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Uitbundige leeuwin #carnaval #maldegem 

#kinderstoet #gidsenmaldegem 

#igmaldegem #mygirl #sunnysunday
11/02/2018 | simondemilde

#igmaldegem

7/02/2018 | timmermanwilly

Dinsdag gaven deze dames het beste van 
zichzelf tijdens de jaarlijkse sportelinstuif in 
Sporthal Meos! Foto (c) Patrick Roegiers  
#igmaldegem #sportersbelevenmeer

19/01/2018 | gemeente_maldegem

#veldlopen #michelvandevyvere #parkcross 
#zondagnamiddag #igmaldegem

14/01/2018 | janthepianeer
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

Beautiful sunset #pink #skyline  

#igmaldegem

26/01/2018 | evelynbruy

#igmaldegem #parkcross #brico #balkjes

6/02/2018 | pietertaelman

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem. Zo komt jouw foto misschien 
in één van de volgende edities van dit infomagazine terecht! Door ze te 
posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem Magazine. 
Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is. 

Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.

#parkcrossmaldegem #igmaldegem  
@merliertim

7/02/2018 | Elisadevlieger

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!
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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

Samen solidair.
De lange winter loopt stilaan 
op zijn einde. Iedereen kijkt 
reikhalzend uit naar de 
eerste mooie lentedagen, 
dagen waarin we elkaar 
weer op straat ontmoeten, 
dagen waarin we de 
lentekriebels voelen en 
stilaan denken aan de grote 
schoonmaak. Overtollige 
spullen worden opzij gezet. 

Hopelijk belanden die spullen niet bij het huishoudelijk 
afval of op één of ander sluikstort. Hopelijk geven jullie 
datgene wat nog enigszins bruikbaar is, mee aan mensen 
die het nodig hebben. En dat zijn er heel wat. Want ook 
in onze gemeente komt armoede langs kieren en spleten 
binnen gewaaid en rekenen inwoners sterk op onze 
solidariteit. Solidariteit is niet gewoon een synoniem voor 
“geven uit medelijden”, maar moet als doel hebben om de 
zelfredzaamheid en de gelijkwaardigheid te verhogen. 

Binnen het OCMW werkt het personeel daar dagdagelijks 
aan. Voor hen is dit geen vrijblijvende opdracht, iets voor 
als het hen goed uitkomt, maar een opdracht waar ze 
dagelijks met hoofd, hart en handen aan werken. Wij 
kunnen hen helpen. Samen kunnen we solidariteit waar 
maken. Voor onze eigen inwoners die het nodig hebben en 
voor de mensen in de derde wereldlanden. 

Niet alleen vrijblijvend. 
Niet alleen nu, nu we die lentekriebels voelen. 
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Loketuren gebundeld

Aangepaste openingsuren 
Dienst Ruimtelijke Ordening 
en Milieudienst
Wegens een verminderde personeelsbezetting gelden 
sinds kort andere openingsuren voor de Dienst 
Ruimtelijke Ordening en de Dienst Milieu: 
• maandag: voormiddag op afspraak
• woensdag: 8.30 tot 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur
• donderdag: 8.30 tot 12.00 uur en 16.00 tot 18.30 uur

De diensten zijn enkel tijdens bovenstaande uren 
telefonisch bereikbaar. Het gemeentebestuur wil op 
deze manier de loketuren bundelen zodat de diensten 
meer tijd hebben om omgevingsdossiers grondig voor 
te bereiden en te behandelen. 

Info
 050 72 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening
 050 72 86 16 | Milieudienst
 ruimtelijke.ordening@maldegem.be
 milieudienst@maldegem.be
  www.maldegem.be 

Erfgoeddienst

IOED 
Meetjesland 
gaat van start
In 2017 werd Veneco, in samenwerking 
met Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) 
en Regionaal Landschap Meetjesland, 
erkend als Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst Meetjesland of kortweg 
IOED Meetjesland.

Na goedkeuring van de subsidieaanvraag 
in oktober schiet de IOED nu uit de 
startblokken om een dienstverlening 
uit te bouwen voor het bouwkundig, 
landschappelijk en archeologisch erfgoed 
van elf gemeenten in de regio (Aalter, 
Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, 
Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem, 
Sint-Laureins, Nevele en Maldegem). 
Veneco, Regionaal Landschap Meetjesland 
en COMEET stellen hiervoor elk hun 
expertise ter beschikking. 

Info
 www.veneco.be

 www.rlm.be

 www.comeet.be
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Vijf  vacatures

Gezocht: 
nieuwe collega’s
Het gemeente- en OCMW-bestuur zijn op zoek naar 
volgende enthousiaste en gedreven medewerkers om hun 
team te versterken:
• coördinator strategie en geïntegreerd lokaal sociaal beleid
• coördinator omgeving 
• coördinator HR-beleid 
• junior controller / boekhouder 
• aanleg wervingsreserve diensthoofd omgeving 
Solliciteren kan ten laatste tot woensdag 7 maart 2018. 
Alle info en voorwaarden kan je opvragen en raadplegen 
via onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 72 89 36 | Personeelsdienst
 personeelsdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/vacatures

Gratis

Inzameling 
veegschone 
landbouwfolie
Wat: Veegschone landbouwfolie en stretchfolie. De 
folie moet borstelschoon, droog en in hanteerbare 
pakketten aangeboden worden. Dit zal gecontroleerd 
worden. Folie die niet aan de eisen voldoet, zal 
geweigerd worden. Stretchfolie (wikkelfolie van gras- 
en hooipakken) wordt ook aanvaard indien verpakt 
in speciale zakken (€ 2,50/zak), te koop bij AVEVE 
Martens–Maenhout bvba (Maldegem) of Hobbyshop 
Ginneberge–Willems (Adegem).
Kostprijs: gratis
Wanneer: dinsdagnamiddag 13 maart en woensdag 
14 maart 2018
Waar: terrein naast recyclagepark, Industrielaan in 
Maldegem
 
Info

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

Uit de hand te koop

Verkoop gebouw Middelburg
Het gemeentebestuur verkoopt het gebouw gelegen in de Groene Markt 8/A 
in Middelburg, waar het bezoekerscentrum gevestigd was, uit de hand. Alle 
inlichtingen kan je bekomen via onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 71 15 08 | Notaris Vanhyfte - Vandevelde
 info@vvnotarissen.com

 Westeindestraat 30-32 bus 32, Maldegem (notaris)

  www.immoweb.be

  www.zimmo.be
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Zeg nee tegen zwerfvuil en sluikstort

Mijn gemeente, mooie gemeente!
Sluikstorten en zwerfvuil zijn vervelend voor 
bewoners, bezoekers en voorbijgangers; schadelijk 
voor de natuur én het opruimen kost de gemeente - en 
dus ook alle burgers – handenvol geld. Met de lente 
in het vooruitzicht willen we tonen hoe we samen 
onze gemeente netjes kunnen houden en de strijd 
aanbinden tegen zwerfvuiltoeristen en sluikstorters.

Heb jij nog een geldig excuus? 
Iedereen produceert afval, dat is onvermijdelijk. In de 
eerste plaats moeten we samen de afvalberg zo klein 
mogelijk maken. Daarnaast voorziet de gemeente heel 
wat mogelijkheden om je afval op de juiste manier én 
vaak zonder grote kosten kwijt te kunnen. 
• Gratis wekelijkse huis-aan-huis ophaling van restafval 

en tweewekelijkse ophaling van PMD, papier en 
karton. (zie ook artikel gratis huisvuilzakken pag. 9)

• Gratis 20 glascontainers en 10 kledingcontainers 
van de Kringwinkel op verschillende locaties in alle 
leefkernen van onze gemeente. 

• 60-tal vuilnisbakken op openbare plaatsen zoals 
de markt, het Sint-Annapark, speelpleintjes…, langs 

wandel- en fietsroutes en tijdelijke extra vuilnisbakken 
tijdens grote evenementen

• Asbakvuilnisbakken aan openbare gebouwen
• Aanbieden van een recyclagepark met

- gratis zone: oude metalen, textiel, piepschuim, accu’s, 
afgedankte elektrische en elektronische apparaten, …

- betalende zone (kostprijs op basis van de aangeleverde 
hoeveelheid): houtafval, bouwafval, tapijten, vlak glas*. 
* Deze materialen zijn duurder om te verwerken, waardoor 
dit enkel tegen betaling kan aangeboden worden. 

• 3 gratis compostpaviljoentjes in het Sint-Annapark, 
aan de KUMA (opening binnenkort) en CC Den Hoogen 
Pad voor groenteresten en fruitafval, afkomstig van 
een gewoon huishouden. 

Draag je steentje bij om 
zwerfafval en sluikstort te 
vermijden, op te ruimen 

of te melden.
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De gemeente onderhoudt haar domein 
Net als bij jou thuis, verdienen onze straten en pleinen 
regelmatig een poetsbeurt:
• Wekelijkse ronde MOP-team: het MOP-team leegt en 

poetst de openbare vuilbakjes, ruimt de zone rond de 
glasbollen en poetst de bushokjes.

• Op regelmatige tijdstippen maakt het MOP-team 
straten zwerfvuilvrij: je herkent ze aan de bordjes  
“Pas geruimd”.

• De gemeentelijke veegmachine doet dagelijks  
het grote centrum; de externe veegmachine komt  
op afroep. 

• Na grote openbare evenementen staan het MOP-
team en de Dienst Infrastructuur ook paraat om het 
straatbeeld snel weer netjes te maken.

Pak mee zwerfvuil aan! 
Ga als burger, school of vereniging mee de strijd aan 
tegen zwerfvuil en sluikstort!
• Ben je op stap en heb je afval? Hou je afval dan bij tot 

je thuis bent, of gooi het in een openbare vuilbak. Vuil 
zwerft langer dan je denkt: het duurt jaren vooraleer 
het afval vergaat vb. sigarettenpeuk: 2 jaar; kauwgom: 
20 à 25 jaar; bananenschil: 1 à 3 jaar; drankblikje: 
staal: 50 jaar/aluminium: nooit, plastic: nooit!

• Afval trekt afval aan: vaak worden “anonieme 
vuilniszakken” bij jouw eigen afvalzakken 
gedeponeerd. Zet daarom je huisvuil, PMD en papier 
en karton pas buiten op de dag van ophaling vóór 6.00 
uur ’s morgens of ten vroegste de avond voordien. 

• Word een Mooimaker en claim je propere plek. Via 
www.mooimakers.be kan je je kandidaat stellen om 
bijvoorbeeld samen met je buren je buurt netjes te 
houden. Via de gemeente kan je opruimmateriaal zoals 
een grijper, handschoenen en fluovestjes verkrijgen. 

• Ieder kakje in een zakje: hondenpoep op straat is 
strikt genomen geen zwerfvuil maar veroorzaakt veel 
ergernis en is onhygiënisch. Neem dus steeds een 
zakje mee om de hondenpoep te kunnen opruimen 
wanneer je op stap gaat met je hond!

• Ook als school of vereniging kan je je leerlingen of 
leden bewust maken (zie pagina 8). 

De wijkschool Strobrugge van Vrije Basisschool De Ark stak in januari de handen uit de mouwen om de buurt 
zwerfvuilvrij te maken!

Zwerfvuil = sluikstorten?

Zwerfvuil = afval dat we achteloos weggooien. 
Vb. blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, 
sigarettenpeuken, kauwgom, strooifolders, klokhuis.

Sluikstorten = het bewust dumpen van afval  
op plaatsen waar het niet toegelaten is.  
Vb. achtergelaten grofvuil, houtafval, autobanden, 
grasmaaisel en plastiek zakken met restafval in 
openbare vuilnisbakken.

>>
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Hou mee een oogje in het zeil!
Merk je ergens sluikstort of zwerfvuil? Dan kan je dit 
steeds melden zodat alles vlug weer proper wordt 
gemaakt. Ook zo help je mee!
• Telefonisch aan de Milieudienst via tel. 050 72 86 13
• Telefonisch bij de lokale Politie via tel. 050 72 71 70
• Online via www.maldegem.be/meldingsformulier of 

www.ivmafvalbeheer.be 
• Opmerkingen over de ophaling van PMD en papier en 

karton? Bel IVM op het gratis nummer: 0800 13 580

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

  www.maldegem.be/zwerfvuil-sluikstort 

Maak zelf de rekening!
Wanneer jammer genoeg toch een sluikstort of 
zwerfvuil wordt opgemerkt, dan ruimen het MOP-
team of de medewerkers van de Dienst Infrastructuur 
dit op. Bij voldoende bewijsmateriaal, maakt de 
politie een proces-verbaal op. De overtreder mag zich 
verwachten aan een hoge boete, terwijl een bezoekje 
aan het recyclagepark vaak veel goedkoper is:

Voorbeeld 
1. sluikstort PMD en karton
 Personeelskost:
 • Vrachtwagen met chauffeur: € 50/uur
 • arbeider € 32/ per begonnen uur
 én Boete zwerfafval: € 250

OF

2. meegeven met de vuilniswagen: Gratis!

Welke rekening verkies jij?!

8  |  MALDEGEM MAGAZINE

Scholen en verenigingen helpen mee
De gemeente moedigt met een subsidie scholen 
en verenigingen aan om leerlingen en leden 
bewust te maken. Dit kan door een zwerfvuilactie, 
een vuilniszakkenloop of een grijpstokkentocht te 
organiseren. De subsidie kan maximaal € 375 per jaar 
bedragen, afhankelijk van de lengte van het traject, 
de moeilijkheidsgraad van de opruiming en de 
sortering van het zwerfvuil. 
De wijkschool Strobrugge van Vrije Basisschool 
De Ark ging begin dit jaar al aan de slag en stak de 
handen uit de mouwen om de buurt zwerfvuilvrij te 
maken! 
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Hou je aankoop- en sorteergedrag in het oog

Gebruik je gratis huisvuilzakken
Elk gezin dat op 1 januari 2018 in onze gemeente 
stond ingeschreven krijgt in de week van 5 maart 
een brief om gratis huisvuilzakken af te halen. In ruil 
voor deze brief kan je de gratis huisvuilzakken tot 
uiterlijk vrijdag 28 september 2018 afhalen aan het 
onthaal van de Dienst Infrastructuur, Bloemestraat 
45. Daarna is de brief niet meer geldig. Wacht dus 
niet tot het te laat is! Wie de brief verloren heeft, 
kan een duplicaat aanvragen bij de Milieudienst.
  
Waarom gratis huisvuilzakken?
Met deze gratis huisvuilzakken en de prijszetting voor 
extra zakken moedigt het gemeentebestuur je aan om je 
aankoop- en sorteergedrag in het oog te houden en zo 
afval te voorkomen. 
Als we minder afval naar de verbrandingsoven voeren, 
dragen we bovendien bij tot een zuivere lucht en daalt 
de gemeentelijke bijdrage aan de intercommunale 
afvalmaatschappij IVM.  
Ook voor het gebruik van het recyclagepark betaal je 
sinds 2014 geen milieubelasting (€ 75) meer. Je betaalt 
enkel voor het afval dat je aanlevert en dat niet in de 
gratis zone terecht kan.

Meer/Leer composteren!
Beperk je bezoek aan het recyclagepark door je 
groenafval in de tuin zelf te composteren of door 
de publieke gratis compostpaviljoentjes in het Sint-
Annapark, aan de KUMA (opening binnenkort) en 
CC Den Hoogen Pad te gebruiken. De Maldegemse 
kringloopkrachten geven je graag meer uitleg over 
composteren, elke laatste zaterdagvoormiddag van 
maart tot oktober op het recyclagepark. Of volg een 
cursus thuiscomposteren (zie kader). 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst

 milieudienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/afval-netheid

CURSUS THUISCOMPOSTEREN
Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin 
aan de slag te gaan bij de eerste zonnestralen? Wist 
je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, 
planten en bomen in de tuin? En dat je compost zelf 
kunt produceren door je groente,- fruit- en tuinafval 
thuis te composteren? Jouw tuin krijgt niet enkel 
een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld 
en afval mee. En bovendien houd je de duurzame 
kringloop in stand. 

Weet je niet hoe je eraan begint? Wat wel en niet 
te composteren? Of welk systeem je best gebruikt? 
Kom dan naar een van de gratis infosessies 
‘Thuiscomposteren in een notendop’, die IVM en 
Vlaco eind maart organiseren in De Pinte, Deinze, 
Evergem, Landegem en Assenede. Inschrijven is 
noodzakelijk en meer info kan je verkrijgen  via 
onderstaande contactgegevens

Info
 09 377 82 11 | IVM
 ivm@ivmmilieubeheer.be
 www.ivmafvalbeheer.be

8  |  MALDEGEM MAGAZINE
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Drongengoedweg ‘s nachts afgesloten

Paddentrek is begonnen
Wanneer de koudste winterdagen stilaan achter de 
rug zijn, is het tijd voor de jaarlijkse paddentrek. 
Kikkers, padden en salamanders trekken dan naar 
een poel om zich voort te planten. Op deze tocht 
moeten ze onvermijdelijk enkele wegen oversteken. 
Om deze oversteek veilig te laten verlopen gelden 
enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. Tegen half 
april zal de paddentrek volledig achter de rug zijn. 
Indien de trek vroeger voorbij is, gelden uiteraard 
opnieuw de gebruikelijke verkeersvoorschriften.

Drongengoedweg afgesloten 
De belangrijkste poel in het Landschapspark 
Drongengoed ligt vlakbij de Drongengoedweg die 
heel wat kikkers, padden en salamanders moeten 
kruisen. Piekmomenten voor deze gevaarlijke trek 
zijn regenachtige nachten waarbij de temperaturen 
boven de 7 °C liggen. Helaas eindigt voor veel beestjes 
de weg naar een nieuw leven onder de wielen van 
de auto’s. Om het aantal slachtoffers te beperken 
wordt de Drongengoedweg, van de kruising met de 
Westvoordestraat tot de ANB-parking Krakeel, tot half 

april met barelen afgesloten tussen 19.00 uur ’s avonds 
en 7.00 uur ’s ochtends.

Snelheidsbeperking Gentweg
De Gentweg wordt niet afgesloten, maar er geldt tijdens 
de paddentrek wel een snelheidsbeperking van 30 km/u. 
Padden, kikkers en salamanders sterven niet alleen 
onder de wielen van een voertuig maar worden ook 
tegen de onderkant van wagens gezogen en overleven 
dit niet. Met een snelheidsbeperking is de kans groter 
dat je tijdig kan remmen.

Omleidingen
Voor het verkeer komende uit de Drongengoedweg richting 
Maldegem geldt een omleiding via de Westvoordestraat, de 
Schapersbosstraat en de N44. De Oude Brugseweg, tussen 
het kruispunt met de Westvoordestraat en de toegangsweg 
naar de woning Oude Brugseweg 2, wordt tijdens de 
paddentrek dag en nacht afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. Bij het afsluiten van de Drongengoedweg is Het 
Jagershof vanuit Knesselare bereikbaar via Kleit.

©Ferdinand van Oostrom / CC BY-NC-SA
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De paddenoverzet is een initiatief van Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare, de gemeenten Maldegem en 
Knesselare, het Regionaal Landschap Meetjesland  
en Het Agentschap voor Natuur en bos. 

Info
 050 70 00 42 |  

  Regionaal Landschap Meetjesland

  Marktstraat 65, Maldegem
 www.drongengoed.be 
 www.rlm.be

Amfibieënwandeling 
– zaterdag 10 maart
Heb je al eens een salamander van dichtbij 
gezien? En zijn padden nu echt giftig? 
Wandel op zaterdag 10 maart mee met de 
amfibieënwandeling van Natuurpunt Maldegem-
Knesselare. De avondwandeling begint om 
19.30 uur en start op de Krakeelparking langs de 
Drongengoedweg. Hou er rekening mee dat de 
Drongengoedweg vanuit Knesselare afgesloten 
is. Om de Krakeelparking met de auto te bereiken 
moet je omrijden via Maldegem-Kleit of je kan 
ook gewoon met de fiets komen. Meer info 
vind je op de activiteitenpagina van Natuurpunt 
Maldegem-Knesselare.

Neem deel met jouw bedrijf  of  activiteit

Fietser zkt. boer
Van 26 mei tot en met 3 juni 2018 vindt in 
Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats. 
De Week van de Korte keten wil consumenten 
laten kennismaken met het aanbod lokale hoeve- 
en streekproducten. Op initiatief van Korte Keten 
Meetjesland en Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe 
wordt op zondag 3 juni een fietstocht georganiseerd 
met stops bij lokale (landbouw)bedrijven die inzetten 
op lokale producten, ecologie en/of fairtrade. Deze 
fietstocht wordt ook ondersteund door gemeente 
Maldegem.

Inspirerende ideeën: 
• een opendeur op je (landbouw)bedrijf
• proevertjes in je hoevewinkel

• een kookworkshop op je   
 (landbouw)bedrijf
• koffie-of chocoladeproeverij  
 met fair trade producten
• een picknick met eigen   
 producten en die van collega’s

Wil jij je met jouw bedrijf/ activiteit ook een stop 
zijn op deze fietsroute? Contacteer dan vóór 1 april 
Korte Keten Meetjesland en motiveer waarom jij in 
aanmerking komt om deel te nemen. 

Info
 0477 32 34 46 | Korte Keten Meetjesland
 info@korteketenmeetjesland.be

  www.lokalepolitie.be/maldegem
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Bevorder inclusieve en duurzame 
economische groei, tewerkstelling 
en degelijk werk voor iedereen
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere
samenleving, waaronder inclusieve en duurzame 
economische groei, tewerkstelling en degelijk werk 
voor iedereen.

Samenwerking lokale actoren
Het gemeentebestuur heeft een 
aantal convenanten afgesloten met de 
kleinhandelszaken van het centrum, 
handelsorganisaties en perifere winkels 
om de samenwerking tussen de 
verschillende actoren te behouden en versterken. 
Door een actieve representatie van het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten in 
de verschillende verenigingen die de economische 
geledingen binnen de gemeentegrenzen 
vertegenwoordigen, wordt de vinger aan de pols 
gehouden en wordt er proactief ingespeeld op noden 
en verwachtingen.
In het kader van Klimaatplan Maldegem stimuleert 
de gemeente duurzaam ondernemen zoals de 
organisatie van een lokale markt en korte keten 
initiatieven zoals het voedselteam.

Kansengroepen in kaart brengen
De gemeente wil in het kader van de sociale economie 
kansengroepen in kaart brengen en zo een passende 
job aan te bieden. We hebben hierbij speciale aandacht 
voor personen met een arbeidshandicap, jonge 
werklozen en langdurig werkzoekenden. De monitoring 
wordt georganiseerd door een intergemeentelijke 

samenwerking onder leiding van de stad Eeklo in 
samenwerking met de gemeenten Aalter, Assenede, 
Maldegem en Zomergem.

Begeleiding op arbeidsmarkt
Het OCMW is erkend als werkgever binnen 
de lokale diensteneconomie. Binnen de 
lokale diensteneconomie verschaft het werk 
aan zes voltijds equivalenten. Het gaat om 
mensen met een specifiek profiel: langdurig 
werklozen en laaggeschoolden die in een 
traject van vijf jaar klaargestoomd worden 

voor het normaal economisch circuit.
Daarnaast voorziet het OCMW van Maldegem in 
haar budget jaarlijks middelen om een twintigtal 
leefloongerechtigden in te schakelen in het traject 
tijdelijke werkervaring. Ook deze mensen worden 
ondersteund en begeleid om door te stromen naar de 
normale arbeidsmarkt. 

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

 www.vvsg.be (>Internationaal)

 050 72 72 10 | OCMW Maldegem
 ocmw@maldegem.be

 www.ocmwmaldegem.be
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Paasvakantie
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de activiteiten 
van de vrijetijdsdiensten. Bekijk en reserveer via 
www.maldegem.be/webshop 

do 1/03/18
Voordracht
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Samana i.s.m. lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, mieke.timmerman@maldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be 

vrij 2/03/18
Ruilbeurs
Van 12.00 tot 18.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109/A, 
Maldegem
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52 

za 3/03/18
Voorleeshalfuurtje
Van 10.00 uur tot 10.30 uur
Waar: Bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5, 
Maldegem
Meer info: 050 71 55 22, thomas.de.groote@
maldegem.be, www.maldegem.be/bibliotheek 
 

Het 1e Maldegems 
Bierfestival
Om 14.00 uur
Waar: Sint-Annakasteel, Westeindestraat 1, 
Maldegem
Meer info: 0499 15 24 88 
 

Walking 4 disability
Om 19.00 uur
Waar: Start aan Café De Gouden Leeuw, 
Maldegem
Meer info: Cycling 4 Disability, 0477 96 07 13 

zo 4/03/18
Natuur- en 
landschapswandeling in en 
rond het Maldegemveld en 
het Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0494 07 03 71, webmaster@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpunt.be 

ma 5/03/18
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Vorming ‘Een puber in  
huis, hoe communiceer  
je er mee ?’
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Huis van het Kind Maldegem,  
050 40 39 26, huisvanhetkind@maldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be/huisvanhetkind 

ma 6/03/18
Daguitstap lokaal 
dienstencentrum  
Oud St. Jozef
Van 8.30 tot 18.00 uur
Inschrijven kan tot 28 februari 2018.
Meer info: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
en Maldegem Magazine, editie februari
 

Vorming ‘Een natuurlijke 
aanpak van hoofdpijn en 
migraine’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef, 09 224 22 65,  
info.gent.eeklo@vormingplus.be 

di 7/03/18 en 21/03/18 
Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 8/03/18
Participatiemoment RUP
Zie pag. 21

woe 8/03/18 en 22/03/18
Femma Handwerkcafé
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine 
Krachtbal, Paardenkerkhof Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk,  
femma.maldegemdonk@belgacom.net

vrij 9/03/18 
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

2de Windroosquiz

 

Veerle Malschaert – 
Boegbeeld
Zie pag. 26

za 10/03/18 
Amfibieënwandeling
Zie pag. 11
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 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

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

2de WINDROOSQUIZ
Vrijdag 9 maart 2018 | 20.00 uur

Zaal K-ba, 
Mevrouw Courtmanslaan 82, Maldegem

 
Ploegen van 4 deelnemers kunnen zich inschrijven bij

de Noord-Zuiddienst op het Gemeentehuis of telefonisch via 050 72 89 51
Met voorafbetaling van € 16 op rekeningnummer BE 80 8904 2407 8977

met vermelding “WINDROOSQUIZ” en ploegnaam.
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za 10/03/18 en 31/03/18
Beheermoment in het 
Maldegemveld
Waar: Toegangsdreef speelbos Doornstraat 
Maldegem
Meer info: Natuurpunt Maldegem-
Knesselare, 0474 48 30 22, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpunt.be 

zo 11/03/18 
Winterwandeling Burkel / 
Kleit
Van 13.45 tot 16.30 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109/A, 
Maldegem
Meer info: Pasar PLUS - Meetjesland, 0494 03 67 
81, pasarplus.meetjesland@gmail.com,  
www.pasar.be/PasarPlusMeetjesland

ma 12/03/18
PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 13/03/18
Contactgroep  
‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 14/03/18
Jeugdfilm Ballerina
Zie pag. 26

do 15/03/18
Voordracht ‘Help,  
mijn maag doet pijn’
Van 13.30 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

BIN-wandeling
Zie pag. 15

zo 18/03/18
Strauss intiem
Van 15.00 tot 17.00 uur
Waar: Atelier Anima, Waterpolder 7, Middelburg
Meer info: Erfgoedcomité, 050 950 929, events@
animaeterna.be 

ma 19/03/18
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 20/03/18
Cursus aquareltech- 
nieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 21/03/18
Gezondheidsconsult
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

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 22/03/18
Vorming ‘Babymassage  
met ontmoeting’
Van 10.00 tot 11.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind Maldegem,  
050 40 39 26, huisvanhetkind@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be/huisvanhetkind
 

Vorming ‘Veilig online - 
sociale media over  
kinderen van 10 - 16 jaar
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind Maldegem  
i.s.m. de Gezinsbond, 050 40 39 26,  
huisvanhetkind@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be/huisvanhetkind
 

Voordracht ‘Wegwijs  
in het verkeer’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Neos Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

vrij 23/03/18 
 ‘Muziek op aanvraag’  
met Freddy Lippens
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Kaartavond
Van 19.30 tot 24.00 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhoflaan 1, 
Maldegem
Meer info: 050 71 66 26

zo 25/03/18 
Lokale Makers Markt
Zie pag. 15

ma 26/03/18 
Film ‘Bad Moms’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Leeskring
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 27/03/18 
Kookles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Femma i.s.m. lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

di 29/03/18 
Paasfeest
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana i.s.m. lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

za 31/03/18
Cursus: ‘Speel met je tenen… 
en leer wilgenschermen 
vlechten’
Van 9.30 tot 16.30 uur
Waar: Huysmanhoeve, Bus 1, Eeklo
Meer info: RLM i.s.m. Streekcentrum 
Huysmanhoeve, info@plattelandscentrum.be
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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.
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Kortste weg van boer naar bord

Lokale Makers Markt
Op zondag 25 maart organiseren een aantal 
Maldegemse inwoners in samenwerking met Korte 
Keten Meetjesland (www.korteketenmeetjesland.
be) en met steun van de gemeente Maldegem een 
‘Lokale Makers Markt’. 
Je maakt er kennis met lokale producenten en hun 
producten en andere creatieve doe-het-zelvers uit 
de buurt. Er zal een gezellige bar zijn waar je kan 
proeven van lokale dranken en hapjes. Doeners 
komen ook aan hun trekken: voor hen voorzien we 
een divers aanbod aan workshops voor jong én oud.

Praktisch
Zondag 25 maart
10.00 - 14.00 uur (markt eindigt om 13.00 uur)
Op het hof van Slagerij Authentiek – Krommewege 18/A, 
Maldegem
i.s.m. Korte Keten Meetjesland met de steun van 
Gemeente Maldegem 

Info
 0477 32 34 46 Korte keten Meetjesland
 info@korteketenmeetjesland.be 
 www.korteketenmeetjesland.be 
 Facebook logo: Lokale Markt Maldegem

Op stap met de politie in jouw buurt 

BIN-wandeling
Vanaf maart organiseert politie Maldegem in 
samenwerking met het buurtinformatienetwerk BIN 
Maldegem in iedere dorpskern van Maldegem een 
éénmalige BIN-wandeling. Tijdens de wandeling gaan 
inwoners van onze gemeente in groepjes van 40 samen 
met een politieagent op stap om onveilige situaties te 
herkennen in hun eigen woonomgeving. Op die manier 
willen de politie en BIN Maldegem verder inzetten op 
een veiliger Maldegem.

Sinds 2017 zijn er merkbaar minder inbraken in onze 
gemeente maar we mogen niet op onze lauweren 
rusten. Inbrekers en dieven liggen steeds op de loer en 
slaan toe op de meest onverwachte momenten.
Wandeling in elke dorpskern

De eerste wandeling vindt plaats in Kleit op donderdag 
15 maart en start om 19.30 uur op het Plein (splitsing 
Urselweg-Kleitkalseide). De volgende vier wandelingen 
in Maldegem, Donk, Adegem en Middelburg zullen 
maandelijks aangekondigd worden in de UiTkalender 
van het Maldegem Magazine.

Wie wil deelnemen aan de BIN-wandelingen, dient 
zich op voorhand in te schrijven via 
onderstaande contactgegevens. 
Wacht niet te lang met inschrijven 
want het aantal plaatsen is beperkt! 

Info
 0478 97 90 53 | Marleen Braet
 www.binmaldegem.be

UiTTIPS
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PWA wordt wijk-werken 

De klus klaren met wijk-werk
Sinds begin 2018 is in Vlaanderen het PWA-systeem 
omgevormd naar ‘wijk-werken’. Aalter, Assenede, 
Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, 
Lovendegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate 
en Zomergem hebben beslist om via de OCMW-
vereniging Welzijnsband Meetjesland samen te 
werken om dit nieuwe wijk-werken te organiseren. 
Hiermee zal een gebied van bijna 175.000 inwoners 
worden bediend.
 
Nieuwe wijk-werkers
Naast de vroegere PWA’ers komen er nieuwe 
wijk-werkers bij om taken uit te voeren. Dit zijn 
werkzoekenden die moeilijk werk vinden en waarvan 
de VDAB of OCMW vindt dat hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten als ze tijdelijk ervaring kunnen 
opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij 
huis. VDAB en OCMW kunnen zo mensen tot het wijk-
werken toe leiden in hun traject naar werk. 
 
Verschillende taken
Wijk-werkers worden vooral ingezet voor maatschappelijk 
relevante, lokale taken bij iemand thuis of in een school, 
gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging 
of land- en tuinbouwbedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan 

om het gras in je tuin afrijden, kleine onderhouds- of 
herstellingswerken, voor- en naschoolse kinderopvang, 
het bedelen van maaltijden aan huis, het ruimen van 
zwerfvuil, logistieke taken bij verenigingen en lokale 
besturen, … Wijkwerkers krijgen hiervoor een vergoeding 
van € 4,10 per uur bovenop hun uitkering. Ze kunnen 
enkele uren per week klusjes uitvoeren (maximum 60 uur 
per maand en 630 uur per jaar).

Zitdagen in Maldegem en het Meetjesland
In heel het Meetjesland worden zitdagen georganiseerd 
waar zowel de wijk-werkers als de gebruikers van 
wijk-werk bij een wijk-werkbemiddelaar terecht 
kunnen. In Maldegem gaan de zitdagen door op 
maandagvoormiddag, dinsdag en donderdag in het 
administratief centrum van het OCMW. Alle locaties en 
zitdagen kan je raadplegen op onderstaande websites. 

Info
 050 72 72 24 | Welzijnsband in OCMW Maldegem
 0470 40 33 93 | Wijk-bemiddelaar Barbara

 Administratief centrum OCMW, Lazarusbron 1
 www.vdab.be/wijk-werken
 www.welzijnsband.be
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De klus klaren
met wijk-werken.
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Onderhoudswerken vanaf  26 februari

Minder geluidshinder op Expressweg 
tussen Eeklo en Maldegem

Het Agentschap Wegen en Verkeer start met structureel 
onderhoud op de E34/N49 tussen Eeklo en Maldegem. 
De werken starten op 26 februari en duren tot de zomer 
van 2018.  

Wat houden de werken in? 
Het wegdek van de Expressweg (E34/N49) tussen Eeklo en 
Maldegem is aan vervanging toe. In de beide richtingen 
wordt het betonnen wegdek vervangen door asfalt. Dit 
zal het geluid van het verkeer sterk reduceren voor de 
omliggende bewoners. 

Verkeerssituatie
Voorbereidende fase: vanaf 26 februari tot begin maart
De aannemer legt de doorsteken in de middenberm aan. 
Het verkeer op de E34 moet in beide richtingen over één 
rijstrook. Alle aansluitingen met de N44 en de N410 blijven 
open. Aansluitend start de aannemer met de eerste fase  
van de werken.

Fase 1: begin maart tot april 2018
• De aannemer werkt op de rijbaan richting Knokke.
• Het verkeer rijdt over één rijstrook en rijdt op de rijbaan 

richting Antwerpen.
• De aansluitingen met de N44 gaan dicht voor het verkeer 

vanuit Zelzate richting kust. Het verkeer naar Aalter rijdt 
om via de N49, de Koning Albertlaan (N498), N9 en de 
N44a in Maldegem.

• Het kruispunt Celieplas gaat dicht. Het verkeer van en 
naar Sint-Laureins rijdt om via de verkeerswisselaar R43 in 
Eeklo en de Sint-Laureinsesteenweg.  

Fase 2: van midden april tot eind juni 2018
• De aannemer werkt op de rijbaan richting Antwerpen.
• Het verkeer op de N49 krijgt één rijstrook per richting.
• De aansluitingen met de N44 worden afgesloten voor het 

verkeer van de kust richting Zelzate. Het verkeer van de 
E34/N49 dat naar de N44 wilt gaan, kan dit doen via de 
Koning Albertlaan (N498), N9 en N44a.

• Het kruispunt Celieplas blijft dicht tijdens deze werken. 
Het verkeer van en naar Sint-Laureins rijdt via de 
verkeerswisselaar R43 in Eeklo.

Minder hinder en veiligheid
• Er wordt gewerkt in fasen om de hinder te beperken.
• De aannemer werkt met twee ploegensyteem, zodat er  

16 uur per dag kan gewerkt worden. 
• Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van  

70 km/u

Info
 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit

 mobiliteit@maldegem.be 
 www.wegenenverkeer.be/maldegem  

 (schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief!)
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Sneller op de planning gezet
Dat de nieuwe overlaging reeds in 2018 wordt 
uitgevoerd, is mede dankzij de onderhandelingen 
die het gemeentebestuur heeft gevoerd met Elia 
in het kader van de hoogspanningslijnen in onze 
gemeente. Naast het akkoord rond de afbraak van 
de noordelijke lijn en het ondergronds brengen 
ervan, en de afbraak van de zuidelijke lijn, kon het 
gemeentebestuur Elia ook overtuigen om samen de 
Vlaamse Regering aan te sporen om de overlaging 
van de N49 op korte termijn aan te pakken en 
zo de geluidsoverlast voor de omwonenden te 
verminderen.

Het wegdek van de Expressweg (E34/N49) wordt in beide 
richtingen, vanaf het kruispunt N410 Aardenburgkalseide  
tot net voorbij Celieplas, vervangen.
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 25 JANUARI 2018
REGLEMENT EN ADVIES VERPLAATSBARE CAMERA*
• De gemeente- en politiediensten ontvangen vaak klachten 

betreffende overlast en vandalisme. Om hiertegen 
preventief op te treden wordt voorzien in de plaatsing van 
een verplaatsbare camerabewaking. Deze camera zal op 
verschillende locaties kunnen worden ingezet volgens de 
noodzaak, zoals bijvoorbeeld aan het gemeentehuis of ter 
preventie van gauwdiefstallen op de wekelijkse markt of 
tijdens evenementen. 

• De nodige waarschuwingen in de buurt zullen worden 
aangebracht opdat de burger geïnformeerd is over het 
lopende cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt.

• De gemeente is de houder van de opname en de 
gemaakte beelden en kan in samenspraak met de 
korpschef van de lokale politie de personen aanduiden 
die toegang hebben tot de verwerking en aan wie de 
gegevens kunnen worden meegedeeld binnen het kader 
van de gestelde doelstellingen.

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende het 
cameratoezicht goed.

PATRIMONIUM - OPENBARE VERKOOP BEZOEKERSCEN-
TRUM - AKTENAME NIET-VERKOOP - VERDERZETTEN VAN 
DE VERKOOP VIA ONDERHANDSE PROCEDURE.*
• De gemeenteraad besliste op 22 september 2016 

principieel akkoord te gaan met de openbare verkoop 
van de woning (gekend als voormalig Bezoekerscentrum 
Middelburg) met grond gelegen te Middelburg, Groene 
Markt 8A, kadastraal gekend te Maldegem, 4de afdeling, 
sectie B nr. 20N.

• Op 15 december 2017 ging de openbare verkoop van 
het Bezoekerscentrum Middelburg door. Na het finaal 
uitbrengen van een laatste bod van € 78.000 werden de 
biedingen ingehouden. 

• Conform de gemeenteraadsbeslissing van 28 september 
2017 kan de notaris nu verder trachten om minnelijk te 
verkopen. 

De gemeenteraad beslist om de verkoop van het 
bezoekerscentrum via onderhandse procedure verder te 
zetten en biedingen te aanvaarden tot vrijdag 9 maart om 
12.00 uur.
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GEMEENTEPATRIMONIUM - VERHURING APPARTEMENT 
BLOEMENDALELAAN 4/A*
• De gemeente is eigenaar van het appartement gelegen 

aan de Bloemendalelaan 4/A te Maldegem.

• Dit appartement staat leeg, het is aangewezen het 
appartement terug als woning in gebruik te geven. 

• Er werd een ontwerp van nieuwe huurovereenkomst 
opgesteld.

• Het appartement zal verhuurd worden op de open 
markt, de verhuring zal aldus gepubliceerd worden en 
de verhuring kan toegewezen worden aan de hoogst 
biedende, er wordt vertrokken van een minimum 
huurprijs van € 610. (Huurprijs schatting).  
De autostandplaats wordt niet mee verhuurd.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de 
verhuring van het appartement aan de Bloemendalelaan 
4/A, en beslist dat, als de Hulpverleningszone Meetjesland 
kandidaat is, en een zinvolle bestemming kan bieden aan 
het appartement, zij voorrang krijgen.

PATRIMONIUM - TIJDELIJK GEBRUIK VAN HET TERREIN 
TE MALDEGEM, WESTEINDESTRAAT 106-108, EIGENDOM 
VAN VOLKSHAARD - OPGELEGDE VOORWAARDEN: BE-
KRACHTIGING COLLEGEBESLISSING EN OVEREENKOMST*
• Op 17 juli 2017 besliste het college van burgemeester 

en schepenen het gebruik van het terrein, gelegen te 
Maldegem, Westeindestraat 106 - 108+, eigendom van 
cvba Volkshaard te aanvaarden met als doel er een 
tijdelijke parking op in te richten tijdens de wegeniswerken 
in de Westeindestraat. Het gebruik van het terrein werd 
aanvaard overeenkomstig de voorwaarden opgesomd 
in de overeenkomst 'bezetting ter bede', en onder 
voorbehoud van de bekrachtiging van de overeenkomst in 
de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het 
schepencollege.

SCHENKING KUNSTWERK HONORÉ D'O DOOR DE  
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN TER AFSLUITING  
VAN THUIS VOOR EEN BEELD – AANVAARDING*
• De wedstrijd Thuis voor een Beeld van de Provincie 

Oost-Vlaanderen was in 2017, door de transitie van de 
persoonsgebonden materies van het provinciebestuur 

naar de Vlaamse Overheid, aan de laatste editie toe. Sinds 
1995 streden de gemeentebesturen en de inwoners live 
op Radio 2 Oost-Vlaanderen voor een kunstwerk dat door 
de Provincie aangeboden werd. Een vakjury stond in voor 
de beoordeling, en de inhuldiging ging telkens gepaard 
met een groot volksfeest. In 2008 won Maldegem. 
Sindsdien staat het beeld Into the Wild van Nadia Naveau 
in het Sint-Annapark.

• Als apotheose van deze succesvolle campagne schenkt 
het provinciebestuur nu aan alle Oost-Vlaamse 
gemeenten (ook de niet-winnaars) een uniek kunstwerk, 
een Glasvlag van Honoré d'O. Op die manier is elke 
gemeente in Oost-Vlaanderen alsnog "een thuis voor een 
beeld". 

• De internationaal gerenommeerde Oost-Vlaamse 
kunstenaar Honoré d'O (°1961 in Oudenaarde als Raf 
Van Ommeslaege en sinds 1984 als Honoré d'O aan de 
slag in Gent) werkt vaak met alledaagse materialen in 
zijn installaties. Voor deze opdracht speelde hij met de 
idee van een 'thuis' en sprokkelde in elke gemeente een 
fragment: een steentje, wat aarde, ... Dit verwerkte hij voor 
elke gemeente in een glazen vlag. Hiermee schrijft hij zich 
in in de traditie van een vlaggencultuur. De driehoekige 
vorm van de vlag doet ook denken aan een scherf... En 
scherven brengen geluk! 

De gemeenteraad aanvaardt de schenking door de Provincie 
Oost-Vlaanderen van het kunstwerk "Glasvlag" van Honoré 
d'O ter afsluiting van Thuis voor een beeld.

Verder nam de gemeenteraad onderstaande  
beslissingen:

• De gemeenteraad neemt in haar huishoudelijk reglement 
een lijst van documenten die door de medewerkers 
mogen ondertekend worden, op en keurt het gewijzigd 
huishoudelijk reglement goed. *

• De gemeenteraad keurt de aankoop van het perceel 
grond, eigendom van de vzw. Zusters Maricolen en 
gelegen te Maldegem nabij de verkaveling 'Hof ter Ede', 
definitief goed. Het stuk grond kan bijdragen tot het 
landschappelijk inpassen van de Ede, zoals ook voorzien 
was in het masterplan voor het centrum van Maldegem.*
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• De gemeenteraad gaat akkoord met de volledige 
procedure voor de selectie van vier leden van het 
gezamenlijk managementteam voor gemeente en 
OCMW. Per afdeling zal één personeelslid aangesteld 
worden als lid van het managementteam. De 
voorziene afdelingen zijn:

  - afdeling financiën, waarvan de financieel beheerder
   van rechtswege lid is van het managementteam.
  - afdeling facilitaire diensten
  - afdeling burger & welzijn
  - afdeling openbaar domein
  - afdeling vrije tijd

• De algemeen directeur is van rechtswege voorzitter 
van het managementteam. De leden van het M-team 
hebben een groeipad naar het statuut van toekomstig 
afdelingshoofd.

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de 
kosteloze overname van het perceel wegberm in de 
Zandakkers en keurt de modaliteiten voor de opmaak 
van de overnameakte goed.*

• De gemeenteraad keurt de koopovereenkomsten 
van ondergrondse inneming en de 
schaderegelingsdocumenten zoals opgemaakt door 
Aquafin NV voor het Spam 4 project Kleit goed.*

• De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging nr. 4 
van het strategisch meerjarenplan 2014-2020 van het 
OCMW Maldegem.

• De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2017-2020 
en het budget 2017 van het Zorgbedrijf Meetjesland 
goed en neemt kennis van het budget 2018.

• De gemeenteraad keurt de aanpassing aan de 
concessieovereenkomst dd. 11 januari 2018 met De 
Veltem Apotheek, voor gronden langsheen de Brugse 
Steenweg, goed. Deze aanpassing was nodig vermits 
in de concessieovereenkomst twee artikelen stonden 
die aanleiding konden geven tot een verschillende 
interpretatie.

Ter info 
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan 
op donderdag 22 maart 2018.

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 de raadzaal in het gemeentehuis 
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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Geef  jouw mening

RUP Woonuitbreidingsgebieden 
Het gemeentebestuur wil de woonuitbreidingsge-
bieden (WUG’s) Reesinghe, Adegem-Dorp, Moerwege 
en Hogebranddreef herbestemmen zodat deze in de 
toekomst niet meer kunnen bebouwd worden. Het 
gemeentebestuur zal voor de herbestemming van 
deze gebieden een gemeentelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (RUP) opmaken. Als inwoner kan je hier-
over je mening geven tijdens de consultatieronde of 
meer actiever tijdens het participatiemoment (zie 
ook vorige editie van het Maldegem Magazine).

Consultatieronde
Wanneer
tot en met dinsdag 24 april 2018

Wat
Via www.maldegem.be/woonuitbreidingsgebieden 
of in de onthaalruimte van het gebouw van de dienst 
Infrastructuur, Bloemestraat 45, kan je aan de hand 
van enkele affiches, de opdracht doornemen en je 
opmerkingen doorgeven. 

Opgelet!
• Gewijzigde openingsuren Dienst Ruimtelijke 

Ordening zie pag. 4.
• Termijn consultatieronde is verlengd 

tot dinsdag 24 april 2018
• Startuur participatiemoment op donderdag  

8 maart is gewijzigd. 

Participatiemoment
Wanneer
donderdag 8 maart 2018 om 20.30 uur  
in CC Den Hoogen Pad

Programma
20.30 uur: verwelkoming
20.45 uur: algemene toelichting van de nieuwe 
procedure en de doelstelling van het RUP.
21.00 – 22.00 uur: bespreking van het plan  
in kleinere groepen 

Info
 050 72 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening
 ruimtelijke.ordening@maldegem.be
 www.maldegem.be/woonuitbreidingsgebieden
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Buitenspeeldag 2018

GEZOCHT: HELPENDE 
HANDEN 
Op woensdagnamiddag 18 april gaat de 11de 
Buitenspeeldag door aan de jeugdlokalen De Piramiden 
in het Sint-Annapark (bij regenweer in de sporthal 
MEOS). Het wordt opnieuw een onvergetelijke 
namiddag, meer daarover in het volgende infomagazine!

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

Praktisch 
• 12.30 à 13.00 uur: afspraak en briefing aan de 

piramiden.
• 13.30 uur: start Buitenspeeldag (Je weet ondertussen je 

taak voor de hele dag).
• 17.00 tot 18.00 uur: einde Buitenspeeldag en opkuis 

van materiaal.
• 18.00 uur: traktatie met lekkere frietjes

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

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

 jeugddienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/helpend-handje 

Vraag tijdig aan

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

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

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

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

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst

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

2018
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Inschrijven vanaf  24 maart

De zomervakantie 
is in aantocht!

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten pakken dit jaar 
opnieuw uit met een uitgebreid zomeraanbod voor 
kinderen en jongeren! De diensten hielden rekening 
met de opmerkingen van de ouders bij het opstellen 
van het nieuwe zomerprogramma. De kalender met 
het volledige zomeraanbod wordt de tweede week van 
maart verdeeld in de Maldegemse scholen of kan je in 
de online brochure raadplegen.

Tips om stress tijdens het inschrijven te vermijden
• Registreer je vooraf via www.maldegem.be/webshop 

door als ouder met je eigen naam in te loggen. Lukt 
het niet om in te loggen, neem dan contact op met het 
UiTloket.

• Ben je al geregistreerd? Test dan vóór 24 maart nog 
eens je login en paswoord.

• Zorg dat je je bankkaart en kaartlezer in de buurt hebt 
op het moment van inschrijven. 

Alle informatie over registreren en inschrijven vind je 
online via www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd of 
in de gedrukte zomerkalender! 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 050 72 86 22 | UiTloket
 050 72 89 70 | Sportdienst

 jeugddienst@maldegem.be

 sportdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/webshop
 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

Zowel vaste regelmaat als éénmalig

Tennisterreinen 
klaar voor gebruik
Op het sportpark Maurice De Waele aan 
sporthal Meos in de Bloemestraat liggen vier 
graveltennisterreinen klaar voor gebruik.

Vast tennisuur
Met een seizoensabonnement (vanaf 1 april tot ± 
15 oktober) kan je als speler of als lesgever een vast 
tennisuur per week reserveren.
Volwassenen
• € 104/terrein/uur als speler
• € 260/terrein/uur als lesgever
Jeugd
• € 78/terrein/uur als speler

Het aanvraagformulier voor een seizoensabonnement kan 
je aanvragen bij de Sportdienst of via onderstaande website.

Vrij tennisuurtje
Je kan ook vrij, wanneer het jou en je tennispartners 
past, een uurtje tennissen. Volg onderstaande stappen:
1. Koop op voorhand bij de Sportdienst één of meerdere 

stickers (€ 10,40/stuk).
2. Met één sticker kan je één uur per terrein tennissen, 

dus niet per persoon. 
3. Speciale lesstickers kosten € 15,60 voor één terrein/

één uur.
4. Kleef vooraf je sticker op het reservatiebord aan de 

tennisterreinen. 
5. Spelen maar!!! 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 Bloemestraat 36/D, Maldegem
 sportdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/sportpark
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Wetenschap en techniek

Doe je mee met de 
Jeugdboekenmaand?
Van 1 tot 31 maart vieren we de Jeugdboekenmaand: 
dit jaar staat deze in het teken van wetenschap 
en techniek. Je kan in de bib terecht voor allerlei 
activiteiten! 

Jeugdboekenspel
Kom naar de bib en vraag naar het Jeugdboekenspel. 
Vraag jouw tablet aan de balie en dompel jezelf onder in de 
wondere wereld van wetenschap en techniek. Benieuwd? 
Kom zeker langs! Dit spel kan worden gespeeld door 
kinderen van 8- 10 jaar en van 10-12 jaar.

Voorleeshalfuurtje
Ook op zaterdag 3 maart ben je welkom voor het 
voorleeshalfuurtje. Zoals gewoonlijk lezen onze drie 
voorlezers voor. Er is voor alle leeftijden wat wils: voor 
kleuters, kinderen uit het eerste en tweede leerjaar en uit 
het derde en vierde leerjaar. 
Op het einde van dit voorleeshalfuurtje mogen jullie 
deelnemen aan de tombola. Je maakt kans op één van de 
drie hoofdprijzen! 

Proefjes
Tijdens de volledige maand kan je in de bib aan de slag als 
een echte wetenschapper. Je mag zelf de handen uit de 
mouwen steken en een aantal proefjes uitproberen! 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek

 bibliotheek@maldegem.be
  www.maldegem.be/bibliotheek
 bibMaldegem

Erfgoeddag 2018: thema Kiezen

Gezocht: verkiezings-
materiaal uit de 
oude doos
De cultuurdienst is voor een tentoonstelling 
tijdens Erfgoeddag, dé jaarlijkse hoogdag 
voor het culturele erfgoed, nog op zoek naar 
verkiezingsmateriaal uit de oude doos: campagne- 
en propagandamateriaal, aanplakaffiches, 
kiespamfletten, fotomateriaal, krantenknipsels, 
gadgets, … dat je wil schenken aan het archief of in 
tijdelijk in bruikleen wil geven.

Het in bruikleen gegeven materiaal wordt 
na afloop van Erfgoeddag terug bezorgd. 
Geschonken materiaal zal op een correcte 
manier in het gemeentearchief verder worden 
bewaard en voor het publiek ontsloten.

Info
 050 72 86 21  | Gemeentearchief
 Bloemestraat 45, Maldegem
 archief@maldegem.be
 www.maldegem.be/erfgoeddag-2

iedereenleest.
EUreka!EUre

JEUGDBOEKENMAAND 2018
WETENSCHAP & TECHNIEK
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Kunstenfestival

Week van de Amateurkunsten
Van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei is er de 
Week van de Amateurkunsten, kortweg de WAK. 
Iedereen die in zijn vrije tijd kunst beoefent – hetzij solo, 
hetzij in groep – kan meedoen.

1. Neem deel als kunstenaar(s) aan:
• de groepstentoonstelling in het gemeentehuis 
• Kunst in de etalage in de centrumstraten van Maldegem 

2. Neem deel als handelaar en of inwoner
Stel je (etalage)raam ter beschikking van een kunstenaar!

3. Word een Lokale Held 
Toon je muzikaal talent. Schrijf je in vóór 6 april 2018 bij 
de Jeugddienst. Meer info op www.lokalehelden.be.

4. Word Danser-voor-één-dag 
Dans op zaterdag 28 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur 
mee met de Dansketting in de stoet van de K-ba naar het 
gemeentehuis. Je kan je ook inschrijven om als muzikant 
de Dansketting te begeleiden. Schrijf je in vóór 25 april 
2018 bij de Cultuurdienst.
De Dansketting is een initiatief van Danspunt, i.s.m. Vlamo. 
Het steunpunt voor dans en beweging nodigt alle steden en 
gemeenten uit om op 28 april 2018, Dag van de Dans,  
de Dansketting lokaal mogelijk te maken. Meer info op  
www.dansketting.be. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 cultuurdienst@maldegem.be
 jeugddienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten
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VRIJDAG 9 MAART
20.30 UUR

Veerle Malschaert
Boegbeeld
Boegbeeld is een onewoman comedyshow, maar eentje 
van het soort dat je nooit eerder zag. Een show waar je 
mag lachen… én huilen. Want dat doet ze zelf ook, Veerle 
Malschaert. In deze taboedoorbrekende voorstelling houdt 
ze een pleidooi voor LOL én COL: laughing én crying out 
loud. “Want anders ontploft ge.”

Als moeder van twee kinderen, pas gescheiden en soms 
ontroostbaar wil ze vooral een boegbeeld zijn. Sterk, maar 
kwetsbaar! Haar verhaal zuigt je mee en voor je het goed en 
wel beseft, beland je in een warm feest van heerlijke herken-
baarheid. Het soort herkenbaarheid dat verlicht en troost 
als een warm, zacht dekentje.

Boegbeeld is dé must see van het jaar.

€ 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO), € 10 (GABO  
en -26 jaar)

WOENSDAG 14 MAART
14.00 UUR

Jeugdfilm
Ballerina
Félicie droomt al haar hele leven van maar één ding: 
balletdanseres worden in de Opéra van Parijs. Samen 
met haar beste vriend en bondgenoot Victor gaat ze op 
avontuur. Ze ruilen het weeshuis in om hun dromen 
achterna te gaan... tot in Parijs! Terwijl Félicie indruk 
maakt in de Opéra wordt Victor de assistent van Gus-
tave Eiffel om zo zijn vindingrijkheid te ontwikkelen.

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

© Belga© Filip Naudts

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
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Reuzin zag levenslicht tijdens carnaval

Welkom Klara!
Het voorbije jaar was in Maldegem heel wat te 
doen rond de reuzen. Dit had alles te maken met 
het project Meetjesland Reuzenland van COMEET 
(CultuurOverleg MEETjesland), dat de Meetjeslandse 
reuzen en het reuzenerfgoed in de kijker wil zetten.

Zo werden in Maldegem alle 
reuzen die er ooit waren in kaart 
gebracht en stonden een heleboel 
reuzenactiviteiten op het programma, 
waaronder de reuzenparade tijdens 
Maldegem-kermis. Het reuzenjaar 
werd afgelopen Carnaval afgesloten 
met de geboorte van een nieuwe reus: Klara van 
Maldegem.

UiT-na-schoolwedstrijd 
Reuzin Klara werd op vraag van het gemeentebestuur 
gerealiseerd door de Kuma, de Raad van Elf en enkele 
Maldegemse Carnavalsverenigingen. De winnende 
tekening van de UiT-na-school-tekenwedstrijd vormde 
hiervoor het uitgangspunt. De deelnameformulieren 
voor deze wedstrijd – voor de gelegenheid een 
postkaart op reuzenformaat – werden bij aanvang 

van het nieuwe schooljaar via alle lagere scholen in 
Maldegem verdeeld. Op deze postkaart moesten de 
kinderen zelf een reus tekenen, schilderen of er een 
collage van maken. Hun tekening of collage konden 
ze dan in de reuzenbrievenbus aan het UiTloket in het 
gemeentehuis deponeren. Uit de vele inzendingen 

werd de reuzentekening van Elena 
Nieuwlaet gekozen.

Geboorte van reus Klara 
Tijdens de machtsoverdracht met 
Carnaval op zaterdagavond 10 februari 
in het gemeentehuis werd Klara 

voorgesteld en in het bevolkingsregister ingeschreven. 
Meter Elena Nieuwlaet en peter Luc De Lille, gangmaker 
van de reuzenparade, zagen dat het goed was. 
Maldegem heeft er een reuze(n)inwoner bij! 

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

Maldegem heeft 
er een reuze(n) 
inwoner bij.
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