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WORKSHOPS HAAL 
MEER UIT JE ZAAK

NIEUW SEIZOEN 
CC DEN HOOGEN PAD

IEDER KAKJE 
IN EEN ZAKJE

SPEELPLEIN DONK 
KLAAR VOOR DE ZOMER!

maldegem
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Leer de FAST-test opHERKENEENBEROERTE.BE

KIJK OF DE MOND SCHEEF STAAT KIJK OF ARM/BEENMINDER GOED BEWEEGT

REAGEER ONMIDDELLIJK, ELKE MINUUT TELT

LUISTER OF PERSOON ONDUIDELIJK SPREEKT

HERKEN JIJ DE SYMPTOMENVAN EEN BEROERTE?
Doe de FAST-test: let op Face-Arm-Speech-Time

Beperk de schade: bel 112  
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In België zijn jaarlijks 
19.000 mensen, of 52 mensen 

per dag, het slachtoffer van een 
beroerte. Een snelle herkenning van 
de symptomen met de FAST-test is 

essentieel zowel om levens te redden 
maar ook om een volledig herstel 
te kunnen verkrijgen. Je kan een 

beroerte op een eenvoudige manier 
herkennen. Snel reageren kan 

een verschil maken!
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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

Maldegem, onderwijsgemeente!
Elke morgen wanneer ik naar het 
gemeentehuis kom, treft het me 
hoeveel jongeren er ’s ochtends 
op de fiets op weg naar school 
zijn. Ook kleuters komen —zeker 
nu het weer beter wordt— onder 
begeleiding al fietsend naar 
school. Op zulke ochtenden is 

het druk in de straten van Maldegem!

We hebben in onze gemeente het geluk dat kinderen en 
jongeren, van de eerste passen in de kleuterschool tot aan 
het afstuderen in het secundair onderwijs, in eigen gemeente 
uit een waaier aan mogelijkheden kunnen kiezen. Maldegem 
mag zich gerust een onderwijsgemeente noemen. Wij willen 
dit als bestuur graag ondersteunen. Daarom hebben we 
ingezet op veilige schoolomgevingen; daarom geven we 
opleidingen aan de gemachtigde opzichters; daarom voorzien 
we zoveel als mogelijk in toezicht bij begin en einde van de 

schooldag; daarom leert onze politie aan de leerlingen van het 
zesde leerjaar hoe ze zich veilig op weg kunnen begeven. En 
er is meer. De fluohesjes, die met de steun van Rotary Club 
Maldegem werden bedeeld, zijn ondertussen een vertrouwd 
gezicht in het Maldegemse straatbeeld. Voor de toekomst 
denken we momenteel onder meer aan fietsstraten.

Ook de al iets oudere studenten, die voor hoger onderwijs 
uitzwermden, laten we niet in de kou staan. Sinds enkele 
jaren worden in Maldegem in de blok- en examenperiodes 
zogenaamde blokpunten ingericht, zodat jongeren die thuis of 
op kot niet voldoende rust vinden om te studeren, dit toch in 
eigen gemeente kunnen doen. Het is misschien het geschikte 
moment om deze studenten, net als de schoolgaande 
jeugd, veel succes toe te wensen met de komende examens. 
Hopelijk slagen jullie dit schooljaar met glans—ook wat 
verkeersveiligheid betreft! 
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Zo Dichtblij

Vergeet je loten 
niet in te dienen
De actie Zo Dichtblij loopt op haar einde. Vergeet niet tot en met 3 juni 
jouw loten online te registreren op www.zodichtblij.be. Alleen zo maak 
je kans op één van de prijzen uit de gemeentelijke prijzenpot die is 
samengesteld in samenwerking met Unizo Maldegem. De prijsuitreiking 
vindt plaats op donderdag 22 juni en de winnaars worden persoonlijk 
uitgenodigd. Wie problemen ondervindt bij de registratie van de loten, 
kan terecht bij de Dienst Lokale Economie.

Info
 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie

 lokale.economie@maldegem.be

 www.zodichtblij.be

Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare 
Waardevolle Bossen 
(MKWB) 
Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) 
zijn zonevreemde bossen, gelegen in 
woongebied, industriegebied, recreatiegebied, 
landbouwgebied of in een andere niet-groene 
bestemming. De meest waardevolle van die 
kwetsbare bossen zijn samen op een kaart 
gezet om ze bij ontbossing beter te kunnen 
beschermen. Je kan de ontwerpkaart raadplegen 
en eventueel opmerkingen indienen van 16 mei 
tot en met 14 juli.

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 1700 (gratis nummer) | Vlaamse Infolijn
 www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

ZO DICHTBLIJ, VAN 29 APRIL TOT EN MET 3 JUNI 2017Vraag je tombola-loten in de deelnemende zaken en maak kans op prijzen uit onze gemeentewww.zodichtblij.be

HET HART VAN
MIJN GEMEENTE

DA’S ZO 
DICHTBLIJ

Sluitingsdagen 
juni

• Alle gemeentelijke en OCMW-diensten  
zijn gesloten op maandag 5 juni 
(Pinkstermaandag). 

• Het Sint-Annazwembad is gesloten van  
maandag 26 juni tot en met zondag 2 juli  
wegens onderhoudswerken. 

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

 overzicht-gemeentelijke-diensten
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Nazaat ridder Salomon

Familie Von Maldeghem op bezoek
In april bracht de familie Von 
Maldeghem een bezoek aan onze 
gemeente. Carl Philip Von Maldeghem 
woont met zijn echtgenote en drie 
kinderen in Duitsland. Hij is officieel 
de graaf van Maldegem en een verre 
nazaat van ridder Salomon, wiens 
standbeeld aan de fontein op de markt 
prijkt. Tijdens hun verblijf werd het 
gezin en hun begeleider Gerard van 

Rooijen ontvangen door  
de burgemeester.  
Wie zich wil verdiepen in de 
geschiedenis van de familie Van 
Maldeghem, kan het boek De 
adellijke familie Van Maldeghem in de 
geschiedenis van Vlaanderen en van 
Europa van Lucien Van Maldegem 
ontlenen in de bib. 

Telling 1 januari 2017 
Bevolkingscijfers Maldegem

Geboortejaar oudste man en vrouw (in 2017)

11 806 
vrouwen

11 739 
mannen

Meest voorkomende geboortejaar (in 2017)

2016 2017 2017 

+ 98
inwoners

inwoners
aantal

23 447
23 545
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Natuurlijke speelruimte op maat van buurtbewoners

Speelplein Donk klaar 
voor de zomer!

De afgelopen maanden kreeg het speelplein van 
Donk, tussen de Pastoor De Swaeflaan/Sint-Jans-
herenplein/Paardekerkhof een heuse make-over.  
Zowel de buurtbewoners, de Dorpsraad, Basisschool 
De Parel als de lokale jeugdvereniging Katootje 
kregen inspraak in keuze van de beplanting, de 
speeltoestellen en de leefbaarheid op en rond het 
pleintje. Het resultaat is een prachtig stukje groene 
ontmoetings- en speelruimte op maat van de kinde-
ren en buurtbewoners!

 Groen speelweefsel
Het gemeentebestuur investeert deze legislatuur jaarlijks 
€ 9.000 in de aanleg van speelweefsel in de Maldegemse 
leefkernen. Speelweefsel is de verzamelnaam voor 
speelpleintjes en -hoekjes, skaterampen, speelbos, 
out- en indoorfitness- en sportruimtes... waar 
kinderen en jongeren zich kunnen uitleven en elkaar 

ontmoeten. De focus ligt op avontuurlijke en natuurlijke 
speelruimtes en de veilige verbindingen tussen deze 
plaatsen. Ondertussen kregen de speelpleintjes in Kleit, 
Zandakkers (Adegem), Dappersbroekelken (Adegem) 
en het speeltuin aan de jeugdlokalen Sint-Annapark 
(Maldegem) een opfrissing. In de toekomst volgen nog 
andere speelpleintjes.  

Inspraakronde
Bij de start van de heraanleg van het speelplein 
organiseerde de Jeugddienst een inspraakronde. 
Kinderen en jongeren uit de buurt konden mee 
beslissen over de inrichting van de speelruimte en hun 
favoriete speeltoestellen. Maar ook buurtbewoners en 
buurtverenigingen konden hun mening geven over de 
bereikbaarheid, groenonderhoud en de impact van een 
speelruimte in de woonkern. 

De Groendienst, dienst Infrastructuur, Jeugddienst  
en Sportdienst werkten in overleg met de buurt  
aan de heraanleg van het speelplein aan het  
Sint-Jansherenplein in Donk. 

De Groendienst, dienst Infrastructuur, Jeugddienst  
en Sportdienst werkten in overleg met de buurt  
aan de heraanleg van het speelplein aan het  
Sint-Jansherenplein in Donk. 

De Groendienst, dienst Infrastructuur, Jeugddienst  
en Sportdienst werkten in overleg met de buurt  
aan de heraanleg van het speelplein aan het  
Sint-Jansherenplein in Donk. 
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Streekeigen beplanting 
In de eerste fase van de heraanleg kreeg de beplanting 
een opfrisbeurt. De oude beplanting en sparren werden 
vervangen door een streekeigen 
beplanting die als houtkant zal 
worden onderhouden. Naast de reeds 
aanwezige eiken werden streekeigen 
zomereiken aangeplant. Nieuwe 
hagen omzomen het verhard terrein 
zodat de ballen zo veel mogelijk 
binnen het terrein blijven.

Natuurlijke speelelementen 
De aanwezige speelelementen 
werden zo veel mogelijk behouden 
en versterkt. De bolbaan kreeg een opknapbeurt en de 
zandbakken werden afgelijnd.  Een hinkelpad, alfabet-
rups en twistermarkering verfraaien de verharde 
speelzone. Nieuwe minivoetbaldoelen en ballenvanger 
maken het diverse aanbod compleet. Een nieuwe 
schuilhut in het midden van het terrein wordt de 
blikvanger van het speelplein.  

Draag zorg voor het speelplein
Iedereen houdt van een propere en nette buurt. Op 
een speelplein is dat niet anders. Vaste fietsstallingen, 

wegneembare paaltjes, nieuwe 
vuilnisbakken,… moeten het 
onderhoud van het speelplein 
door de Groendienst en Dienst 
Infrastructuur zo vlot mogelijk laten 
verlopen. Het gemeentebestuur 
rekent ook op alle bezoekers om het 
pleintje netjes te houden. Heb je toch 
opmerkingen of stel je gebreken vast, 
dan kan je steeds de Jeugddienst 
contacteren.

Vanaf eind juni is het pleintje helemaal speelklaar en 
kunnen de Donkse kinderen weer naar hartenlust 
ravotten! 

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

"Dankzij de inspraak 
van buurtbewoners en 
gebruikers creëerden 
we een natuurlijke 

speelruimte op maat 
van kinderen."
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Fase D met nieuwe omleiding 
start begin juni

Timing 
rioleringswerken
Adegem aangepast
In het vorig infomagazine kon je meer lezen over 
de rioleringswerken in Spanjaardshoek – Kruisken 
– Heulendonk in Adegem. Doordat een aantal 
huisaansluitingen van nutsmaatschappijen tegen de 
verwachting in qua diepte moesten aangepast worden, 
kan fase A pas tegen eind mei afgerond worden en fase 
D pas later starten. Hierdoor werden de planning van de 
andere fasen bijgestuurd zodat de werken – mits gunstige 
weersomstandigheden- tegen eind 2017 kunnen afgerond 
worden.

Gewijzigde timing (steeds onder voorbehoud)
• Fase A: omstreeks midden juni 2017 afgerond
• Fase E: omstreeks eind mei 2017 afgerond
• Fase G1: eind mei tot juli 2017 (excl. wegenis)
• Fase G2 (tussen Windvang en Verbranden Bos): 
 midden juni tot september 2017
• Fase G2 (aanleg nutsleidingen en overkoppelingen  
 aansluitingen): midden september tot eind oktober 2017
• Fasen G1 en G2 (wegenis): oktober/november 2017
• Fase D: omstreeks begin juni tot oktober 2017
• Fase H (Verbranden Bos): augustus 2017
• Fasen C2 en fase C3: oktober-december 2017
• Fase I: november-december 2017
 
Omleiding fase D
Tijdens fase D, van begin juni tot eind augustus 2017, zal het 
gemotoriseerd verkeer een nieuwe grote omleiding moeten 
volgen, telkens in éénrichtingsverkeer. Komende van 
Adegem-dorp kan je de Kruipuit bereiken via de Kallestraat, 
Blekkersgat en Onderdijke. Komende van de Kruipuit bereik 
je Adegem-dorp via Kleemputte, Staalijzer en Molenstraat. 
Voor fietsers verloopt de omleiding, uiteraard in beide 
richtingen via de Molenstraat- Windvang-Heulendonk. Langs 
Windvang wordt geen gemotoriseerd verkeer (behalve 
aangelanden en landbouwers) toegelaten. De politie zal 
hierop extra controles uitvoeren.

Info
 050 72 86 09 | Dienst Infrastructuur
 infrastructuur@maldegem.be

 www.maldegem.be/spam12

 www.aquafin.be 
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Ieder kakje in een zakje

HONDENPOEP: 
OPRUIMEN, A.U.B.! 

Iedereen heeft graag een propere buurt. Hondenpoep 
op straat of in groenzones zorgt voor heel wat 
ergernis. Niets is vervelender dan een hoopje aan je 
voordeur, tijdens je wandeling of nog erger… aan je 
schoenen te vinden. Hondenpoep is bovendien ook 
onhygiënisch voor bijvoorbeeld 
spelende kinderen in het park 
of de zandbak. Met een nieuwe 
campagne wil het gemeentebestuur 
hondenbaasjes wijzen op hun 
verantwoordelijkheid om de 
uitwerpselen onmiddellijk 
te verwijderen. Wie dit niet 
doet, ontvangt in juni nog een 
waarschuwing. Vanaf juli schrijft de 
politie een GAS-boete uit. 

Ieder kakje in een zakje
Elk baasje of begeleider van een hond 
is verplicht om uitwerpselen van zijn 
of haar hond in de openbare ruimte 
onmiddellijk te verwijderen. Dit kan 
eenvoudig met een plastic zakje dat 
je daarna dichtknoopt. Zakjes met 
hondenpoep horen thuis bij het 
restafval of in de openbare vuilbakken. 
Hondenbaasjes moeten dus voorbereid op stap gaan 
en steeds in het bezit zijn van voldoende zakjes. Wie 
met zijn hond op wandel is, moet bovendien steeds een 
hondenpoepzakje kunnen tonen wanneer een bevoegd 
persoon (politie-inspecteur of toezichthoudende 
ambtenaar…) hier om vraagt.

Niet urineren tegen gevels
Ook honden die urineren tegen gevels en op voetpaden, 
bevuilen het openbaar of privé-domein en veroorzaken 
geurhinder. Het gemeentebestuur vraagt ook in dit geval 
de bereidwilligheid van baasjes om hun hond te trainen!

Eerst een waarschuwing, dan een boete
Vanaf juni houden de gemeenschapswachten en de 
lokale politie een oogje in het zeil op verschillende 
locaties in de gemeente. Wie een plastic zakje bij heeft, 
krijgt als beloning een extra plastic zakje en enkele 

hondenkoekjes voor zijn of haar 
viervoeter. Voor wie geen zakje bij 
heeft, blijft het voorlopig bij een 
waarschuwing. Vanaf juli zal de politie 
in burger patrouilleren en baasjes 
aanspreken en mogelijks beboeten. 
Het gemeentebestuur en de politie 
zullen deze werkwijze regelmatig 
herhalen om zo de overlast door 
hondenpoep in te perken. 

Info
 050 72 89 38 | Dienst Veiligheid

 veiligheid@maldegem.be
  www.maldegem.be/algemeen-  

 politiereglement  

Tips voor hondenbaasjes
• Respecteer het eigendom van een ander. Laat je 

hond zijn behoefte niet doen in de tuin of op het 
domein van iemand anders.

• Ook op het openbaar domein (Sint-Annapark, 
voetpaden, graszones, …) hoort geen 
hondenpoep!

• Het is verboden te wandelen met je hond op de 
gemeentelijke begraafplaatsen.

• Train je hond opdat hij niet overal zijn behoefte doet. 
• Ruim de hondenpoep op en deponeer dit in een 

vuilbak. Zorg dat je steeds een zakje bij hebt. 

Hondenbaasjes: zorg voor je hond  
maar ook voor een propere buurt!

Hou Maldegem proper!
 Overtreders worden gesanctioneerd d.m.v. een GAS-boete. 

IEDER KAKJE
IN EEN ZAKJE

(en in het vuilbakje)  
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Informatie over sociale aspecten 

Sociale politie 
op Facebook
Het team van de sociale politie van de Lokale Politie 
Maldegem heeft sinds kort haar eigen Facebookpagina. 

Je vindt op de pagina informatie terug over alle aspecten 
waar zij zich mee bezighouden zoals onder andere:
• problemen in de familiale sfeer
• problemen met bezoekrecht
• problemen met kinderen en 

verslavingsproblematiek,… 
 Deze dienst staat ook in voor begeleiding  

van slachtoffers.

Naast informatie vind je ook heel wat doorverwijzingen 
naar diensten die specifiek gespecialiseerd zijn zoals het 
OCMW, traumacentrum, CLB,… 

Opgelet: De Facebookpagina wordt niet permanent 
gemonitord. Bij dringende tussenkomsten neem je 
contact op met noodnummer 101 of 112. 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem

 Industrielaan 10, Maldegem 
 pz.maldegem.slb@police.belgium.eu 
 facebook.com/socpolmaldegem 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Maldegem strijdt 
mee tegen armoede
Maldegem schaart zich achter de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere 
samenleving. In deze editie lichten we toe op welke 
manier de gemeente zich inzet voor de eerste 
doelstelling: armoedebestrijding. 

Het Gemeente- en OCMWbestuur hebben de voorbije 
jaren extra middelen ingezet voor de bestrijding van 
(kans)armoede.
• Leefloongerechtigen
 De voorbije jaren werd continu ingezet op 

tewerkstelling van leefloongerechtigden. 
• Kinderarmoede
 Via het OCMW gaat vooral extra geld naar de 

bestrijding van kinderarmoede. Het OCMW en 
de kleuter- en lagere scholen uit onze gemeente 
hebben begin 2017 ook een convenant afgesloten. 
Zo wil Maldegem kinderarmoede sneller detecteren, 
schoolfacturen beheersen en wie het nodig heeft een 
extra duwtje in de rug geven.

• Brandstoftoelage
 De voorbije winterperiode werd het reglement 

brandstoftoelage herwerkt, waardoor meer inwoners 
konden beschikken over een hogere tussenkomst. 

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
 noordzuiddienst@maldegem.be
 www.vvsg.be (>Internationaal)

 050 72 72 10 | OCMW Maldegem
 info@ocmwmaldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be
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Voor Maldegemse handelaars

WORKSHOPS: HAAL MEER UIT JE ZAAK 
Gemeente Maldegem biedt in 
samenwerking met SBM (Skills 
voor Bedrijf en Medewerkers) drie 
workshops voor handelaars en hun 
medewerkers uit de Maldegemse 
regio aan.

Drie workshops
Workshop 1: Verkooptechnieken
Deze interactieve workshop heeft 
als ultieme doel: waardevolle trouwe 
klanten leren winnen en ze enthousiaste 
ambassadeurs maken. 
Datum: maandag 19  juni
Spreker: Nick Roelstraete – Expert 
in retail

Workshop 2: Samen een aantrekkelijk 
handelscentrum creëren voor de 
consument
In deze workshop ga je dieper in op je 
sterktes en zwaktes als lokale handelaar 
en tracht SBM handige en haalbare tools 
aan te reiken om als handelscentrum 
sterk en aantrekkelijk te zijn voor de 
consument/klant.
Datum: maandag 25 september
Spreker: Lies Haeckelbracht – Expert 
in retail

Workshop 3: Kostenbeheer voor  
de zelfstandige ondernemer
In deze workshop leer je alles wat je moet 
weten over kostenbeheer.
Datum: maandag 23 oktober
Spreker: Hans Vanroose – 
Financieel consultant

Praktisch
Tijdstip: Onthaal vanaf 19.00 uur
 Start workshops: 19.30 uur 
 Einde workshops: omstreeks   
 22.30 uur
Waar: Gemeentehuis Maldegem
Prijs: De prijs bedraagt € 15 (excl. 

btw). De overige € 10 wordt 
betaald door de gemeente. 
Maldegemse handelaars 
genieten sowieso van een 
voordelig tarief.

Inschrijven: Via onderstaande link. 

Info
 050 40 30 90 | SBM
 lokale.economie@maldegem.be 
 www.sbmopleidingen.be/index/  

 handelaarsmaldegem 

Thuis of  op centrale composteerplaatsen

IEDEREEN KAN COMPOSTEREN
Zo'n 50 % van wat in de huisvuilzak 
terechtkomt, is composteerbaar 
groente-, fruit- en tuinafval. Door dat 
afval te composteren, bespaar je op 
de aankoop van huisvuilzakken en 
afvalverwerking. Bovendien kan je 
de compost gebruiken in plaats van 
potgrond of grondverbeteraar. 

Composteren kan op verschillende 
manieren: via een composthoop of 
-bak, via een compostvat voor in een 
kleine tuin of via een wormenbak voor 
wie op een appartement woont. Je kan 
al deze materialen aankopen via de 
Milieudienst.

Hulp nodig?
Elke laatste zaterdagvoormiddag van de 
maand (tot en met oktober) kan je bij de 

compostmeester aan de demoplaats 
op het recyclagepark terecht. Op 
zaterdagvoormiddag 24 juni krijgen 
bezoekers een gratis zakje compost 
(zolang de voorraad strekt).

Vrijwilligers composteerplaatsen 
gezocht
Buurtbewoners die thuis hun 
groente- en fruitafval niet kunnen 
composteren, kunnen in de centrale 
composteerplaatsen terecht.

Je vindt de composteerplaatsen:
• in het Sint-Annapark (naast parking   
 zwembad)
• aan basisschool De Papaver, Adegem
• NIEUW: aan de Kunstacademie,   
 Mevrouw Courtmanslaan (in opbouw)

Zonder vrijwilligers kan de gemeente 
deze dienstverlening niet aanbieden. 
Om een oogje in het zeil te houden 
en/of een compostbak om te zetten, 
zijn we op zoek naar nieuwe helpende 
handen. 
Interesse? Contacteer de Milieudienst!

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

 thuiscomposteren
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Ideeën uitwisselen over korte keten 

EETBAAR 
MALDEGEM: 
SESSIE 2
Op woensdag 19 april vond de startavond van Eetbaar 
Maldegem plaats. Enkele enthousiaste inwoners 
kwamen mee denken hoe we korte keten bekender 
kunnen maken bij de Maldegemse bevolking en welke 
concrete acties we kunnen ondernemen. Er kwamen al 
heel wat bruikbare voorstellen uit de bus en hier willen 
we graag mee verder! Wie de eerste keer niet aanwezig 
kon zijn, is van harte welkom tijdens de twee sessie op 
woensdag 7 juni! 

Tweede sessie 
Wanneer: woensdag 7 juni 
Tijdstip: 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Conferentiezaal Adegem, Gemeentehuis

Korte Keten Meetjesland organiseert in verschillende 
gemeenten in het Meetjesland infosessies en 
brainstormmomenten om korte keten tot bij  
de burger te brengen.
Korte keten is wanneer je voeding weinig of geen 
tussenschakels passeert en dus via de kortste weg  
van bij de boer op je bord terecht komt. 

Info
 0477 32 34 46 | Nathalie Decoene

 projectcoördinator Korte Keten   
 Meetjesland

 info@korteketenmeetjesland.be

 www.korteketenmeetjesland.be

Fietsen en wandelen door de natuur!

DE 
MEETJESLANDSE 
GORDEL
Zondag 11 juni, vrije start tussen 10.00 en 16.00 uur.

Ontdek de mooiste trage wegen en natuurgebieden 
van het Meetjesland. Je kan kiezen uit verschillende 
fiets- en wandellussen met onderweg unieke stops. 
Win een leuke prijs op de zoekroute of proef van 
lokale producten op de korteketenroute. Geniet op de 
centrale startplaats van een drankje of kuier langs de 
demonstratiestanden.

Starten kan aan de centrale startplaats aan de 
Drongengoedhoeve (Ursel), in Het Leen (Eeklo), Sint-
Laureins, Aalter en Merendree.

Info
 09 377 93 00
 info@meetjeslandsegordel.be

 www.meetjeslandsegordel.be 
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do 1/06/17 
Workshop ‘Zelf kaartjes 
op pc maken’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be 
 

do 1/06 tot en met 1/09
De Maldegemse zoektocht 
– familiale fiets- en fotozoek-
tocht
Meer info: Kom Op Team Maldegem,  
0486 68 81 15, www.komopmaldegem.be 

vrij 2/06/17
Multicultureel festival
Zie pag. 16
 

Weggeefplein
Zie pag. 21
 

Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 13.00 tot 18.00 uur
Waar: Cafetaria sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, Maldegem
Meer info: Maldocaps 

za 3/06/2017 
Maldegem- Staden/Kemmel- 
Maldegem
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
Maldegem
Meer info: WTC Maldegem VZW

zo 4/06/17
Open kerkendag
Van 10.35 tot 18.00 uur (diverse rondleidin-
gen)
Waar: Sint-Adrianuskerk in Adegem
Meer info en inschrijven: 050 71 43 57,  
piet.blomme@gmail.com, http://openkerken.be
http://buiten-zinnig.blogspot.be

Natuur- en landschaps-
wandeling in en rond 
het Maldegemveld/
Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem- 
Knesselare, webmaster@natuurpuntmalde-
gemknesselare.be 
 

ma 5/06/17
Maldegemse Motorrit t.v.v. 
Kom Op Tegen Kanker
Waar: start aan CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Meer info : www.maldegemsemotorrit.be, 
0477 28 85 65

di 6/06/17 

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

woe 7/06/17 
Workshop ‘Werken met  
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Infosessie Eetbaar Maldegem
Zie pag. 12

vrij 9/06/17 
Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Vollemaanlezing: Korte keten 
Deel 2: Plattelandsbewoners 
aan zet!
Om 20.00 uur
Waar: Pomme Charelle, Aardenburgkalseide 
342/A, Maldegem
Meer info: Plattelandscentrum Meetjesland 
vzw, www.plattelandscentrum.be
 

za 10/06/17
Doedelzakconcert  
Silver Thistle Pipes & Drums
Zie pag. 17
 

zo 11/06/17 
Meetjeslandse Gordel
Zie pag. 12
 

Kardinaal Jozef De Kesel 
in zijn geboortedorp
Zie pag. 15

ma 12/06/17 
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 13/06/17 
Contactgroep ‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum Oud St. Jozef
 

woe 14/06/17 

Jeugdfilm - Robinson Crusoë
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: CC Den Hoogen Pad,
cultureelcentrum@maldegem.be



2017  JUNI |  15 

 

14  |  MALDEGEM MAGAZINE 2017  JUNI |  15 

 di 16/06/17 
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

za 17/06/17

Spaghettiavond
Van 18.00 tot 21.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Noord-Zuiddienst, 050 72 89 51, 
noordzuiddienst@maldegem.be

zo 18/06/17 
Braderie Maldegem centrum
Zie pag. 17
 

Paëlla en Spaanse drankjes 
t.g.v. de braderie
Vanaf 17.30 uur (tijdens optreden Belle Perez)
Waar: marktplein
Meer info: 0478 24 31 92,  
www.komopmaldegem.be

ma 19/06/17 

Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum Oud St. Jozef
 

di 20/06/17 

Bloedgeven Maldegem- 
Centrum
Van 17.00 tot 19:30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem,  
secretaris@maldegem.rodekruis.be
 

woe 21/06/17 
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum Oud St. Jozef
 

Genealogisch dienstbetoon 
te Maldegem
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: loods Dienst Infrastructuur (gelijkvloers 
rechts), Bloemestraat 45, Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - Regio 
Meetjesland

do 22/06/17 
Workshop ‘Zelf een collage 
van foto’s op pc maken’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

za 24/06/17 
Beheermoment 
in het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81/B, 
Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knesse-
lare, maldegemveld@natuurpuntmaldegem-
knesselare.be

za 24/06/17  
en zo 25/06/17

Open tuin
Van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Hoeve Oude Doorn, Urselweg 71, 
Maldegem
Meer info: 050 71 29 76,  
magda.van.hoye@telenet.be
 

Eindejaarsexpositie KUMA
Zie pag. 22
 

ma 26/06/17 
Filmnamiddag  
'Broken Flowers'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Dagwandeling Cap Gris Nez - 
Wissant
Om 10.00 uur
Waar: Maldegem-Donk, Donkstraat 132, 
Maldegem
Meer info: OKRA sport Midden-Vlaanderen, 
09 269 32 14, sport.mvl@okra.be

di 27/06/17 
Voordracht ‘Wat doet 
de bank met ons geld’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef in samenwerking met Vief
 

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

vrij 30/06/17  
en za 01/07/17

Heulendonkfeest
 vrij 30/06 vanaf 19.30 uur
za 1/07 vanaf 14.00 uur
Waar: Heulendonk 26, Adegem 
 

za 1/07/17 
Al onder de Rock 
van Maldegem
Zie pag. 16
 

zo 2/07/17 
22ste Adegemse 
Sneukeltoer met de fiets
Van 11.00 tot 19.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Landelijke Gilde Adegem,  
0475 80 73 07,  
landelijkegildeadegem@telenet.be

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

  

Spaghettiavond 
(bolognaise of vegetarisch) 

 
Zaterdag 17 juni 2016 

18.00 tot 21.00 uur 
Refter LDC Oud St. Jozef 

€ 12 (volwassenen) / € 6 (kinderen)  
Graag inschrijven bij de Noord-Zuiddienst. 

De opbrengst gaat naar ontwikkelingsprojecten die gesteund worden door het gemeentebestuur 
en de ROM. 

 
 

 

 



2017  JUNI |  15 14  |  MALDEGEM MAGAZINE 2017  JUNI |  15 

UiTTIP I

KARDINAAL
JOZEF DE KESEL
IN ZIJN GEBOORTEDORP ADEGEM
Zondag 11 juni 2017 
14.30 – 18.30 uur
Parochiekerk Sint-Adrianus en CC Den Hoogen Pad 
Het Gemeentebestuur nodigt alle inwoners van Maldegem 
uit om Kardinaal Jozef De Kesel hartelijk te verwelkomen in 
zijn geboortedorp Adegem op zondag 11 juni.

Programma 
Parochiekerk Sint-Adrianus 
14.30 uur Aankomst Kardinaal 
14.40 – 14.50 uur Verwelkoming door De Burgemeester
14.50 – 15.05 uur Koor Canticorum
15.05 – 15.15 uur Toespraak door EH Stefaan De Paepe    
15.15 – 15.30 uur Koor Canticorum
15.30 – 15.45 uur Toespraak Kardinaal      
De fanfare De Verenigde vrienden begeleidt de Kardinaal 
naar CC Den Hoogen Pad.    

CC Den Hoogen Pad    
16.00 – 16.15 uur Volksvertellement  
  “ Adegem buiten de wereld ” 
16.15 – 18.00 uur Receptie en ontmoetingsmoment  
 met de Kardinaal 

Inschrijven noodzakelijk
Wie deze feestelijke namiddag wil bijwonen, kan 
zich inschrijven via onderstaande contactgegevens. 
Gelieve ook het aantal personen te vermelden!

Info
 050 72 89 53 | Secretariaat burgemeester 
  inschrijving.evenementen@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 II

UiTTIP III
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Vrijdag  

2 juni 2017  
  

13de Multicultureel festival 

Terreinen LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 

Optredens  

Amanadance / Nut en Vermaak / Moonshine & Mojo / 

 Ritmo Latino / Danskemeer / Katootje 

Workshops & Kinderdorp 

henna / djembe / springkasteel / coccolarte /

bamboep(r)et / Afrikaans voetballen 

19.00 tot  

23.00 uur 
 

Gratis 

toegang 

Eet- en 

drankgelegenheid 
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RONDTREKKENDE 
FLAMENCOSHOW

j

RODEO STIER
j

SPANISH DANCE MUSIC 
BY HOUSE OF HOUSE

j

PAELLA & SANGRIABAR
RAMBLAS MET 

LEVENDE STANDBEELDEN
j

VELE GEZELLIGE 
TERRASJES MET 

TAPAS/PINCHO’S/CHURROS
j

REUZENPAËLLAPAN TVV

Kom op Maldegem

VRIJDAG
ZATERDAG 

ZONDAG
MAANDAG

16 JUNI
17 JUNI 
18 JUNI
19 JUNI
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UiTTIP III

UiTTIP IV

UiTTIP V

Doedelzakconcert 
aan het gemeentehuis
Op 10 juni om 9.30 uur kan je meegenieten van een kort 
doedelzakconcert van Silver Thistle Pipes & Drums op de 
trappen van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur 
ontvangt de band die dag samen met hun verbroederde 
Schotse muzikanten, de Doune Pipeband. De Doune 
Pipeband zal met Silver Thistle Pipes & Drums ook de 
Last Post ceremonie in Ieper opluisteren.

Liefhebbers van Schotse cultuur
Silver Thistle Pipes & Drums is opgericht te Maldegem 
in 2005 door enkele oudgedienden. Als vrienden en 
liefhebbers van de Schotse cultuur komen ze iedere 
week samen om in ontspannen sfeer maar met oog voor 
detail muziek te maken. De band draagt de “Black Stewart 
modern“ tartan en staat onder leiding van Pipe Major 
Diederik De Jaeger en Leading Drummer Michael D’Hoore.
Door zijn vele reizen in Schotland heeft Diederik goede 
contacten met collegiale bands en speciaal met “Doune Pipe 
Band”, uit de Schotse Highlands, waar hij eveneens deel van 
uit maakt.

Braderie Maldegem 
centrum
Naar aanleiding van de braderie worden een aantal straten 
straten verkeersvrij. 

VERKEERSVRIJE ZONE
• van 6.00 tot 24.00 uur: Stationsplein (volledig)

• van 7.00 tot 24.00 uur:
- Marktplein (volledig)
- Marktstraat, stuk rond het marktplein

• van 11.00 tot 24.00 uur:
- 39e Linielaan
- Boudewijn Lippensstraat
- Brielstraat tussen Nieuwstraat en Stationsstraat
- Edestraat
- Kanunnik Andrieslaan tussen 39e Linielaan  
 en Zwarte Zusterslaan
- Marktstraat
- Nieuwstraat
- Noordstraat tussen Edestraat en Marktstraat
- Schouwburgplaats
- Stationsstraat tussen Marktstraat en Stationsplein
- Vakekerkweg tussen Westeindestraat en oprit zwembad
- Westeindestraat tussen Bogaardestraat en Marktstraat

Bushaltes De Lijn 
De haltes Godshuis, Station, Zwarte Zusterslaan, Markt, 
Reesinghelaan en Oude Kasteeldreef vervallen. Er zijn 
vervangende haltes ter hoogte van het rond punt Martens 
en ter hoogte van het rond punt Brugse Steenweg.
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On Wheels app - toegankelijkheidslabel - Red De Stoep

MALDEGEM, 
EEN TOEGANKELIJKE GEMEENTE

De gemeente en het OCMW investeren op diverse 
vlakken om de openbare gebouwen en eigen 
evenementen in Maldegem toegankelijker te maken 
en dit bekend te maken bij mensen met een beperking. 
Maar ook inwoners, organisaties en handelszaken 
worden gestimuleerd om rekening met hen te houden.

On Wheels app
Rolstoeltoegankelijke gebouwen in 1 app
Ben je rolstoelgebruiker?
Gebruik je een scooter of rollator?
Rol je door de stad met een kinderwagen?

Dan is ON WHEELS dé app voor jou! Deze app geeft een 
kaartoverzicht van alle toegankelijke handelszaken in 
Maldegem en daarbuiten.

Jouw toegankelijke handelszaak kan ook in de app!
De gemeente en OCMW Maldegem werkten samen met 
On Wheels aan dit initiatief en boden in 2016 Maldegemse 
handelaars de mogelijkheid om zich gratis te laten screenen 
en zo te laten opnemen in de app. Ondertussen kan je al 
49 Maldegemse handelszaken op de app terugvinden.

Vind je toegankelijkheid ook een belangrijke zaak? Wil je de 
toegankelijkheid van jouw dienstverlening ook in de kijker 
zetten en jouw zaak vermelden op de app? Neem dan 
contact met de inclusieambtenaar die namens de vzw On 
Wheels jou zal helpen om je zaak te screenen aan de hand 
van vastgelegde criteria. 

Rolstoelgebruikers kunnen 
toegankelijke gebouwen in  
Maldegem herkennen aan het 
blauwe label “Welkom”, zoals hier 
aan het lokaal dienstencentrum. 
Ook handelszaken kunnen zich laten 
screenen en dit label uithangen.
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Toegankelijkheidslabel voor dienstverlening, 
handelszaken en evenementen

Wie niet over een smartphone 
of computer beschikt, kan 
toegankelijke handelszaken en 
dienstverlening ook herkennen 
aan het label “Welkom” aan de 
ingang van een gebouw. Wanneer 
je het volledige label 'Welkom' aan 
deur of het raam van het gebouw 

ziet, betekent dit dat de zaak integraal toegankelijk is. 

Indien de handelszaak of de dienstverlening voldoet 
aan de algemene criteria én aan de criteria van één of 
meerdere doelgroepen, kan het label met een pictogram 
van de doelgroep gebruikt worden. De checklijsten en 
handleidingen van het toegankelijkheidslabel vind je via de 
website van het OCMW.

Je kan het label “Welkom” ook aanvragen bij de organisatie 
van je evenement en zo een ruimer publiek aanspreken.

Red De Stoep
Niet alleen voor 
rolstoelgebruikers is 
toegankelijkheid een noodzaak. 
Ook blinden, bejaarden of 
ouders met een kinderwagen 
ondervinden heel wat 
hindernissen op het voetpad! 
Voor sommigen is dit zelfs een 
reden om niet op stap te gaan.

De actie Red De Stoep wil daar iets aan veranderen en 
organiseert regelmatig acties om de problematiek in de 
kijker te zetten. Tijdens de braderie in Maldegem (18 juni) 
en de rommelmarkten in Middelburg (2 juli) en Adegem (10 
juli) kan je tijdens een toegankelijkheidsparcours zelf aan 
den lijve ondervinden hoe moeilijk het is om obstakels te 
passeren wanneer je minder mobiel bent. 

Word zelf stoepredder
Met deze tips kan jij ook meehelpen:
• Gebruik de fietsenstallingen om je fiets te stallen. Is er 

echt geen plaatsje vrij? Plaats dan je fiets tegen de gevel 
en houd voldoende ruimte vrij voor alle voetgangers. 

• Parkeer of plaats je auto of motor niet op de stoep of op 
plaatsen waar voetgangers over steken.

• Plaats je vuilniszakken naast elkaar tegen de gevel. 
• Snoei hagen en struiken zodat het voetpad vrij blijft. 
• Ruim sneeuw, ijzel en bladeren op de stoep voor je 

woning zo snel mogelijk weg. 
• Meld knelpunten via www.reddestoep.be/maldegem. 

Red De Stoep is een initiatief van Mobiel 21 vzw en het Sociaal 
Huis Maldegem. 

Info
 050 40 39 23 (rechtstreeks) of 

  0800 96 524 (gratis nummer) | Inclusieambtenaar
 linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

  Sociaal Huis, LDC Oud St. Jozef, 
  Mevrouw Courtmanslaan 82, Maldegem

 www.onwheelsapp.com
 www.ocmwmaldegem.be/toegankelijkheidslabel-voor-  

  handelszaken
 www.reddestoep.be/maldegem

MALDEGEM PILOOTGEMEENTE 
Wist je dat gemeente Maldegem een convenant 
getekend heeft met Inter, een onafhankelijk 
expertisecentrum in toegankelijkheid? Onze 
gemeente is daarmee één van de vijf pilootgemeenten 
die mee de toon willen zetten m.b.t. het lokaal 
toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen. 
Tijdens het overleg met Inter worden alle vormen 
van toegankelijkheid in Maldegem onder de loep 
genomen. Zo krijgen we niet alleen een sterker 
Maldegems toegankelijkheidsbeleid maar kunnen we 
ook andere steden en gemeenten inspireren om actie 
te ondernemen. 
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Hou steeds voldoende 
stoepruimte vrij
www.reddestoep.be/maldegem
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HET OCMW
HEEFT JOU NODIG!
WORD WOONBUDDY! 
In Vlaanderen zijn er mensen die het extra moeilijk 
hebben om hun weg te vinden op de woonmarkt. 
Vluchtelingen maken hier deel van uit. Zij slagen 
door hun herkomst, een gebrekkige kennis van het 
Nederlands of een krappe inkomenssituatie er niet 
in om zelfstandig een geschikte woning te vinden. 
Het OCMW geeft wel informatie en advies maar 
vindt niet altijd voldoende tijd om met deze mensen 
daadwerkelijk op stap te gaan.

Gelukkig zijn er mensen met het hart op de juiste plaats, 
vrijwilligers, die deze mensen willen helpen in hun 
zoektocht naar een plek om te wonen.

Wil jij hieraan meehelpen en woonbuddy worden?
Je kan, samen met de vluchteling:
• Op zoek gaan naar woningen
• Contact nemen met de eigenaars/immobiliënkantoren
• Samen een woning bezichtigen
• Binnen de gemeente op stap gaan om hem/haar 

wegwijs maken

Profiel
• Je bent 18 jaar of ouder
• Je woont in de regio van Maldegem
• Je bent mondig en kan vlot iets overbrengen
• Je staat open voor diversiteit
• Je bent in staat om zelfstandig te werken
• je kan je minstens 1 keer in de week vrijmaken
• Je kan voldoende afstand behouden
• Je kan je zelfstandig verplaatsen

We bieden je
• Samen met het CAW Oost-Vlaanderen, een 

onderbouwd professioneel kader
• Ondersteuning en begeleiding
• Een verzekering
• Een onkostenvergoeding op basis van reële kosten
• Vormingen, intervisiemomenten, 

waarderingsmomenten

Ben jij de persoon die we zoeken?
Contacteer dan onderstaand persoon voor een 
vrijblijvend gesprek. 

Info
 050 72 72 55 | Marie Liefooghe (OCMW Maldegem)
 marie.liefooghe@ocmwmaldegem.be 
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Weggeefplein op 2 juni
MAAK ANDEREN GELUK-
KIG MET JOUW SPULLEN 
(EN OMGEKEERD)!
Waarschijnlijk heb je thuis een heleboel spullen 
liggen die je zelf niet meer gebruikt, maar 
waarmee je iemand anders gelukkig kan ma-
ken. Daarom is het weggeefplein in het leven 
geroepen. Iedereen mag meenemen wat hij 
of zij kan gebruiken. Je hoeft er niks voor in de 
plaats te leggen.

Een weggeefplein is een soort markt, maar dan 
eentje waar je niets hoeft te betalen. Je komt 
er naar toe met spullen die jij zelf niet meer 
nodig hebt maar die een ander nog kan 
gebruiken. Of je komt er naar toe met lege 
handen en gaat naar huis met spullen die je 
kan gebruiken.

Je kan veel weggeven op voorwaarde 
dat het in goede staat is. Er zijn wel een 
paar uitzonderingen namelijk: meubelen, 
elektrische/elektronische apparaten, kledij/
schoenen en bederfbare etenswaren. 

Ondertussen brengen Erik Wille en 
accordeonist Luc De Zutter marktliederen. 
De petanque-banen zijn beschikbaar om een 
spelletje petanque te spelen.

Wanneer
Vrijdag 2 juni 
12.45 tot 13.15 uur: klaarleggen spullen
Vanaf 13.30 uur staat het plein voor  
iedereen open. 
Het plein sluit om 16.30 uur.

Waar
lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef

Info
 050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef

 Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem 
 centrumleider@ocmwmaldegem.be

Wedstrijd

BOUW MEE AAN 
HET LANDSCHAPSPARK 
DRONGENGOED 

Wij dagen jou uit 
om een spetterend 
en kwalitatief idee 
in te dienen rond 
het landschapspark 
Drongengoed.

Hoe
Een jury selecteert de 
beste ideeën en de 
winnaars krijgen een 
budget van maximum 
€ 1000 om hun idee te 
realiseren. 

Wie
Burgers en verenigingen mogen deelnemen. 

Wanneer
De ideeën moeten ingediend zijn ten laatste op 10 juli 2017. 

Inspiratie nodig
Kijk op drongengoed.be/wedstrijd.

Ideeëncafé 
Twijfel je over een idee? Je hebt al een idee maar wel nog 
enkele vragen? Heb je hulp nodig om je idee verder uit te 
werken? Kom dan naar ons ideeëncafé: we geven jou meer 
uitleg en praktische info over de ideeënwedstrijd. Welkom 
op woensdag 14 juni om 20.00 uur in Cafetaria “De Berken” 
Kleitkalseide 109/A in Maldegem.

Info
 050 40 70 42 | Regionaal Landschap Meetjesland 

  Marktstraat 65, Maldegem
 info@drongengoed.be

 www.drongengoed.be 

Ideeënwedstrijd
landschapspark Drongengoed



2017  JUNI |  23 22  |  MALDEGEM MAGAZINE

UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 27 APRIL 2017
SAMENWERKING VENECO EN PROVINCIE OOST-
VLAANDEREN VOOR DE REALISATIE VAN HET 
BURGEMEESTERSCONVENANT*
• De Europese Unie besliste op 9 maart 2007 om zich 

eenzijdig ertoe te verbinden haar CO²-uitstoot tussen 
nu en 2020 met 20 % te verminderen door de energie-
efficiëntie met 20 % te verhogen en het aandeel van 
duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot  
20 % te verhogen.

• Het schepencollege stelde op 15 september 2014 bewust 
te zijn van de klimaatproblematiek en zich expliciet te 
wensen inzetten op deze materie, door zich te scharen 
aan de doelstelling om op lange termijn (tegen 2050) te 
streven naar klimaatneutraliteit, met als tussendoelstelling 
(2020) de doelstellingen uit de Burgemeestersconvenant 
en door concreet ter voorbereiding de volgende maanden 
de eerste stappen te zetten in dit proces samen met de 
gemeente Aalter en met ondersteuning door de Provincie 
en een extern studiebureau (KUL-Leuven) voor de 
opmaak van de nulmeting en het uitwerken van het SEAP 
(duurzaam energie actie plan).

• De gemeenteraad besliste op 26 maart 2015 om toe te 
treden tot de Burgemeestersconvenant, waarbij zij zich 
verbindt om de doelstellingen inzake CO²-uitstoot tussen 
2011 (referentiejaar) en 2020 met 20 % te verminderen. 
Deze beslissing kadert in de doelstelling om op lange 
termijn (tegen 2050) te streven naar klimaatneutraliteit.

• Het Maldegems Klimaatactieplan werd door de 
gemeenteraad goedgekeurd op 23 juni 2016.

• Vanuit VENECO en de Provincie Oost-Vlaanderen is er 
een samenwerkingsvoorstel om de gemeenten in het 
Meetjesland te ondersteunen in het lokaal klimaat- en 
energiebeleid en een regionaal klimaatbeleid te initiëren.

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot het 
samenwerkingsproject met VENECO en de Provincie Oost-
Vlaanderen.

PATRIMONIUM - VERKOOP OUD SCHEPENHUIS EN OUD 
STADHUIS : DEFINITIEVE BESLISSING EN GOEDKEURING 
ONTWERPAKTE
• De gemeenteraad besliste op 30 november 2011 

principieel om het Oud Schepenhuis te verkopen en 
keurde op 28 april 2016 de akte betreffende de ruil van 
de Dekenij versus Oud Stadhuis en perceel grond in 
Kleitkalseide goed, waarin opgenomen is dat de gemeente 
de onroerende goederen die zij in het kader van deze ruil 
verwerft opnieuw te koop zal aanbieden.

• Op 22 september 2016 besliste de gemeenteraad 
principieel om het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis, 
gelegen te Maldegem, Marktstraat 38 en 40 gezamenlijk te 
verkopen.

De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpakte 
betreffende de openbare verkoop van de gemeentelijke 
eigendommen. Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis en keurt 
de verkoop definitief goed. 
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ONDERWIJS - INTENTIE TOT SAMENWERKING MET VRIJE 
KATHOLIEKE SCHOLEN MALDEGEM (VKOM)*
• Op 25 november jl. werd het decreet alternatieve 

financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke 
DBFM-overeenkomsten (Design, Build, Finance, Maintain) 
goedgekeurd. In uitvoering van dit decreet kunnen 
schoolbesturen/ inrichtende machten in het onderwijs 
een kandidatuur tot deelname in een DBFM-project 
indienen bij AGION (Agentschap voor infrastructuur in het 
onderwijs.)

• VKOM, het schoolbestuur van het Instituut Zusters 
Maricolen, wil zich, met het oog op het realiseren van een 
nieuwbouw op de site Markt, kandidaat stellen voor een 
DBFM-project.

• Bij de kandidatuurstelling moet o.m. een verklaring van de 
gemeente gevoegd worden inzake vergunbaarheid en de 
intentie tot samenwerking voor bepaalde onderdelen van 
het project.

• Deze nieuwe infrastructuur kan voor de gemeente 
een belangrijke factor in het vrijetijds- en 
dienstverleningsaanbod betekenen.

In het kader van de kandidatuurstelling door de vzw VKOM 
(Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem), het schoolbestuur 
van het Instituut Zusters Maricolen te Maldegem voor een 
DBFM-project - met het oog op het realiseren van een 
nieuwbouw op de site Markt te Maldegem, bevestigt de 
gemeenteraad:
• de contactname tussen VKOM en het gemeentebestuur 

als vergunningverlenende overheid met betrekking tot het 
voorgestelde bouwproject van de vzw VKOM;

• dat het project in principe vatbaar is voor vergunning en 
uitvoering; binnen de bepalingen van het desbetreffende 
BPA en voor de toekomst binnen de bepalingen van het 
op te maken RUP.

• dat het terrein niet in overstromingsgebied ligt.
• de principiële intentie om samen te werken rond o.m. 

volgende onderdelen van het project : parking, sporthal, 
auditorium en/of polyvalente zaal, speeltuin kleuters, 
kunstgrasveld, kapel.

LOKALE POLITIE - AANKOOP ANPR-SYSTEEM*
• De federale politie heeft een lopende meerjarige 

raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van 
automatische systemen voor nummerplaatherkenning 
(ANPR-systeem) en treedt in het kader van dit dossier 
op als opdrachtencentrale ten voordele van de lokale 
politiezones en de FOD Financiën.

• De aankoop van een automatisch systeem voor 
nummerplaatherkenning geïnstalleerd op een vaste 
manier in een gestriped voertuig, met de nodige opties en 
opleiding bedraagt volgens dit raamcontract € 26.528,10.

• Het ANPR-systeem kan voor meerdere doeleinden ingezet 
worden.

De gemeenteraad keurt de aankoop via het raamcontract 
van één automatisch systeem voor nummerplaatherkenning 
goed. 

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:
• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het 

wijzigen van de erfdienstbaarheden op de percelen in 
de Boudewijn Lippensstraat tussen huisnummer 10 en 
huisnummer 16, overeenkomstig het plan, ingediend door 
de koper.

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit 
van 14 april 2017 waarbij toelating wordt verleend voor 
het vellen van twee bomen ter hoogte van de Hoornstraat 
10 te Middelburg wegens acuut gevaar voor de openbare 
veiligheid.*

• De gemeenteraad keurt de aanvulling van het 
gecoördineerd reglement houdende de invoer van een 
parkeerplaats voor personen met een beperking goed. In 
de Donkstraat wordt aan de overzijde van de woning nr. 
112 bijkomend een parkeerplaats voor personen met een 
beperking gecreëerd.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende de 
invoer van een parkeerverbod in de Karrewegel in het 
deel tussen de Gasmeterstraat en de Jagers-te-Voetlaan 
goed.*

• De gemeenteraad keurt de aankoop van een restperceel 
van 6 m² grond ter hoogte van de Kleine Bogaardestraat, 
voor de totale kostprijs van € 1.830 goed. Het perceeltje 
wordt geïntegreerd in de openbare wegenis.*

• De gemeenteraad keurt de akte in verband met de 
kosteloze overname van het toekomstige openbare 
domein in de verkaveling Zilvererf goed.*

• De gemeenteraad keurt het rooilijnplan van de buurtweg 
ter hoogte van Adegem-Dorp aan Den Hoogen Pad 
definitief goed.*

• De gemeenteraad keurt het ontwerpplan voor het 
aanpassen van de rooilijn van de buurtwegen Kleine 
Bogaardestraat en Oude Kasteeldreef definitief goed.*

• De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 
met betrekking tot klachten.*
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• De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging 
nr. 1 2017 goed.*

• De gemeenteraad neemt kennis van de interne 
kredietaanpassing nr. 1 2017.*

• De gemeenteraad stelt de rekening 2016 van de 
politiezone Maldegem, vast.*

• De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 
van de Hulpverleningszone Meetjesland.*

• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2017 
overeenkomstig de wijziging nr. 1 (gewone dienst) en de 
wijziging nr. 2 (buitengewone dienst) vast. *

• De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de rekening 
2016 van de kerkfabriek Sint Adrianus Adegem, de 
kerkfabriek St. Antonius Balgerhoeke, de kerkfabriek Sint 
Jozef Donk, de kerkfabriek Sint Vincentius à Paulo Kleit, 
de kerkfabriek Sint-Barbara Maldegem, de kerkfabriek 
H.H. Petrus & Paulus Middelburg en neemt akte van 
de beslissing van de gemeenteraad van Zomergem 
van 29 maart 2017 waarin de jaarrekening 2016 van de 
kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding, Oostwinkel, gunstig 
geadviseerd wordt.*

• De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 en het 
bijhorend jaarverslag van de Interlokale Vereniging 
"Burensportdienst Meetjesland" goed.*

• De gemeenteraad keurt het gewijzigd 
prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de 
tennisterreinen en het Sint-Anna zwembad goed.*

• De gemeenteraad stelt de prijsberekening van de 
voorstellingen binnen de avond- en familieprogrammatie 
in Den Hoogen Pad vast.*

• De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2016, waarvan het 
financieel verslag 2016 deel uitmaakt, van de interlokale 
vereniging 'Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter' 
goed.*

• De gemeenteraad keurt de selectieprocedure en het 
selectiereglement (versie van maart 2017) van de 
Politiezone Maldegem goed.*

• Eén voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van 
politie, medewerker interventie/verkeer van de lokale 
politie Maldegem, wordt vacant verklaard in het kader van 
de aspirantenmobiliteit 2017-A2 van de geïntegreerde 
politie.*

• De gemeenteraad neemt akte van het gewijzigde 
functieprofiel voor de vacante functie van hoofdinspecteur 
functioneel/technisch/informatiebeheer.* 

Ter info 
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan op 
donderdag 29 juni 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 of diende de 
gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel kennis 
genomen werd van het punt.
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Start inschrijvingen academies
Kunstacademie Maldegem
Inschrijvingsperiode
 Van 1 juni tot en met 30 september. 

Benieuwd naar het werk van de leerlingen? Kom 
dan een kijkje nemen op de eindejaarsexpositie 
Beeldende Kunst op zaterdag 24 juni van 14.00 uur tot 
18.00 uur of op zondag 25 juni van 10.00 tot 18.00 uur.

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

Academie Muziek, Woord en Dans
Inschrijvingsdata Maldegem (gebouw KUMA)
17 juni  9.00 – 10.00 uur
28 juni 17.30 – 20.00 uur
29 augustus 17.30 – 19.30 uur
Je kan je ook tijdens de volledige maand september 
inschrijven.
Tijdens verschillende kijkdagen kan je proeven van de 
lessen in de Academie. Meer info via onderstaande 
contactgegevens.

NIEUW! Kleuterdans
Vanaf september start de Academie Muziek, Woord 
en Dans met Kleuterdans in Maldegem. Kom langs 
zaterdag 17 juni naar de gratis proefles in de KUMA, 
Mevrouw Courtmanslaan 82, Maldegem van 9.00 tot 
10.00 uur.

Info
 09 374 36 54 | Academie Muziek, Woord en Dans
 academie@aalter.be 
 www.aalter.be/academie

Tel. secretariaat 050 72 89 50  
kunstacademie@maldegem.be

Inschrijvingen:
1 juni t.e.m. 30 september 2017

www.academiekuma.be

Eindejaarsexpositie
Beeldende Kunst
zat. 24 juni van 14.00 tot 18.00 uur.
zon. 25 juni van 10.00 tot 18.00 uur.

www.aalter.be/academie 
Tel. secretariaat : 09 374 36 54
academie@aalter.be  

Inschrijvingen: 
17 juni, 09.00 tot 10.00 uur
28 juni: 17.30 tot 20.00 uur
29 augustus 17.30 tot 19.30 uur
Of gedurende de maand september 

Adres academies: nieuwbouw Mevr. Courtmanslaan 82 - 9990 Maldegem  

Academie Muziek, 
Woord en Dans

Vanaf september start de Academie Muziek, Woord en Dans met Kleuterdans in Maldegem.
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Waar is Ken? en Slippery People, 

Wannes Cappelle, 

Guido Belcanto & Canticorum, 

Joost Van Hyfte, Gène Bervoets,  

Ultima Thule, Rosita en Herman Dewit, 

Dries Heyneman, Radio Oorwoud, Maud Vanhauwaert,  

Toeac, The Vintage Club Deluxe, 

Katelijne Verbeke en Daan Hugaert,

Veerle Malschaert, Swedish Chamber Orchestra, 

Kamal Kharmach, ‘t Mouvement

www.denhoogenpad.be

 050 71 00 21
 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
 cultureelcentrum@maldegem.be

 www.facebook.com/denhoogenpad

De ticketverkoop start op woensdag 14 juni om 
9.00 uur. Je kan hiervoor aan het loket van Den 
Hoogen Pad en het UiTloket in het gemeentehuis 
terecht. Online tickets bestellen kan ook via  
www.maldegem.be/webshop (onder Tickets). 
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 Jeugddienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 050 72 86 28  |   jeugddienst@maldegem.be  |   www.maldegem.be

Heb je 
al een 

account?

Ken je je 
gebruikersnaam 
en wachtwoord 

nog?

Log in. 
Zijn je kinderen 
toegevoegd aan 
jouw account?

Voeg je kinderen 
toe bij Mijn profiel 

en Relaties

KLAAR!
Je zal zonder 
problemen 

kunnen inschrijven

Controleer 
alle gegevens

Klik op 
Wachtwoord 

vergeten en vraag 
een nieuw 

wachtwoord 
aan

Klik op 
Aanmelden als 

nieuwe gebruiker en 
maak een account 
aan met je eigen 

naam

JaJa

NeeNee

Nee

Ja

Surf naar 
www.maldegem.be/webshop

Heb je problemen bij het registreren? 
Aarzel niet de Jeugddienst te contacteren!

Wij 
bezorgen het 

groene pasje met 
de post nog voor 

de zomer 

INSCHRIJVEN ZONDER ZORGEN VOOR HET SPEELPLEIN VAN ADEGEM OF KLEIT 
Controleer of maak je account aan vóór 1 juli!

Meetjesland Reuzenland
Met Meetjesland Reuzenland 
zet COMEET (Cultuuroverleg 
Meetjesland) de Meetjeslandse 
reuzen in de kijker. Bestaande 
(maar ook verdwenen reuzen) 
worden geregistreerd en onder 
de aandacht gebracht via 
diverse acties. 

Gezocht: foto’s over  
Meetjeslandse reuzen
Heb jij nog (oude) foto’s, 
herinneringen of anekdotes  
die te maken hebben met de 
Meetjeslandse reuzen? Laat het 
weten aan COMEET die de foto's 
digitaliseert en je terug bezorgt. 
De foto’s worden toegevoegd aan 
www.erfgoedbankmeetjesland.be, de 
digitale databank met foto’s, films en 
verhalen over het Meetjesland. 

Gezocht: Reuzenvrijwilliger(s)
Om het fotomateriaal in te scannen 
en te verwerken op de beeldbank is 
COMEET nog op zoek naar vrijwilligers 
die zijn/haar schouders hier willen 
onderzetten. Misschien is dit iets 
voor jou? Ben je wat vertrouwd met 
computerwerk en heb je interesse in 
reuzenerfgoed? Geef COMEET een 
seintje.

Reuzen in Maldegem
Ook Maldegem zet haar reuzen 
in de kijker. Vanaf volgende editie 
verneem je hier meer over alle 
REUZENactiviteiten die de gemeente 
organiseert voor jong én oud! 

Info
 09 37 375 96 | COMEET
 erfgoedcel@comeet.be
 www.facebook.com/ 

 MeetjeslandReuzenland 
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