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Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.

BE30 0000 0000 1111 | 11.be/AllemaalMensen

Steun de 11.11.11-actie 
in Maldegem of draag actief je 

steentje bij en meld je aan 
als vrijwilliger tijdens de 

huis-aan-huisinzamelingen. 
 

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

Zorg op maat voor onze senioren.
Novembermaand 
is traditioneel de 
maand van de derde 
leeftijd.  Reeds lange 
tijd zijn we ons in 
Maldegem bewust 
van het belang van 
senioren in onze 
samenleving, zij 
hebben ervoor 
gezorgd dat wij 
kunnen leven in 
een maatschappij 
met de welvaart die 

wij vandaag kennen. Wij waren hen als bestuur dan ook een 
wederdienst op niveau verplicht: een waardig ouder worden 
waar “respect voor” en “zorgen voor” als een volwaardig 
tweespan naast elkaar lopen. Ik had het geluk om tien jaar 
geleden als OCMW voorzitter deze prachtige dienstverlening 

aan onze senioren mee vorm te kunnen geven De actieve 
senior proberen we te betrekken bij de vele sportactiviteiten 
en hun kennis en ervaring kunnen we goed gebruiken 
bij het aanbod van het lokaal dienstencentrum. Voor de 
hulpbehoevende senior hebben we alle mogelijke vormen 
van thuisondersteuning en residentiële opvang gezorgd. Deze 
maand zijn we tien jaar verder en de campus is nog steeds 
toonaangevend, niet alleen qua bouwconcept maar vooral 
door de manier waarop de zorg aan de ouderen gegeven 
wordt. Zorg op maat is voor het vele verzorgende personeel 
geen hol begrip maar een filosofie waar dagdagelijks met 
hoofd, hart en handen aan gewerkt wordt.
Novembermaand 2017 zal voor de woonzorgcampus een 
feestmaand worden. En terecht, onze senioren verdienen dit. ©
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Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Alle gemeentelijke diensten en het  recyclagepark  
zijn gesloten op:
• woensdag 1 november (Allerheiligen)
• donderdag 2 november (Allerzielen)
• vrijdag 3 november (brugdag – Opgelet: de hoofdbib,   
 recyclagepark en het zwembad zijn wel open!)
• zaterdag 11 november (Wapenstilstand)
• woensdag 15 november (Koningsdag)

Ter info: op zaterdag 4 november zijn de hoofbib, Dienst 
Burgerzaken en het recyclagepark zoals gewoonlijk open.  

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

 050 72 86 13 | Milieudienst (recyclagepark)
 milieudienst@maldegem.be 

 www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

Openingsuren 
bibliotheek

Sinds eind oktober is de hoofbib in de Schouwburgplaats opnieuw open mét 
nieuwe openingsuren. De openingsuren van filiaal Adegem en uitleenpost Kleit 
wijzigen niet. 

Hoofdbibliotheek Maldegem
voormiddag namiddag/avond

maandag, t.e.m. vrijdag 10.00 - 13.00 uur 15.00 – 18.30 uur

zaterdag 9.00 - 12.00 uur gesloten

Filiaal Adegem
voormiddag namiddag/avond

dinsdag en donderdag gesloten 15.30 - 17.30 uur

zaterdag 10.00 -12.00 uur gesloten

Uitleenpost Kleit
voormiddag namiddag/avond

maandag gesloten 15.30 - 17.30 uur

woensdag gesloten 14.00 - 16.00 uur

zaterdag 10.00 - 12.00 uur gesloten

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem
 bibliotheek@maldegem.be 
 www.maldegem.be/bibliotheek
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Denk mee over energiezuinig wonen!

Gewijzigde datum 
Energiecafé
Het energiecafé, een avond over energiezuinig wonen, 
van Woonwijzer Meetjesland en Natuurpunt en Partners 
kon wegens praktische omstandigheden niet doorgaan op 
donderdag 12 oktober (zie vorig infomagazine) en wordt 
verplaatst naar dinsdag 7 november om 19.30 uur in 
het Dakkaffee van Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 
92 in Maldegem. De infoavond is gratis, gelieve je wel in te 
schrijven bij Natuurpunt of bij Woonwijzer Meetjesland.

Tijdens een gezellige avond praten we samen over 
energiezuinig wonen. Op het einde van de avond kan je 
persoonlijke advies over energiezuinig wonen vragen aan 
onze expert. 

Het energiecafé draait vooral om het volgende: jouw 
energie-idee! Hoe kunnen we zuiniger wonen? Welke  
acties moeten we hiervoor ondernemen? Deel je idee  
en mening over energiezuinig wonen, en hoe we dit  
kunnen aanpakken. 

Info
 09 377 93 00 | Natuurpunt 
 elif@npmeetjesland.be 
 www.energiebesparenmeetjesland.be/word-   

 energieambassadeur 

 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland 
 liesbet@woonwijzermeetjesland.be

Save the date

7/02/2018
Parkcross
Op woensdag 7 februari 2018 vormt het Sint- 
Annapark voor de twaalfde keer het decor voor 
Maldegemse Parkcross. De Parkcross maakt ook 
dit jaar deel uit van de Brico Crossen. Noteer de 
datum alavast in je agenda! Meer info volgt in de 
volgende edities van het gemeentelijk infomaga-
zine en via www.parkcrossmaldegem.be.

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen 
 www.parkcrossmaldegem.be

Jeugdhuis De Redekiel…
…zoekt beroepskracht
De Redekiel is op zoek naar een nieuwe 
halftijdse beroepskracht! Ben je een 
gedreven persoon, die samen met een jonge 
enthousiaste ploeg vrijwilligers aan de slag wil? 
Dan is dit de geknipte job! 

…heropent!
De Redekiel is momenteel druk in de weer met 
de verhuis naar de nieuwbouw in de Mevrouw 
Courtmanslaan 82. Ze heropenen met een 
knalweekend van 17 t.e.m. 19 november met 
tal van activiteiten: o.a. een lasershoot activiteit, 
housewarming fuif en brunch.  

Info
JH De Redekiel

  JH De Redekiel
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Voor (toekomstige) ouders en jongeren 

HUIS VAN HET KIND
Op woensdag 20 september werd in het 
dienstencentrum Oud St. Jozef het startschot gegeven 
voor het Huis van het Kind.  Projectmedewerker 
Caroline De Saer coördineert de werking in Maldegem.

Wat is een Huis van het Kind?
Projectmedewerker 
Caroline De Saer: Elke 
dag zetten verschillende 
overheden, vrije beroepen, 
middenveldorganisaties, 
vrijwilligers en burgers zich in 
voor (aanstaande) gezinnen 
met kinderen en jongeren.  
In verschillende steden en 
gemeenten worden Huizen van 
het Kind opgericht om samen te 
werken en zo gezinnen meer en beter te ondersteunen. 
Ook in Maldegem richten we nu een Huis van het Kind 
op om zo ouders te helpen bij de zorg en opvoeding van 
kinderen en jongeren.

Wie zijn de partners van het Maldegemse Huis van 
het Kind?
In Maldegem werken we in eerste instantie samen 
met lokale partners zoals Kind en Gezin, Gezinsbond, 

Kinderopvang, Jeugddienst, Sociale 
Raad, Bibliotheek en Cultuurdienst. 
De werking is opgebouwd rond drie 
pijlers: preventieve gezondheidszorg, 
opvoedingsondersteuning en 
ontmoeting en sociale cohesie. We 
richten ons in eerste instantie tot 
alle gezinnen en tot gezinnen met 
specifieke noden.

Waarvoor kunnen we bij het Huis 
van het Kind terecht?
Het Huis van het Kind organiseert dit 

najaar verschillende voordrachten en vormingsactiviteiten 
in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.  Deze gaan 
over allerlei opvoedkundige thema’s die voor elk gezin 
interessant kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld: hoe leer je je 
kind omgaan met geld, wat is talentgericht opvoeden. 

Het Huis van het Kind 
moet dé lokale informatie 
– en ondersteuningsplaats 
voor gezinnen, aanstaande 

gezinnen en jongeren   
(0-24 jaar) in 

Maldegem worden.
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 Je vindt de activiteiten telkens in de UiTkalender online  
en in het Maldegems magazine én op de website van  
het OCMW en de facebookpagina van Het Huis van het 
Kind Maldegem.
Daarnaast organiseren we sinds september 
huiswerkbegeleiding in maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen.  Dit gebeurt in samenwerking met vzw Katrol.  
In de toekomst zullen de Maldegemse scholen hiervoor 
gezinnen kunnen doorverwijzen.

Kunnen inwoners ook ergens ter plaatse terecht met 
hun vragen?
Het Huis van het Kind zit in onze gemeente momenteel 
nog in een opstartfase. De bedoeling is geleidelijk aan de 
werking en het aanbod uit te breiden zodat het Huis van 
het Kind dé lokale informatie– en ondersteuningsplaats 
voor (aanstaande) gezinnen en jongeren in Maldegem 
wordt. Begin 2018 volgt een uitgebreid infomoment voor 
alle geïnteresseerde Maldegemnaren maar je kan zeker 
nu al bij ons terecht in het  Sociaal Huis.  We verwijzen 
je graag door naar de juiste instantie en helpen je graag 
verder. 

Info
 050 40 39 20 | onthaal lokaal dienstencentrum
 huisvanhetkind@maldegem.be

 lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,  
 Mevrouw Courtmanslaan 92

 www.ocmwmaldegem.be/huisvanhetkind
 huisvanhetkindmaldegem

AANBOD
• voordrachten en vormingsactiviteiten  

over opvoeding
• huiswerkbegeleiding maatschappelijk  

kwetsbare gezinnen
• aanspreekpunt vragen over opvoeding.  

Zowel ouders als jongeren kunnen er terecht.

Openingsuren: 
maandag tot vrijdag 9.00 tot 11.30 uur en na afspraak

ACTIVITEITEN 2017
Woe 15/11 om 19.30 uur:
Voordracht Budget in eigen handen
Ma 20/11 om 19.30 uur:
Voordracht Opvoeden is koesteren en kaderen
Woe 22/11 om 19.30 uur:
Voordracht Opvoedingsvragen: eten, slapen, spelen
Ma 4/12 om 19.30 uur:
Voordracht Luister nu eens naar mij
Di 12/12 om 20.00 uur:  
Voordracht Gewoon maar druk of ADHD

in samenwerking met:

Foto links: v.l.n.r.: mama Edina en zoontje Daniël, 
projectmedewerker Caroline, mama Suzanne, zoontje Loic 
en dochtertje Camille, mama Deborah en zoontje Raphaël 
tijdens het consultatiemoment bij Kind en Gezin. Kind en 
Gezin is één van de partners van het recent opgestarte Huis 
van het Kind in Maldegem.
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Nog meer werken aan een toegankelijke gemeente

Maldegem ondertekent charter  
‘naar een toegankelijke gemeente’

Eind september ondertekende Maldegem als één 
van de drieëntwintig Vlaamse steden en gemeenten 
het charter “Naar een toegankelijke gemeente”. 
Het gemeentebestuur doorliep het afgelopen jaar 
als pilootgemeente samen met Inter (Agentschap 
Toegankelijk Vlaanderen) een kwaliteitstraject om 
in kaart te brengen wat reeds gebeurd was en wat 
nog moet gebeuren om te komen tot een sterker 
toegankelijkheidsbeleid.

Reeds uitgevoerde acties
In Maldegem worden reeds heel wat inspanningen 
gedaan om de integrale toegankelijkheid te verbeteren. 
De inclusieambtenaar vormt het aanspreekpunt voor wie 
vragen heeft omtrent toegankelijkheid. Dankzij het advies 
van de inclusieambtenaar en de stuurgroep werden al 
heel wat aanpassingen gedaan aan openbare gebouwen 
zoals het voorzien van een hellend vlak, noppentegels, 
toegankelijke toiletten, duidelijke bewegwijzering en een 
parkeerplaatsen voor personen met een beperking. De 
gesproken versie van het gemeentelijk infomagazine en 
de ringleiding voor slechthorenden in het gemeentehuis, 
de bibliotheek, aan het onthaal administratief centrum 
OCMW en onthaal lokaal dienstencentrum zijn ook mooie 
voorbeelden om de gemeentelijke dienstverlening zo 
toegankelijk mogelijk te maken. In Maldegem worden 
bovendien al heel wat sensibiliseringsacties zoals de  
Red De Stoep-acties georganiseerd.

Toekomstige acties
Het ondertekende charter is een stimulans om nieuwe 
doelstellingen en acties voor de toekomst vast te leggen 
en het toegankelijkheidsbeleid te versterken. 

In de toekomst maakt de gemeente werk van: 
• Knelpunten aan het openbaar domein verder in kaart 

brengen. Het meldpunt toegankelijk Maldegem bestaat 
al een aantal jaar.

• Gemeentelijke evenementen moeten het 
toegankelijkheidslabel “welkom” dragen.

• Verenigingen die een evenement organiseren kunnen 
ook het gebruik van het label “welkom” aanvragen en 
gratis hulpmiddelen ontlenen.

• Infomomenten en vormingen voor gemeente– en 
OCMW-medewerkers.

• Advies vragen aan inclusieambtenaar bij de opstart en 
uitvoering van nieuwe projecten. 

• Integraal gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid verder 
bekendmaken bij de burgers, adviesraden, handelaars 
en andere externe diensten.

• In de verschillende gemeentelijke reglementen 
wordt rekening gehouden met de normen inzake 
toegankelijkheid (vb. terrasreglement, algemeen 
politiereglement, …). 

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 92, Maldegem

  www.ocmwmaldegem.be/toegankelijkheid
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Schrijf  je in via BE-Alert

Word verwittigd bij  
een noodsituatie

Een grote brand, een stroomonderbreking? Bij een 
noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Daarom 
kan onze gemeente sinds juni gebruik maken van BE-Alert, 
een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van 
een noodsituatie via sms, e-mail, telefoon of sociale media 
(Twitter, Facebook). Ben je nog niet geregistreerd bij BE-
Alert? Doe het dan vandaag nog via www.be-alert.be.

Inschrijven BE-Alert
Om een bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf 
hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of 
telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte 
bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie. 
Nog niet geregistreerd? Doe het dan vandaag nog via  
www.be-alert.be! Inschrijven is gratis.

Oefening noodplanning en test BE-Alert
Eind november plant het gemeentebestuur een 
oefening waarbij de verschillende disciplines 
zoals brandweer en politie samenwerken met de 
gemeentelijke diensten om de samenwerking bij een 
noodsituatie te oefenen. Ook de werking van BE-Alert 
wordt dan getest. Wie is ingeschreven, ontvangt een 
testbericht maar hoeft geen verdere stappen  
te ondernemen.

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie

 communicatie@maldegem.be
 www.be-alert.be

Haal een griepprik

Bescherm je 
tegen griep 

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? 
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober 
je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte 
van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op 
complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je 
best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste 
kans om geen griep te krijgen in de winter. 
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De 
Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op 
het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het 
najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan 
is het zelfs  gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep 
behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag 
het na bij je huisarts.

Infomoment
Het lokaal dienstencentrum organiseert op 7 november 
van 14.00 tot 15.30 uur een infomoment over griep- en 
griepvaccinatie voor senioren. 

In samenwerking met Logo Gezondplus+ vzw

Info
 www.griepvaccinatie.be

METEEN VERWITTIGD BĲ  
EEN NOODSITUATIE? 

REGISTREER JE VIA 
WWW.BE-ALERT.BE

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A4_02.indd   3 03/05/2017   16:06
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Vraag je premie tijdig aan

Gemeentelijke mantel-  
en thuiszorgtoelage 
Wie zorgbehoevend is, kan jaarlijks een 
mantelzorgpremie van het OCMW Maldegem 
ontvangen.  Voor meer informatie en voor een 
aanvraag kan je terecht bij het Sociaal Huis. 

Voorwaarden
• voor inwoners van Maldegem met: 
 - ofwel een blijvende hulpbehoevendheid 
 - ofwel een kind met een handicap van minstens 66 % 
• je verblijft thuis
• je ontvangt geen toelage van de zorgverzekering
• je hebt geen recht op een Persoonlijk Assistentie 

Budget

Waar aanvragen
Via het Sociaal Huis of jouw OCMW thuiszorgdienst.  
De aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2018 ingediend 
worden.

Bedrag
Je ontvangt maximum  € 382,12 per jaar 

Meebrengen
• identiteitskaart
• attest om de graad van hulpbehoevendheid te 

bewijzen 
• attest van de zorgkas met vermelding of er al dan niet 

een tussenkomst werd toegekend en in voorkomend 
geval met vermelding van de periode waarvoor de 
tussenkomst werd toegekend (af te halen bij de 
mutualiteit)

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis 

 lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,  
 Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
 of via jouw OCMW thuiszorgdienst 

 sociaalhuis@maldegem.be 

 www.ocmwmaldegem.be 



2017  NOVEMBER |  11 10  |  MALDEGEM MAGAZINE10  |  MALDEGEM MAGAZINE10  |  MALDEGEM MAGAZINE

Autodelen Maldegem
Heb je af en toe een rolstoelvriendelijke wagen 
nodig, maar heb je er geen? Dan is autodelen de 
geknipte oplossing voor jou! Autodelen betekent  
dat verschillende personen of gezinnen om  
beurten gebruik maken van één of meer auto’s.  
In samenwerking met Autodelen.net en Autodelen 
Meetjesland, stellen het OCMW en vzw de 
Vierklaver hiervoor hun rolstoelvriendelijke wagens 
ter beschikking.

De wagens
De wagens zijn aangepast met een lift of oprijplaat en 
dus geschikt voor rolwagenvervoer. Ze zijn voldoende 
ruim voor één of meerdere rolstoelgebruikers, een 
bestuurder en één of meerdere extra passagiers, afhankelijk 
van het type wagen. Het betreft twee Volkswagen Crafters, 
een Fiat Scudo en een Fiat Doblo.

Voorwaarden
• inwoner zijn van Maldegem
• lid worden van Autodelen.net; het lidmaatschap kost € 10 

per jaar
• een overeenkomst huishoudelijk reglement 

ondertekenen
• een waarborg betalen van € 75 

De geregistreerde chauffeur dient een geldig rijbewijs te 
hebben van minstens twee jaar en een overeenkomst 
"geregistreerde bestuurder" te ondertekenen.

Praktisch
Een rit reserveren kan:
• via het online reserveringssysteem (je krijgt toegang 

wanneer aan alle voorwaarden voldaan is)
• of telefonisch via het nummer 050 40 39 35 (op 

werkdagen tussen 8.30 uur en 12 uur)

De wagens kunnen ontleend worden:
• op werkdagen tussen 18.00 uur en 24.00 uur
• in het weekend van vrijdagavond 18.00 uur  

tot zondag 24.00 uur

Per rit betaal je:
• tussen de € 0,34 à € 0,60 per kilometer,  

afhankelijk van het type wagen
• en € 1,50 of € 2 per begonnen gebruiksuur,  

afhankelijk van het type wagen. 

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis

 lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

 autodelen@ocmwmaldegem.be
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Gendergelijkheid
Wist je dat vrouwen meer dan de helft van de 
wereldbevolking uitmaken? Toch krijgen vrouwen 
nog vaak te maken met discriminatie. Zo zijn 
ze vaak het slachtoffer van geweld en 
hebben ze in veel landen geen toegang tot 
gezondheidszorg. Om deze problematiek 
aan te pakken, ontwikkelde de VN de vijfde 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 
5). Want hoe kunnen we immers duurzame 
ontwikkeling voor iedereen bereiken als de 
helft van de wereld achterblijft?

Geen discriminatie
Eerst en vooral wil de doelstelling alle vormen van 
discriminatie gericht tegen vrouwen en meisjes 
wereldwijd uitbannen. In de grondwet van 143 
landen staat dat mannen en vrouwen gelijk zijn. 
Een veelbelovende stap voorwaarts, maar in de 
werkelijkheid blijft discriminatie bestaan. 

Geen geweld en gelijke toegang
SDG 5 streeft er ook naar om alle vormen van geweld 
tegen vrouwen en meisjes uit te bannen. Daarnaast 
beoogt de doelstelling de volledige en actieve deelname 

van vrouwen aan het politieke, economische en 
publieke leven. 

Vacatures 
Ook het gemeente- en OCMWbestuur 
streven naar een gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. Bij vacatures 
benadrukken we daarom steeds dat we 
meer belang hechten aan kwaliteiten en 
competenties dan aan leeftijd, geslacht, 

nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 
handicap, geloof of levensbeschouwing. 

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

 www.vvsg.be (>Internationaal)
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Herfstvakantie
Activiteiten vrijetijdsdiensten
Er zijn nog plaatsen vrij voor een aantal  
activiteiten. Bekijk en reserveer via  
www.maldegem.be/webshop.

van vrij 27/10/17 
tot zo 4/11/17

Circus Pepino 
Waar: terrein aan CC Den Hoogen Pad, 
Adegem
Meer info: circuspepino@hotmail.com

do 2/11/17
Eetnamiddag
Waar: lokaal dienstencentrum Oud  
St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Samana Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef, 050 40 39 22, 
centrumleider@ocmwmaldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

vrij 3/11/17
Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Waar: Cafetaria sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 109, Maldegem
Meer info: Maldocaps,  
http://maldocaps.weebly.com
 

Wandeling ‘Symbolen 
in Maldegem’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Zangnamiddag 
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

van vrij 3/11/17 
tot zo 12/11/17

Toneel Café Passé
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Adegems Volkstheater, 
0479 21 34 92, www.adegemsvolkstheater.be

zo 5/11/17
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-Knessela-
re, 0494 07 03 71, webmaster@natuurpunt-
maldegemknesselare.be,  
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

ma 6/11/17
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 

di 7/11/17
Infomoment over griep 
en griepvaccinatie
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef 
 

Energiecafé Maldegem
Zie pag. 5

do 9/11
Nacht van de Meetjeslandse 
kerken
Zie pag. 26

do 9/11, woe 15/11 
en do 23/11/17

Kooklessen
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: KVLV Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef,  050 40 39 22, 
www.ocmwmaldegem.be,  
centrumleider@ocmwmaldegem.be 

vrij 10/11/17 
Dansnamiddag 
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
 

Stem Maldegem:  
The Voice van Vlaanderen
Van 20.00 tot 3.00 uur
Waar: Vliegplein 2A, Maldegem
Meer info: Facebook

za 11/11/17 en zo 12/11/17
Herdenkingen  
Wapenstilstand
Zie pag. 15

ma 13/11/17 
Leeskring
Van 14.00  tot 15.00 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
 

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

di 14/11/17 
Contactgroep  
‘Parkinson’
Van 14.00  tot 15.30 uur
Waar en meer info:  
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 

woe 15/11/17 
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00  tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
 

Voordracht: Budget 
in handen van je kind
Van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind i.s.m.  
BudgetInzicht, 050 40 39 29,  
huisvanhetkind@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be 
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woe 15/11 en 29/11/17 
Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
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 (gelijk-
vloers, rechts), Bloemestraat 45, Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen - Regio 
Meetjesland,  
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be

do 16/11/17 
Operavoorstelling 
La Bohème op 
scherm 
Van 13.30  tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

vrij 17/11/17 
Optreden van  
‘De Krakers’ 
Van 14.00  tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
 

Gène Bervoets - 
Verbeter de Wereld 
(geannuleerd)
Zie pag. 24

van vrij 17/11/17 
tot zo 19/11/17

Heropening JH De Redekiel
Zie pag. 5

za 18/11/17
Beheermoment in  
het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Natuurpunt Loods, 
Urselweg 81/B, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-Knessela-
re, 0474 48 30 22, maldegemveld@natuur-
puntmaldegemknesselare.be, 
www.natuurpuntmaldegemknesselare.be

zo 19/11/17 
Kunstendag voor Kinderen: 
REUZEN 
Zie pag. 24
 

Voorleesfeest  
'De Pannenkoekentaart'
Om 14.00 uur
Waar: Basisschool De Papaver,  
Adegem-Dorp, 16 /A, Adegem 
Meer info: VBS De Papaver i.s.m.  
ouderraad VBS De Papaver, Davidsfonds 
Adegem, Gezinsbond Adegem en de bib,  
lezen@depapaver.be 

ma 20/11/17 
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
 

Voordracht: 'Opvoeden is 
koesteren en kaderen'
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind i.s.m. VCOK, 
050 40 39 29, huisvanhetkind@maldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be 

di 21/11/17 
Cursus aquarel- 
technieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
 

Voordracht ‘Woont God 
nog in Frankrijk’
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Vief Maldegem i.s.m. lokaal dien-
stencentrum Oud St. Jozef 

woe 22/11/17 
Jeugdfilm Storks
Zie pag. 25 
 

Voordracht: 'Opvoedingsvragen'
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind i.s.m. VCOK, 
050 40 39 29, huisvanhetkind@maldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be

vrij 24/11/17 
Ontspannings- 
programma  
‘Lachcarrousel’ 
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

za 25/11/17 
Herfstdraden
Van 20.00 tot 21.15 uur
Waar: Sint-Vincentiuskerk, Kleitkalseide 105, 
Maldegem
Meer info: 050 71 23 10,  
pietbliebla@gmail.com

ma 27/11/17 
Filmnamiddag ‘De GVR’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

di 28/11/17 
Bloemschikles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Femma Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

do 30/11/17 en 7/12/17 
Workshop ‘Leren werken 
met powerpointpresentatie’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

NOTEER AL IN JE AGENDA
vrij 1/12/17 
Sinterklaasbezoeken
Waar: huisbezoeken, centrum Maldegem
Meer info: Gezinsbond Maldegem/Middel-
burg, gezinsbondmaldegem@gmail.com
 

zo 3/12/17
REUZE(N)familievoorstelling 
Waar en meer info: CC Den Hoogen Pad, 
cultureelcentrum@maldegem.be,  
www.denhoogenpad.be 
 

zo 17/12/17
Kerstconcert met kinderkoor 
en Dana Winner 
Waar: kerk Adegem
Meer info: school De Papaver
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Wil je jouw activiteit in deze kalender? 
Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en vraag  
je invoeraccount aan. Je activiteit verschijnt 
dan niet alleen in dit infomagazine (enkel niet-
commerciële activiteiten en invoeren vóór de 1ste 
van de voorafgaande maand), maar ook op www.
uitinvlaanderen.be en  
www.uitinmaldegem.be en tal van andere gedrukte en 
online kalenders. Wie vragen heeft, kan terecht aan het 
UiT-loket in het gemeentehuis of via de helpdesk op  
www.uitdatabank.be.

UiTTIPS

5 jaar  
Oud St. Jozef
Het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef bestaat 
vijf jaar! Na een geslaagde opendeurdag begin 
september, viert het dienstencentrum haar 
werking met een aantal extra activiteiten in 
november en december. Je vindt de activiteiten 
terug in de UiTkalender en herkent ze aan het 
icoontje. 

Info
 050 40 39 22  | LDC Oud St. Jozef
 centrumleider@ocmwmaldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be
 LDC Oud St. Jozef

11 november plechtigheid 

HERDENKING 
WAPENSTILSTAND
Adegem
Zaterdag 11 november
8.30 uur: eucharistieviering
Gevolgd door een plechtigheid op het kerkhof
Info

 0476 99 07 61 | Georges Devos

 georges-devos@skynet.be

Maldegem
Zaterdag 11 november
10.00 uur: eucharistieviering
Gevolgd door een plechtigheid op het kerkhof en op  
de markt
Info

 050 72 89 53 | Secretariaat burgemeester

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be

Kleit
Zaterdag 11 november
17.00 uur: eucharistieviering
Gevolgd door een plechtigheid aan het monument
Info

 0474 90 38 29 | Pieter De Loof

 pieterdel@gmail.com

Middelburg
Zondag 12 november
9.30 uur: eucharistieviering
Gevolgd door een plechtigheid aan het monument
Info

 050 71 17 40 | Martine Van den Hauwe
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Maldegem dankt en huldigt

Vrijwilligers- en laureatenhulde
Op dinsdagavond 19 september vond de vierde 
editie van de vrijwilligers- en laureatenhulde plaats. 
Tijdens een gemeenschappelijke avond brachten de 
verschillende sectoren hulde aan hun laureaten en 
dankte het gemeentebestuur de vele 
vrijwilligers die dagelijks de werking 
van onze organisatie ondersteunen.

OVERZICHT LAUREATEN

Cultuursector
Prijs voor cultuurverdienste (tweejaarlijks)
Piet Blomme 

Jeugdsector
Mathias De Baets, Tibo De Clerck en Bernd Bracke 
(beoefenaars calisthenics in Sint-Annapark)

Seniorensector
Georgette Goethals (Okra Adegem en seniorenraad)

Sociale sector
Vereniging: KVG Maldegem
Individu: Erwin Van Kerschaver
Actie: Dwars door Maldegem

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM)
Jacques Braet en Vla-rom, humanitaire hulp in Roemenië.
Oxfam Wereldwinkel Maldegem

Sportsector
Sportclub: 
JEVO Maldegem (Volleybal)
Beloftevolle jongere:  
Olivier Gantois (Zwemmen)
Sportverdienste:  
Karel De Roo (Gezinssport Vlaanderen)
Sportvrouw: Heike Heyndrickx  
en Eva Meulemeester (Acro Gym)
Sportman: Thibault De Smet (Voetbal)
G-Sport: Christophe Molinarolli (Atletiek)

Een bijzonder woordje van dank ging uit naar de 
broers Emile en Franz Degryse die niet uit het 
Maldegems centrum beeld weg te slaan zijn en vaak 
toezien op de orde en netheid.

De vrijwilligers- en laureatenhulde is een organisatie van 
Gemeentebestuur Maldegem in samenwerking met de 
Cultuur-, Jeugd-, Sport-, en Seniorenraad, alsook de Sociale 
Raad en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen
 www.maldegem.be/vrijwilligers-en-laureatenhulde 
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Infoavonden voor verhuurders

Verhuur jouw woning zonder zorgen!
Je verhuurt een woning en daar komt heel wat bij 
kijken. Als verhuurder heb je bepaalde rechten en 
plichten die je moet naleven. Ook moet jouw woning 
aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen. 
Maar verhuren is niet enkel een last. Je kan ook een 
beroep doen op bepaalde voordelen en premies.

Om je over dit alles te informeren, organiseert de 
provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met 
de gemeente Aalter, stad Eeklo en een aantal lokale 
organisaties een infoavond waarop al deze onderwerpen 
aan bod komen. Concreet gaan er binnenkort twee 
verschillende infoavonden ‘Verhuur jouw woning zonder 
zorgen!’ door in het Meetjesland. 

Infoavond Eeklo
woensdag 8 november om 19.30 uur
Stadskantoor, Industrielaan 2, Eeklo

Programma
• Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel en de 

normen inzake energiebesparing
• Energiebesparende maatregelen in uw 

opbrengstenwoning? Premies en steunmaatregelen
• Verhoogde tegemoetkomingen en 

begeleidingsmogelijkheden inzake energiebesparende 
maatregelen voor verhuurders

• De Vlaamse energielening
• Verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor, iets voor u? 

Na het infomoment zijn de organisaties aanwezig met 
een infostand, waar je terecht kan met al jouw vragen.

Infoavond Aalter
woensdag 29 november om 19.30 uur
Ontmoetingscentrum Kerkem,  
Rerum Novarumstraat 24, Aalter

Programma
 • ‘De beste kandidaat voor mijn woning- het verschil 

tussen selecteren en discrimineren’
• Huurwetgeving: waar dient u rekening mee te houden 

bij het verhuren van een woning?  
• Huurconflicten vermijden en oplossen 
• Getuigenis van een verhuurder die verhuurt via een 

Sociaal Verhuurkantoor

Deelname aan de infoavonden is gratis! Inschrijven is wel 
verplicht en kan via Woonwijzer Meetjesland.

De infoavonden zijn een initiatief van de provincie  
Oost-Vlaanderen in samenwerking met gemeente Aalter, 
Stad Eeklo, Woonwijzer Meetjesland, SOM vzw, SVK 
Meetjesland, Veneco en het Meldpunt Discriminatie. 

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland
 onthaal@woonwijzermeetjesland.be
 www.woonwijzermeetjesland.be 
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30 dagen uitgedaagd

ONTSPULLEN: STAP VOOR STAP
We kennen allemaal de overvolle kasten in ons huis. 
Het zit eivol, we hebben 'alles' maar vinden niets 
terug. Hoog tijd om te ontspullen! 

Waarom ontspullen?
• Leven met minder spullen geeft 

je meer overzicht, focus, rust en 
vrijheid. 

• Omring jezelf met spullen die je  
écht nodig hebt en je dus ook 
gelukkig maken. 

• Ervaar vrijheid door vrij te zijn 
van de consumptiemaatschappij, 
hebzucht en jaloezie en maak  
plaats voor rust in je hoofd.

Hoe begin je aan ontspullen?
Ontspullen start bij een echt 
bewustzijn aan wat je allemaal hebt 
verzameld. Kijk om je heen en zie wat je door de jaren 
heen hebt opgespaard. Maar,  een huis ontspullen doe 
je niet in één dag! Kies stuk per stuk een  ‘te ontspullen’ 
ruimte of kast. 

Stel jezelf de volgende vragen:
1. Is dit iets wat ik echt gebruik? Wanneer heb ik dit het 

laatst gebruikt?
2. Welke waarde voegt dit aan mijn leven toe? Maakt dit 

mij gelukkig en blij?
3. Heb ik dit echt nodig (voor een hobby of job)?

Belangrijke spullen
De spullen die echt belangrijk zijn houd je bij. Daarna 
zullen de twijfelgevallen volgen waarvan je niet echt 
weet wat ze voor jou betekenen. Je kan al deze spullen 
voorlopig in een Outbox parkeren.

Spullen die weg mogen
De spullen die je niet meer wilt hebben, zet je samen 
en verdeel je onder in spullen voor het containerpark, 
spullen voor een weggeeffeestje, spullen voor de 
Kringloopwinkel, enz..  

Keer vervolgens terug naar de Outbox 
en maak er korte metten mee. 
Doorloop opnieuw de bovenstaande 
vragen en toets dit af met wat je voelt 
om verder te selecteren. Een miskoop 
kan je bijvoorbeeld beter doorgeven 
aan vriend(in) in plaats van steeds 
herinnerd te worden aan je fout.

Nieuwe spullen? Koop bewust!
Ontspullen kan je geregeld herhalen. 
Maar je kan ook vroeger ingrijpen. 
Stel je daarom volgende vragen 

wanneer je iets wilt kopen: waarom wil ik dit? Heb ik dit 
echt nodig of kan ik het lenen? Heb ik dit reeds thuis? 
Koop dus niet onnodig! De Piraminder van Netwerk 
Bewust Verbruiken kan je hierbij helpen.

30 dagen uitgedaagd is een campagne van de Vlaamse 
Overheid. Via www.30dagen.be kan je je inschrijven om  
zes uitdagingen aan te gaan. 

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

  www.30dagen.be

  www.maldegem.be/klimaatgezond-maldegem
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Winnaars ideeënwedstrijd

ZEVEN LAUREATEN BOUWEN MEE AAN  
HET LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED
Het landschapspark Drongengoed organiseerde een 
ideeënwedstrijd om de inwoners, ondernemers en 
verenigingen uit de streek actief te laten meewerken 
aan de uitbouw van het landschapspark. De winnaars 
werden op 8 oktober, tijdens de Week van het Bos, 
bekendgemaakt. De laureaten krijgen een budget 
van € 1.000 voor de realisatie van hun project. 
De medewerkers van het landschapspark bieden 
daarnaast ondersteuning gedurende één jaar: van 
idee tot realisatie.

1Virtueel bezoek. 
Stijn Spanhove wil het 

Drongengoed op een interactieve, 
creatieve manier online toegankelijk 
maken. Via 360°-foto's maak je een 
wandeling én kan je meer te weten 
komen via informatieve hotspots. 

2Uitbouw van de boomgaard.  
De vrienden van het Drongengoed vzw willen de 

boomgaard achter de Drongengoedhoeve in zijn oude gebruik 
herstellen: de bomen krijgen een gepaste snoei, maar vooral 
de oogst en het gebruik van het fruit staan centraal. 

3De Moerkens bekend en bemind.  
Natuurpunt Waarschoot wil de Moerkens - een 

natuurgebied van 3 ha tussen het provinciaal domein 
Het Leen en de Bellebargiebossen - beter toegankelijk 
maken: een knuppelpad zal de bezoeker van het 
wandelnetwerk tot aan de rand van het reservaat 
brengen én een groenscherm wordt aangeplant  
om de fauna niet te verstoren. 

4 Folder voor wandeling in de Bellebargiebossen.  
Via een uitgestippelde wandeling en folder wil 

Natuurpunt Waarschoot wandelaars laten kennismaken 
met de ongekende schoonheid van de omgeving van  
de Bellebargiebossen.  

5 Ga je mee fietsen?  
Woonzorgcentrum Onderdale (Ursel) wil een speciale 

rolstoelfiets aankopen om hun bewoners ook te laten 
genieten van het landschapspark. 

6  Historiek en natuur van kanaal Gent-Brugge. 
Natuurpunt Aalter wil in samenwerking met o.a. 

de heemkundige kring infopanelen ontwerpen die 
wandelaars en fietsers het boeiende verhaal van het 
kanaal Gent-Brugge brengen. Daarnaast voorzien ze een 

fietsroute langs het kanaal én naar het 
Drongengoed. 

7 Romeinse potten en pannen  
uit het Drongengoed.  

De vrienden van het Drongengoed 
bouwen een pottenbakkersoven uit 
de Romeinse periode na en bakken 

potten. Met het budget van de ideeënwedstrijd willen ze 
dit evenement promoten en rondleidingen voorzien op 
de Drongengoedhoeve. 

Dit initiatief kadert in het strategisch project landschapspark 
Drongengoed: de Vlaamse overheid, zeven gemeenten, twee 
provincies en tal van verenigingen werken samen om de 
troeven van het landschapspark verder te ontwikkelen en 
uit te spelen in een groter gebied. De beleving van natuur en 
platteland staat daarbij centraal. 

Info
 050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland vzw 

  www.drongengoed.be

Zeven laureaten,
zeven inspirerende

projecten.
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UIT DE GEMEENTERAAD 
VAN 28 SEPTEMBER 2017
PATRIMONIUM - VERKOOP BEZOEKERSCENTRUM MID-
DELBURG, GROENE MARKT 8A - DEFINITIEVE BESLIS-
SING EN GOEDKEURING ONTWERP AKTE VAN TOEWIJS
• De gemeenteraad besliste op 22 september 2016 om 

over te gaan tot de openbare verkoop van de woning 
(gekend als voormalig Bezoekerscentrum Middelburg) 
met grond gelegen te Middelburg, Groene Markt 8/A.

• Door de geassocieerde notarissen Vanhyfte-Vandevel-
de werd een ontwerp van akte van toewijs opgesteld 
en zal de zitting betreffende de openbare verkoop 
georganiseerd worden.

De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van 
de akte van toewijs betreffende de openbare verkoop 
van de gemeentelijke eigendom (gekend als voormalig 
Bezoekerscentrum Middelburg) met grond gelegen te 
Middelburg, Groene Markt 8/A, kadastraal gekend te 
Maldegem, 4de afdeling, sectie B nr. 20n, en keurt de 

verkoop definitief goed, mits het behalen van een mi-
nimumbod en onder de opschortende voorwaarde van 
een hoger bod binnen de 14 dagen na de zitdag.

PATRIMONIUM - VERKOOP SITE VANCAUTEREN & 
REDEKIEL, BLOEMESTRAAT 15 - GOEDKEURING VAN DE 
VERKOOPAKTE
• De gemeenteraad besliste op 26 september 2013 om 

over te gaan tot de verkoop van de sporthal Van Cau-
teren, het jeugdontmoetingscentrum en de parking 
gelegen te Maldegem, Bloemestraat, 15 en kadastraal 
gekend , 1ste afdeling sectie G, perceel 92b en 126k.

• De gemeenteraad stelde op 22 september 2016 de 
instelprijs en de ontwikkelingsvoorwaarden vast.

• Op 14 december 2016 nam de gemeenteraad kennis 
van het proces-verbaal betreffende de opening van de 
biedingen op de site Van Cauteren & Redekiel, gelegen 

___
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te Maldegem, Bloemestraat 15, waaruit blijkt dat het 
hoogste geldige bod uitgebracht werd door NV BBE uit 
Antwerpen.  Het bod bedraagt € 1.355.000 en is niet 
behelsd met nietigheden.

• De bieder maakte gebruik van het optierecht van 9 
maanden, gedurende deze tijd had de bieder de kans 
om voor zichzelf de zekerheid te verkrijgen omtrent 
het te ontwikkelen project.

• Bij brief van 31 juli 2017 bevestigde de NV BBE de aan-
koop van voornoemde grond te willen formaliseren en 
de akte te verlijden.

• Vanwege notaris Leroy ontving het gemeentebestuur 
bij mail van 18 september 2017 het ontwerp van de 
verkoopakte.

De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van de 
verkoopakte betreffende de verkoop van de gemeen-
telijke eigendom gekend als de site Van Mullem, Van 
Cauteren & Redekiel, met grond gelegen te Maldegem, 
Bloemestraat 15, kadastraal gekend te Maldegem, eerste 
afdeling, sectie G nummers 126/H, 127/E en 92/B, met 
een totale oppervlakte van 4.643 m², en keurt de ver-
koop aan NV BBE met zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 
19, definitief goed mits de koopprijs van € 1.355.000.

PATRIMONIUM - AANKOOP WEILAND KRUIPUIT - 
PRINCIPIËLE BESLISSING - BEKRACHTIGING COLLEGE-
BESLISSING*
• Het college van burgemeester en schepenen ging op 11 

september 2017 principieel akkoord met de aankoop 
van het perceel gelegen achter de gemeentelijke basis-
school Kruipuit met een oppervlakte van 8.417 m².

  De basisschool Kruipuit profileert zich meer en meer 
als een plattelandsschool en diende subsidieprojec-
ten in het kader van het project 'pimp je speelplaats' 
en PDPO III - platteland plus (project 'Gek op groen') 
in.  In het project 'Gek op Groen' wordt een subsidie 
van ongeveer € 50.000 voorzien, de aankoop van het 
terrein is echter een noodzakelijke voorwaarde om het 
project te kunnen realiseren.  

De gemeenteraad bekrachtigt de collegebeslissing dd. 11 
september 2017 betreffende het principieel akkoord  tot 
aankoop van het perceel gelegen achter de gemeentelijke 
basisschool Kruipuit met een oppervlakte van 8.417 m².

BEKRACHTIGING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 
VAN 1 SEPTEMBER 2017 HOUDENDE HET AFSLUI-
TEN VAN HET KRUISPUNT N49 - CELIEPLAS, AAN DE 
ZUIDZIJDE, DE INVOER VAN EEN TONNAGEBEPERKING 
+3,5T IN DE ZONE N9 - BROEKELKEN - CELIEPLAS - 
KLEINE MOERWEGE - STRIEPE - MOERWEGE EN DE 
AANLEG VAN VERKEERSKUSSENS IN DE WALEWEG

• De burgemeester besliste op 1 september 2017 over 
het afsluiten van het kruispunt N49 - Celieplas, aan de 
zuidzijde, de invoer van een tonnagebeperking +3,5T 
in de zone N9 - Broekelken - Celieplas - Kleine Moer-
wege - Striepe - Moerwege en de aanleg van verkeers-
kussens in de Waleweg.

• Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op maan-
dag 21 september 2015 met de bouw van een tunnel 
onder de E34 en een nieuwe rotonde aan de Sint-Lau-
reinsesteenweg (N455) in Balgerhoeke. Naar aanlei-
ding van deze werken werden er verschillende opmer-
kingen geformuleerd door bewoners van de Waleweg 
en de omliggende straten. Voornamelijk de toename 
van zowel personenvervoer als zwaar vervoer en de 
onaangepaste rijsnelheden zorgden voor overlast en 
onveiligheid in de buurt. Om die reden werden er, 
gedurende de werken aan de tunnel en de rotonde 
aan de Sint-Laureinsesteenweg (N455), maatregelen 
getroffen, namelijk het afsluiten van het kruispunt N49 
– Celieplas aan de zuidzijde, de invoer van een tonna-
gebeperking in de Waleweg en de omliggende straten 
en het aanleggen van verkeerskussens in de Waleweg. 

• Ondertussen zijn de werken aan de tunnel en de 
rotonde gefinaliseerd en zullen de maatregelen die 
voorzien waren in het burgemeesterbesluit en de sig-
nalisatie gekoppeld aan de vergunning van de wege-
niswerken ter hoogte van de Sint-Laureinsesteenweg 
(N455), in principe niet meer geldig zijn. Het gemeen-
tebestuur Maldegem is voorstander om de bestaande 
situatie te behouden 

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit 
van 1 september 2017 houdende het afsluiten van het 
kruispunt N49 - Celieplas, aan de zuidzijde, de invoer van 
een tonnagebeperking +3,5T in de zone N9 - Broekelken 
- Celieplas - Kleine Moerwege - Striepe - Moerwege en de 
aanleg van verkeerskussens in de Waleweg. >>
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VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE 
BESLISSINGEN:

• De gemeenteraad kent definitief aan het weggedeelte 
van de Krakeelweg de naam Drongengoedweg toe.*

• De gemeenteraad keurt de wijziging van het wege-
nistracé in de verkaveling Ommeloper 36A en 36B te 
Maldegem, 1ste afdeling, sie C nrs. 59B2 en 59C2/deel, 
goed.*

• De gemeenteraad keurt het plan voor de afschaffing 
van het deel van de buurtweg 80-bis + de voetweg 
tussen de Berkenlaan en de Halledreef principieel 
goed en draagt het schepencollege op een openbaar 
onderzoek de commodo et incommodo te organise-
ren.*

• De gemeenteraad gaat akkoord om aan de inwoners 
van Noordstraat 80 te Maldegem een concessie van 
toegang tot en doorgang op het Sint-Annapark toe 
te staan via een poort in hun achtertuin, volgens de 
voorwaarden vermeld in de concessie-overeenkomst.*

• De gemeenteraad keurt de wijziging van het reglement 
houdende de invoer van een parkeerverbod in de 
Bogaardestraat goed omdat door de creatie van het 
project 'Hof Ter Ede' in de Bogaardestraat een kruis-
punt is bijgekomen.*

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbe-
sluit van 31 augustus 2017 houdende de aanleg van 
een  oversteekplaats voor voetgangers in de Pastoor 
De Swaeflaan ter hoogte van de Donkstraat voor een 
bijkomende veiligheid, vooral voor kwetsbare voetgan-
gers zoals kinderen.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende de 
invoer van een stilstaan- en parkeerverbod en de afba-
kening van de parkeervakken in de Donkstraat goed.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende de 
invoer van een parkeerverbod en de afbakening van 
parkeervakken in de Vakekerkweg goed zodat de be-
woner van de woning gelegen in de Vakekerkweg nr. 
72 vlot zijn garage kan in- en uitrijden.*

• De gemeenteraad gaat akkoord met het in gebruik 
nemen van ten hoogste twee busstelplaatsen in de 
hangar van bvba Van Hoorebeke, gelegen aan de 
Mevr. Courtmanslaan 87-89 te 9990 Maldegem voor 
stockageruimte voor KuMa (tijdelijk) en Maldegemse 
jeugdverenigingen, volgens de voorwaarden opgeno-
men in de gebruiksovereenkomst.*

• De gemeenteraad keurde de wijziging aan de gebruiks-
overeenkomst speelweefsel Strobrugge goed.*

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende de in-
voer van een parkeerplaats voor elektrische voertuigen in 
Adegem-Dorp, Mevrouw Courtmanslaan en Vakekerkweg 
(zie ook pag. 23.)*

• De gemeenteraad keurt de concessieovereenkomst Blue 
Corner – elektrische laadpaal zwembad goed.*

• De gemeenteraad wijzigt het tariefreglement van AGB 
Maldegem voor het zwembad Sint-Anna, sporthal MEOS, 
de parkcross en de tennis terreinen.*

• De gemeenteraad keurt het gewijzigde prijssubsidieregle-
ment voor de sporthal MEOS, de tennis terreinen en het 
Sint-Annazwembad goed.*

• De gemeenteraad vordert een bedrag van € 2.12.541,97 
aan het AGB toegekende kapitaalsubsidies terug.*

• De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst  
aan het AGB goed.*

• De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 1 2017 van 
het AGB Maldegem goed.*

• De gemeenteraad stelt het gewijzigde bibliotheekregle-
ment “Bibliotheekreglement voor de bibliotheken van 
Regiobib Meetjesland” vast.*

• De gemeenteraad stelt het gewijzigde retributiereglement 
bibliotheek vast.*

• De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 
2017 van de kerkfabriek van Middelburg. *

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de 
kerkfabriek Sint Adrianus Adegem en zal de toelage in het 
budget 2018 van de gemeente voorzien.*

• De gemeenteraad neemt akte te nemen van het budget 
2018 van de kerkfabriek Sint Jozef Donk en zal geen toela-
ge in het budget 2018 van de gemeente voorzien.*

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de 
kerkfabriek Sint Vincentius à Paulo Kleit en zal de toelage 
in het budget 2018 van de gemeente voorzien.*

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van 
de kerkfabriek Sint-Barbara Maldegem en zal de toelage in 
het budget 2018 van de gemeente voorzien.*

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de 
kerkfabriek Middelburg en zal geen toelage in het budget 
2018 van de gemeente voorzien. *

• De gemeenteraad keurt de administratieve aanvullingen 
op het kerkenbeleidsplan goed.*

• De gemeenteraad keurt het gewijzigde schoolreglement 
basisschool Kruipuit goed.*

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

• De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 
2016 van het OCMW Maldegem.*
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• De gemeenteraad verklaart één voltijdse statutaire 
betrekking van Commissaris van Politie, diensthoofd 
operationele ondersteuning, van de lokale politie 
Maldegem, vacant in het kader van de mobiliteit van 
de geïntegreerde politie.*

• De gemeenteraad keurt de akte betreffende aankoop 
restperceel Kleine Bogaardestraat goed. 

• De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van 
de akte van toewijs betreffende de openbare verkoop 
van de gemeentelijke eigendom (gekend als voormalig 
Bezoekerscentrum Middelburg) met grond gelegen 
te Middelburg, Groene Markt 8/A, kadastraal gekend 
te Maldegem, 4de afdeling, sectie B nr. 20n, en keurt 
de verkoop definitief goed, mits het behalen van een 
minimumbod en onder de opschortende voorwaarde 
van een hoger bod binnen de 14 dagen na de zitdag.

Ter info :
De eerstvolgende gemeenteraadszittingen 
zullen doorgaan op donderdag 26 oktober 
en 23 november 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 of diende de 
gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel 
kennis genomen werd van het punt.

Stimulans voor gebruik elektrische voertuigen

Elektrische laadpalen in Maldegem
In Maldegem komen in samenwerking met 
Eandis tegen 2020 zes laadpalen voor elektrische 
voertuigen. De plaatsing van de laadpalen kadert 
binnen het Maldegems Klimaatplan en Vlaams 
Energiebesluit om meer laadinfrastructuur op het 
openbaar domein te voorzien en zo het gebruik 
van elektrische wagens aan te moedigen (zie ook 
pag. 23 – Nieuws uit de gemeenteraad). 

Locaties op openbaar domein 
Elektrische voertuigen
• Parking zwembad Maldegem (type Blue Corner)
• Parking naast nieuw jeugdhuis De Redekiel, Mevr. 

Courtmanslaan 82 (type Allego) 
• Parkeerplein naast kerk in Adegem -Dorp (type 

Allego) 

• + 4 bijkomende laadpalen in de toekomst gepland 
via Eandis

Aan elke laadpaal zijn twee parkeerplaatsen voorzien 
en kunnen twee auto’s tegelijkertijd opladen. Wie een 
laadkaart heeft van Blue Corner zal ook op de nieuwe 
laadpalen van Allego kunnen opladen en omgekeerd. 

Elektrische fietsen
Achterzijde lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
(de laadpaal aan het zwembad verdwijnt wegens te 
beperkt gebruik)

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst 
 milieudienst@maldegem.be
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VRIJDAG 17 NOVEMBER 
20.30 UUR 

Gène Bervoets 
Verbeter de Wereld
De theatertournee ‘Verbeter de Wereld’, die op 17 
november halt zou houden in CC Den Hoogen Pad, 
gaat niet door, zo liet het management van Gène 
Bervoets weten. Wie tickets kocht, krijgt deze uiteraard 
terugbetaald.

ZONDAG 19 NOVEMBER
VAN 10.00 TOT 12.30 UUR 
BIBLIOTHEEK MALDEGEM 

Kunstendag voor 
Kinderen 
Welkom in  
REUZE(N)land
Ben je tussen 6 en 12 jaar en heb je creatieve vingers? 
Ben je gefascineerd door reuzen of ga je volledig uit 
de bol bij het zien van potloden, scharen, gommen,...? 
Dan ben je op Kunstendag voor Kinderen bij de 
bib aan het juiste adres. CC Den Hoogen Pad, de 
jeugddienst en de bibliotheek bieden er voor het  
eerst samen een REUZE(N)programma aan. 

Zo kan je je in de bib laten meeslepen door de verhalen 
van 'Nopjes' en 'Reus', kan je samen met topillustrator 
Klaas Verplancke tekeningen maken bij de verhalen 
'Nopjes' en 'Reus' en kan je net als de GVR, je eigen 
droompot knutselen.

Buiten gaan we creatief aan de slag met de prachtige 
illustraties uit 'Nopjes' en 'Reus' van Klaas Verplancke en 
brengen samen met de poppenkunstenaars van Ultima 
Thule een echte reus tot leven en aan het dansen. 

De activiteiten gaan doorlopend door. Inschrijven is 
niet nodig.

GRATIS

© Koen Bauters

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, Adegem
 www.denhoogenpad.be

GEANNULEERD
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WOENSDAG 22 NOVEMBER
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm 
Storks
Ooievaars bezorgen baby’s... 
tenminste dat was vroeger zo. 
Nu bezorgen ze pakketjes voor 
de wereldwijde internetgigant 
Cornerstore.com. Junior, de 
topbezorger onder de ooievaars, 
staat op het punt promotie te 

maken. Juist op het moment dat hij 
per ongeluk de Baby Maak Machine 
activeert. Een schattig, maar 
volstrekt onwettig klein meisje is het 
gevolg. Om te voorkomen dat zijn 
baas hierachter komt, haast Junior 
zich om dit probleempakketje af te 
leveren.

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

© 20th Century Fox

AGB Maldegem zoekt

Energieke uitbater (m/v) 
cafetaria Sint-Annazwembad
Het Sint-Annazwembad is gelegen in het hart van Maldegem 
met twee zwembaden voor jong en oud.  
De ruime cafetaria kijkt uit op het zwembad.
Grijp je kans om deze cafetaria uit te baten!

Meer info en concessievoorwaarden via: 
www.maldegem.be/concessie-cafetaria-zwembad 
Bezorg je offerte uiterlijk 8 november 2017. 

Info
 050 72 89 52 | Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem

  Marktstraat 7, Maldegem 

 steven.de.jaeger@maldegem.be 
 www.maldegem.be/concessie-cafetaria-zwembad 
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WEDSTRIJD 
ERFGOEDDAG
Erfgoeddag, op zondag 22 april 2018, staat in het 
teken van ‘Kiezen’. Hoe relevant is dit thema, in 
deze tijd van overvloed en keuzestress? Het wil 
aanzetten om na te denken over de vele keuzes 
die ieder van ons, elke dag opnieuw, maakt, 
moet maken of voor zich uitschuift. 
 
In lijn met het thema schrijft de Erfgoeddag-
organisator, het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed FARO, een wedstrijd uit. De bedoeling? 
Het campagnebeeld voor Erfgoeddag 2018 te 
vinden. Inzenden kan tot en met 20 december 
2017. FARO maakt de winnaar bekend op 
maandag 15 januari 2018.

Info
 Erfgoeddag Vlaanderen of Brussel
 Erfgoeddag Vlaanderen of Brussel

 www.erfgoeddag.be 

Culturele, gemeenschapsvormende 
en buurtversterkende initiatieven

Project- 
subsidies 
Ben je van plan om tussen 1 januari en 30 juni 2018 
een cultureel initiatief te organiseren dat de normale 
werking van je vereniging overstijgt, dat vernieuwend 
is of met uitstraling buiten de gemeentegrenzen? Dan 
biedt het reglement projectsubsidies voor culturele, 
gemeenschapsvormende en buurtversterkende 
initiatieven financiële mogelijkheden. 

Dit reglement en het bijhorende aanvraagformulier kan 
je bekomen via de Cultuurdienst en de gemeentelijke 
website. Je hebt tot en met 30 november 2017 de 
tijd om een aanvraagdossier in te dienen via het 
aanvraagformulier. 

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

 www.maldegem.be/projectsubsidies
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23 kerken zetten deuren open

Nacht van de 
Meetjeslandse Kerken

Op donderdagavond 9 en vrijdagavond 10 november 
tussen 18.00 en 22.00 uur vindt de Nacht van de 
Meetjeslandse Kerken plaats. Het aanbod aan 
activiteiten is zeer gevarieerd en verschilt van kerk 
tot kerk, gaande van rondleidingen en gidsbeurten 
tot lezingen, tentoonstellingen, yoga, concerten of 
lokale kunstenaars die er hun werk tonen. 

Op initiatief en met ondersteuning van COMEET/
Erfgoedcel Meetjesland en Provincie Oost-Vlaanderen 
zetten maar liefst 23 kerken in het Meetjesland op een 
van deze avonden hun deuren open. Hiermee hopen 
ze het erfgoed in hun kerk maar ook het prachtige 
kerkgebouw op zich in de kijker te zetten.  Ook de Sint-
Adrianuskerk in Adegem neemt deel aan de Nacht van 
de Meetjeslandse kerken (zie kader).

De Nacht van de Meetjeslandse kerken is de kroon op 
het werk van vele vrijwilligers die hielpen om het lokale 
religieus erfgoed te inventariseren en te ontsluiten op 
www.erfgoedinzicht.be. 

De Sint-Adrianuskerk anders bekeken
Laat je kritische stem horen in het debat over de 
toekomst van de Adegemse kerk. De kerkraad, de 
parochieploeg en het gemeentebestuur lichten hun 
visie toe en geven dan graag het woord aan het 
publiek om meningen over het kerkenbeleidsplan 
uit te wisselen. Op de achtergrond kan je genieten 
van het kerkinterieur en enkele bijzondere 
erfgoedstukken. Na het debat kan je nog even 
nakaarten met de aanwezigen.
Wanneer: donderdag 9 november
Tijdstip:
19.00 tot 22.00 uur: doorlopend vrij bezoek
20.00 uur: Infosessie en debat kerkenbeleidsplan

Info
Programmaboekje in deelnemende kerken  
en Meetjeslandse bibliotheken 

 www.uitinhetmeetjesland.be/kerken
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