je niet alleen voor minder vervuiling, maar 
trakteer je jezelf ook op een portie gezonde lucht!

"30 dagen uitgedaagd” is een campagne van de Vlaamse 
Overheid. Via de website www.30dagen.be kan je je 
inschrijven om zes uitdagingen aan te gaan. 
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In aparte netten op het recyclagepark

PROEFPROJECT  
INZAMELING PVC 

Vanaf 2 mei tot eind 2017 kan je je PVC (PolyVinylChlo-
ride)-afval in aparte netten deponeren op het recycla-
gepark. De aparte inzameling is een proefproject i.s.m. 
onze intercommunale I.V.M. om een kortere keten te 
creëren van materiaalstromen die ingezameld worden 
op het recyclagepark. Het ingezamelde PVC wordt door 
een gespecialiseerde firma gesorteerd, verkleind en ver-
malen tot poeder. Dit poeder kan als grondstof opnieuw 
gebruikt worden in het productieproces. 

Waarom apart inzamelen?
Door de afgedankte PVC producten afzonderlijk (van 
de andere harde kunststoffen) in te zamelen is het 
mogelijk om dit PVC-materiaal sneller opnieuw in de 
productieketen te brengen. Het gerecycleerd PVC 
wordt ingezet in de productie van o.a. nieuwe raam- en 
deurprofielen. 

Wél toegelaten
• PVC raam- en deurprofielen (Gelieve het glas uit de 

raamprofielen halen. Dit glas hoort in de container 
‘vlak glas’.)

• rolluiken (Gelieve de metalen balk uit de rolluiken 
halen. Dit hoort in de container ‘metalen’.)

• planchetten 

Niet toegelaten
• PVC-buizen
• PVC-kabels
• PVC-vensterbanken
• andere harde kunststoffen 

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

 www.maldegem.be/afval-netheid 

Schrijf  je in vóór 10 mei!

GROEPSAANKOOP 
ZONNEPANELEN

Tot en met 9 mei 2017 loopt de tweede 
groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Oost-
Vlaanderen! Elke Oost-Vlaming kan zich gratis en 
vrijblijvend inschrijven via www.oost-vlaanderen.be/ 
zonnepanelen. De veiling voor de leverancier vindt 
plaats op 10 mei 2017. Vanaf 29 mei 2017 ontvangt 
elke inschrijver zijn persoonlijk voorstel. Vindt die 
het voorstel interessant, dan kan hij tot en met 30 
juni 2017 het voorstel accepteren.

Wie kan deelnemen
Elke eigenaar van een woning in Oost-Vlaanderen. 
Huurders kunnen ook deelnemen als zij de expliciete 
toestemming hebben van de eigenaar van de woning.
Ook kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s), land- 
en tuinbouwers of een vereniging van mede-eigenaars 
(VME) kunnen zich inschrijven.

Burgemeestersconvenant
Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan 
de vermindering van CO2-uitstoot. Daarnaast sluit 
deze groepsaankoop volledig aan bij de ambitie van 
de gemeente Maldegem om tegen 2020 een aandeel 
van 20 % hernieuwbare energie op het grondgebied 
van Maldegem te wekken. Hiervoor werd in 2015 het 
burgemeestersconvenant ondertekend.
Ook het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen maakt 
werk van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen, waarbij 
de doelstelling voorziet om tegen 2050 klimaatneutraal 
te zijn! 

Info
  0800 26 803 (Gratis nummer) | Groepsaankoop
 www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen 
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Het MOP-team maakt in mei en juni vier 
zones in Maldegem extra zwerfvuilvrij.

Maldegem is een propere 
gemeente, dankzij de inzet van haar 
inwoners en het onderhoud door 
de gemeentelijke diensten. Toch 
krijgen we nog te vaak af te rekenen 
met zwerfvuil. Het MOP (Maldegem 
Ontzettend Proper)-team ruimt dit 
zwerfvuil regelmatig op en zal in de 
loop van mei en juni in vier zones 
in de gemeente extra regelmatig 
zwerfvuilvrij maken. Je kan de 
opgeruimde straten herkennen aan 
de bordjes “Pas geruimd”. 
 
Vier zones

ZONE 1: actieperiode van 2 mei tot en 
met 15 mei
• Passiedreef
• Heirweg
• Butswervestraat
• Brezendedreef

ZONE 2: actieperiode van 15 mei tot en 
met 26 mei
• Kleine Warmestraat
• Burchtstraat
• Celieplas
• Waleweg

ZONE 3: actieperiode van 29 mei tot en 
met 9 juni
• Francis de Meeuslaan
• Groot Burkelkalseide
• Torredreef
• Urselweg

ZONE 4: actieperiode van 12 juni tot en 
met 23 juni
• Veldekens
• Vlamingstraat
• Zwepe

Draag ook je steentje bij
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen 
een mooie buurt! Gooi geen afval op 
de weg en in de berm! Veeg je straat. 
Onderhoud je favoriete plaats. 
 
Zie je zwerfvuil liggen? Meld dit aan de 
Milieudienst via www.maldegem.be/
meldingskaart of 050 72 86 13.

Heb je zin om als school of vereniging 
in je buurt mee te doen aan de actie of 
als bewoner je steentje bij te dragen? 
Contacteer dan de Milieudienst.

Subsidie zwerfvuilactie
Scholen en verenigingen kunnen 
een subsidie aanvragen voor het 
organiseren van een zwerfvuilactie. Je 
kan maximaal € 375 per jaar verkrijgen. 
Het bedrag is afhankelijk van de lengte 
van het traject, de moeilijkheidsgraad 
van de opruiming en de sortering van 
het zwerfvuil.

De zwerfvuilacties kaderen binnen het 
project Vlaanderen Mooi, het vroegere 
Indevuilbak: een initiatief tegen zwerfvuil 
en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en 
de VVSG. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/zwerfvuil 
 www.mooimakers.be 

Maak onze gemeente mee mooi!

Extra 
zwerfvuilacties 
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 23 MAART 2017
STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING SCARABE - 
KRUISKEN-ADEGEM: PRINCIPIËLE BESLISSING*
• De gemeenteraad keurde in zitting van 23 maart 2017 het 

tracé van de nieuwe wegenis, in de verkaveling Scarabe, 
gelegen te Adegem - Kruisken goed, waardoor aan de 
nieuw aangelegde straat een naam kan toegekend 
worden.

• Door heemkundige Gothard De Coninck werd het voorstel 
‘Stapmolen’ aangereikt.
'Stapmolen' verwijst naar de ringvormige structuur die op 
luchtfoto's van 2000-2003 en 2017 te zien is. De stapmolen 
is een constructie met concentrische drijfhekken, al dan 
niet onder schrikstroom. In het geval van perceel G 752 D 
gaat het om een "4 paardsstapmolen" met vier drijfarmen, 
theoretisch dus voor maximaal vier paarden. Deze werd 
gebruikt om paarden zonder veel extra begeleiding te 

laten bewegen en aan elkaar te laten wennen. Een motor 
met regelbare snelheid zorgt voor de aandrijving. 

Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling 
Scarabe, gelegen te Adegem – Kruisken wordt principieel de 
straatnaam 'Stapmolen' toegekend.

ELIA - AANLEG ONDERGRONDSE 
HOOGSPANNINGSLEIDING
• De gemeenteraad keurde op 25 september 2014 de 

dadingsovereenkomst met de NV Elia in het kader van het 
Stevin Project goed.

• Elia stelde op 13 januari 2017 een voorstel kabeltracé 
op voor een 150 kV hoogspanningsleiding op het 
grondgebied van Maldegem. Deze ondergrondse 
verbinding zal de bestaande bovengrondse 150 kV 
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hoogspanningslijn vervangen die ten zuiden van 
Maldegem op haar grondgebied loopt.

• De hoogspanningslijn die ten noorden op het 
grondgebied van Maldegem loopt (evenwijdig aan 
het Stevin project langsheen de kanalen), wordt na 
het indienststellen van de bovengrondse Stevin 380 
kV hoogspanningslijn en de realisatie van de nieuwe 
verbinding ook afgebroken.

• Op grondgebied Maldegem loopt het geplande tracé 
vanaf Moerkerke Damme, langsheen de Oostdreef, 
Passiedreef, Vakebuurtstraat, Vakeleiestraat, onder 
private akkers, Vakewegel, Vakebuurtstraat, kruising N 49, 
parallel met N 49 aan de zuidkant tot het afrittencomplex 
N 44, ligging parallel met de N 49 aan de Noordzijde tot 
het Afleidingskanaal van de Leie, Eeklo.

• Men zal dus evolueren van de huidige drie bovengrondse 
hoogspanningsleidingen naar 1 bovengrondse en 1 
ondergrondse hoogspanningsleiding.

• Het nieuwe tracé werd zo gekozen, dat zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt werd van gewestwegen, en dat dicht 
bevolkte gebieden werden vermeden.

• Het aantal woningen in Maldegem die getroffen worden 
door de overspanning daalt van 37 naar 12.

De gemeenteraad keurt het voorstel kabeltracé op 
Maldegems grondgebied goed door Elia (Elia System 
Operator - Elia Asset - Elia Engineering) NV goed.

GLOBAL GOALS - LOCAL FOCUS - LOKALE 
BESTUREN ENGAGEREN ZICH VOOR DE DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN.*
• De vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) 

vraagt aan de lokale besturen om zich te engageren voor 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable 
developmentgoals) van de Verenigde Naties en daarom 
de engagementsverklaring voor te leggen op de 
gemeenteraad. Het betreft hier een set van doelstellingen 
die wereldwijd duurzame ontwikkeling nastreven tegen 
2030. Het gaat om duurzaamheid in de brede zin van 
het woord, met aandacht voor ecologische, sociale, 
economische en duurzame aspecten.

• De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking bracht in 
de vergadering van 13 januari 2017 positief advies uit 
en engageert zich in de mate van het mogelijke voor de 
realisatie van deze doelstellingen.

De gemeenteraad beslist om zich te engageren voor de 
realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

en gaat akkoord om de engagementsversklaring GLOBAL 
GOALS - LOCAL FOCUS te ondertekenen (zie pag. 12).

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad beslist om de besluiten genomen 

in de gemeenteraad van 15 december 2016 inzake 
de goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing 3 
2014-2019 en het budget 2017, in te trekken en de 
meerjarenplanaanpassing nr. 4 2014-2019 en het budget 
2017 opnieuw goed te keuren.

• Een aantal politiereglementen wordt vastgesteld in het 
kader van de wegeniswerken SPAM 12 in Spanjaardshoek, 
Kruisken en Heulendonk (zie pag. 11):

• In het kader van de wegeniswerken van het SPAM 
12 project wordt beslist om de bebouwde kom in de 
Spanjaardshoek uit te breiden tot Kruisken nr. 16. 
De gemeenteraad keurt het reglement houdende de 
afbakening van de bebouwde kom in Adegem goed.*

• De gemeenteraad keurt het reglement betreffende 
de verkeersgeleiders ter hoogte van het kruispunt 
Spanjaardshoek - Middelleen en het kruispunt 
Heulendonk - Heulendonk goed.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende 
de realisatie van een fietspad en de creatie van 
fietsoversteekplaatsen in het kader van het SPAM 12 
project goed.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende de 
invoer van een rijbaanverdeling vanaf het kruispunt 
Heulendonk - Heulendonk tot Kruipuit nr. 12 goed.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende het 
instellen van een snelheidsbeperking in Kruisken en 
Heulendonk goed.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende 
de invoer van een stilstaan- en parkeerverbod in de 
Spanjaardshoek, vanaf het kruispunt met Middelleen, en 
Kruisken tot Heulendonk goed.

• De gemeenteraad keurt het reglement betreffende 
de invoer van het parkeren op de verhoogde berm in 
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Spanjaardshoek en de invoer van een parkeerverbod in 
Spanjaardshoek en Kallestraat goed.

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende de 
invoer van een voorrangsregeling ter hoogte van de 
wegversmalling in Kruisken goed.*

• De gemeenteraad keurt de akte betreffende de kosteloze 
grondafstand van een perceel grond in de Kasteelstraat 
te Middelburg goed. De overdracht gebeurt met het 
oogmerk deze gronden op te nemen in het gemeentelijke 
openbare domein.*

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de 
kosteloze overname van de wegenis, bijhorende 
infrastructuur en openbaar groen van de Croonestraat, 
met het oogmerk om dit te integreren in het 
gemeentelijke openbare domein. *

• De gemeenteraad beslist voor de aanslagjaren 2017 
tot en met 2019 zowel een openingsbelasting als een 
jaarlijkse belasting te heffen op nachtwinkels gelegen 
op het grondgebied van Maldegem. Het betreft een 
herstemming van het reglement van 14 december 2016.*

• De gemeenteraad keurt de wijzigingen inzake de 
vrijwilligersformulieren en het proces in functie van een 
uniform gecentraliseerd vrijwilligersbeleid, goed. De 
nieuwe regeling zal voortaan door alle gemeentelijke 
diensten gehanteerd worden, behalve bij de 
gemeentelijke speelpleinen, het speelplein van vzw Oranje 
en Grabbelpas waarbij de regeling van de "organisatienota 
speelpleinwerking en Grabbelpas", van toepassing blijft. *

• De gemeenteraad beslist de contractuele 
personeelsformatie van de gemeente Maldegem uit te 
breiden met volgende functies* :

  - niv. B : 1 projectcoördinator IT 
  - niv. B : 1 projectcoördinator HR-beleid
  Uit de statutaire personeelsformatie van de gemeente 

Maldegem wordt volgende functie geschrapt: 
  - niv. B : -1 coördinator personeel & opleiding 

• De gemeenteraad beslist haar bevoegdheid met 
betrekking tot de lokale rechtspositieregeling, het 
organogram en de personeelsformatie met ingang 
van 1 april 2017 aan het college van burgemeester en 
schepenen te delegeren.

• De gemeenteraad beslist om 1 voltijdse statutaire 
betrekking van inspecteur van politie medewerker team 
interventie/verkeer, van de Lokale Politie Maldegem, 
vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit van de 
geïntegreerde politie.* 

Ter info:
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan  
op dinsdag 30 mei 2017.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting, 
bekend gemaakt worden op de gemeentelijke  
website: www.maldegem.be/gemeenteraad.

De gemeenteraadszittingen gaan steeds door om 
19.30 uur in ‘zaal Maldegem’ op de derde verdieping 
in het gemeentehuis, Marktstraat 7. 
U bent van harte welkom bij de openbare zitting. 

Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad 
kunt u raadplegen op de gemeentelijke website 
vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in de 
eerstvolgende zitting.

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier 
politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en Open Vld) en 
één onafhankelijk raadslid. De meerderheidsfracties 
CD&V en Groen sloten een bestuursakkoord. De 
gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in de 
besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt. De 
punten die alle fracties unaniem goedkeurden, zijn 
gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere punten 
was de stemming verdeeld.
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Maak kennis met Maldegemse scholen
Hieronder vind je de contactgegevens en 
opendeurdagen/kijkdagen van alle scholen 
in Maldegem. 

KLEUTER- EN/OF LAGER ONDERWIJS

GO! DE DRIESPRONG EN DE RAKKERTJES 
Info

  050 72 88 85 | GO! Basisschool De Driesprong
 bs.maldegem@g-o.be
 Katsweg 1, Maldegem

 www.de3sprong.be 
Curieuzeneuzedagen op 19 mei en 16 juni van 9.00  
tot 10.00 uur.

  0475 89 33 39 | GO! Kleuterschool De Rakkertjes
 bs.maldegem@g-o.be
 Mottedreef 6, Maldegem

 www.de3sprong.be/afdelingen/rakkertjes
Tuinfeest op 17 juni
Curieuzeneuzedagen op 18 mei en 15 juni van 9.00  
tot 10.00 uur.
 

VRIJE BASISSCHOOL DE ARK 
Info

  050 72 98 89 | VBS De Ark I
 Markt 15, Maldegem 
 deark.markt15@gmail.com

 www.dearkmaldegem.be

  050 71 68 26 | VBS De Ark wijkschool Vossenhol
 Schautenstraat 258, Maldegem 
 deark.markt15@gmail.com

 www.dearkmaldegem.be

  050 71 57 69 | VBS De Ark wijkschool Strobrugge
 Oude Aardenburgse Weg 72, Maldegem
 deark.markt15@gmail.com

 www.dearkmaldegem.be

  050 71 23 81 | VBS De Ark II
 Zwarte Zusterslaan 1, Maldegem

  050 71 64 33 | VBS De Ark Middelbrug
 Dinantstraat 1, Middelburg

Schoolfeest op 4 juni in VBS De Ark Middelburg van 14.00 
tot 18.00 uur.

 info@dearkmaldegem.be

 www.dearkmaldegem.be
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VRIJE BASISSCHOOL DE KLEITHEUVEL
Info

  050 71 52 07 | VBS de Kleitheuvel
 Kleitkalseide 107, Maldegem-Kleit
 info@vbsdekleiheuvel.be

 www.vbsdekleiheuvel.be
        

VRIJE BASISSCHOOL DE PAREL
Info

  050 71 15 62| VBS De Parel
 Donkstraat 118 en Paardekerkhof 1/A, 

 Maldegem-Donk
 basisschooldonk@telenet.be

 www.de-parel.be
        

VRIJE KLEUTERSCHOOL ZUSTERS MARICOLEN
Info

  050 72 98 87 | VKS Zusters Maricolen
 Marktstraat 15, Maldegem
 kleuterschoolzustersmaricolen@gmail.com

 www.kleuterschoolzustersmaricolen.be
        

VRIJE BASISSCHOOL DE PAPAVER
Info

  050 71 15 93 | VBS De Papaver
 Adegem-Dorp 16/A, Adegem
 directie@depapaver.be

 www.depapaver.be
        

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KRUIPUIT
Info

  09 377 27 52 | GB Kruipuit
 Kruipuit 19/A, Adegem
 basisschool.kruipuit@maldegem.be 

 www.schoolkruipuit.be
Peuterkijkdag donderdag 18 mei om 14.00 uur
Schoolfeest op zondag 25 juni

SECUNDAIR ONDERWIJS

GO! MIDDENSCHOOL & ATHENEUM COUMA 
Info

  050 72 88 80 | Couma
 Mevr. Courtmanslaan 80, Maldegem
 info@couma.be

 www.couma.be
        

MARICOLEN 
Info

  050 72 98 81
 Marktstraat 15, Maldegem
 directie@maricolen.be

 www.maricolen.be

VOLWASSENENONDERWIJS

INSTITUUT VOOR VOLWASSENENONDERWIJS
Info

  050 72 88 84 | IVO Maldegem
 Mevr.Courtmanslaan 80, Maldegem 
 secretariaat.maldegem@ivobrugge.be

 www.ivobrugge.be

KUNSTONDERWIJS

KUNSTACADEMIE MALDEGEM
Info

  050 72 89 50 | KUMA
 Mevrouw Courtmanslaan 82, Maldegem 
 kunstacademie@maldegem.be

 www.academiekuma.be

Wijkscholen
Adegem: CC Den Hoogen Pad
Donk: Poermolen, Paardekerkhof 1 
Kruipuit: Basisschool, Kruipuit 21

Filialen
Aalter: Boomgaardstraat 10, 9880 Aalter 
Bellem: Museumstraat 103, 9881 Bellem 
       

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS (FILIAAL)
Info

  09 374 36 54 | Secretariaat Aalter
 Mevrouw Courtmanslaan 82, Maldegem (KUMA)
 Bloemestraat 36/D, Maldegem (sporthal Meos)
 academie@aalter.be

 www.aalter.be/academie 
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WOENSDAG 10 MEI
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Zootropolis
Zootropolis is een stad als geen ander, een moderne 
wereld met alleen dieren. De stad bestaat uit 
verschillende wijken zoals de chique Sahara Square en 
het ijskoude Tundratown. Het is een mengelmoes van 
dieren uit verschillende omgevingen die samenleven. 
Het maakt niet uit wie of wat je bent, van de grootste 
olifant tot de kleinste spitsmuis. 

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

VRIJDAG 12 MEI
20.30 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Het Ongerijmde   

Cyrano
Hoe overleef je het levensmotto “In alles en door 
iedereen bewonderd worden” met een neus die buiten 
proportie is? Wat voor zin heeft het om virtuoos te zijn 
op alle mogelijke vlakken, als je de vrouw van je leven 
niet durft te zeggen dat je van haar houdt? Hoe absurd 
is het om andermans lijf te lenen om je hart te laten 
spreken?
Cyrano is een voorstelling waarin geen compromissen 
worden gesloten, behalve dan in de liefde. 

Een stuk voor spelers waarin fantasie en 
verbeeldingskracht hoogtij vieren, waarin de personages 
letterlijk en figuurlijk schermen met waarden als 
vrijheid en onafhankelijkheid en waar het neuscomplex 
gecamoufleerd wordt met poëzie, muzikaliteit en 
humor! 

Vertaling en bewerking: Machteld Timmermans
Spel: Jenne Decleir, Ann Tuts, Machteld en Danny 
Timmermans

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

© Lien Robberechts
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VRIJDAG 26 MEI
20.30 UUR 
CC DEN HOOGEN PAD

Jonas Van Geel,  
Maggie MacNeal,  
Gert Verhulst en  
Jelle Claeymans 

Pappie loop toch 
niet zo snel 
Lang leve het levenslied! Het roert, ontroert, slaat en zalft. 
Al meer dan 100 jaar is het levenslied de kortste route 
tussen lach en traan. Het levenslied is de tragikomische 
weerspiegeling van het dagelijkse leven via de mooiste 
melodieën. En toch; ons collectief geheugen loopt gevaar, 
brokkelt af. We dreigen die mooie liedjes te bagatelliseren, of 
nog erger, te vergeten. Hoog tijd dus voor een reddingsplan!

Maggie MacNeal, Gert Verhulst, Jonas Van Geel en Jelle 
Cleymans gaan op zoek naar de ware schoonheid achter een 
van de meest geplaagde kunstvormen van de Lage Landen. 
Alle vier zijn ze gebeten door de meest getormenteerde 
smartlappen en de geestigste levensliedjes. Samen met zes 
fantastische muzikanten trekken ze met slechts één missie 
doorheen Vlaanderen: het blazoen van het levenslied  
weer oppoetsen. 

Inkom: € 25 (VVK), € 28 (ADK), € 24 ( KABO), €22 (GABO 
en -26 jaar)

LAATSTE 
TICKETS!

Nog tot en met zondag 7 mei

Week van de 
Amateurkunsten
Tot en met zondag 7 mei kan je de Week van de 
Amateurkunsten beleven met een tal van activiteiten. 
Alle activiteiten vind je in het vorig infomagazine, in de 
programmakrant aan het Onthaal in het gemeentehuis 
of via de gemeentelijke website.

Slothappening
Zondag 7 mei sluit de WAK om 17.00 uur af in het 
Gemeentehuis. Peter Van Hecke brengt een korte mo-
noloog van Tsjechov ‘Over de schadelijkheid van tabak’, 
de koorzangers van Thaleia! nemen je op sleeptouw 
en de finissage wordt opgeluisterd door folkgroep 
Klakkebusse uit Adegem. Daarna kan je genieten van 
een gezellige babbel en een kop koffie. Inschrijven voor 
deze slotactiviteit is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 3 
mei via de Cultuurdienst. 

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

 www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten



2017  MEI |  28 28  |  MALDEGEM MAGAZINE

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
afi

sc
h 

on
tw

er
p:

 w
w

w
.jo

sn
ot

te
bo

om
.b

e 
/ 

dr
uk

: w
w

w
.v

an
ho

es
te

nb
er

gh
e.

be


