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Kinderrechtenwandeling in Gent met dank 

aan het huis van het kind. #wvdo2018 

#doedetattoo #gode3sprongmaldegem 

#igmaldegem

18/05/16 juf.veronique

We did it! #dwarsdoormaldegem 

#igmaldegem #running #sunny 

#warm#wedidit

27/05/18 | waanzinnig_gedroomd
Maldegem aan de vaart 👌 #instaphoto  

#instapic #igmaldegem #maldegem #9990 

#countryside #view #vaart #almostsummer 

#trees #instanature

23/05/18 | rubentjedc

Vorige week woensdag deelde Pedro De Bruyckere zijn inspirerende visie over het onder-
wijs van de toekomst. Wat een beleving! #oidt 
#onderwijs #pedrodebruyckere #igmaldegem

24/05/18 | gemeente_maldegem
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

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.

Boerkes ommetje in Middelburg gaan 

wandelen met vriendje Bayko. Er waren 

onderweg ook nieuwe vriendjes, alpaca’s. 

#mettethegoldengirl#lovemydog…

1/05/18 | mettethegoldengirl

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!

10.000 stappen iedere dag! Go go go! 

#igmaldegem #10000stappenclash

17/05/18 | esther_devos

 fotograaf Hans Blankaert stelt tentoon in 
de bib. Nog tot 30 juni. #Bibmaldegem #igmaldegem

19/05/18 | bibliotheekmaldegem Poetry impressions
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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 72

 communicatie@maldegem.be

 Gemeentehuis / Marktstraat 7, 

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/magazine

 facebook.com/maldegem

 @Maldegem

Geniet van de vakantie
Bussen vol schoolkinderen 
tuffen dezer dagen overal 
te lande langs onze wegen.  
Stralende gezichtjes, want 
de tijd van de schoolreizen is 
weer aangebroken. Dit alles 
in goede banen te leiden 
vraagt de nodige zorg en 
brengt de nodige zorgen met 
zich mee, zowel bij ouders als 

leerkrachten. En iedereen is telkens weer gelukkig als ze na 
afloop de kinderen gezond en wel terug thuis zien. Niet alle 
kinderen die in busjes ons land doorkruisen, kennen evenwel 
dit geluk—in sommige kinderlevens is geen plaats voor 
schoolreisjes.
 
Voor de volwassenen zijn de schoolreizen dan weer het teken 
dat de vakantie terug in zicht komt. Voor sommigen is dit het 

moment om het gewoon rustig aan te doen, het moment 
om dingen te doen waar men anders niet toe komt. Anderen 
gaan in vakantietijd graag op reis. Waar die reis ook heen gaat, 
eigen land of buitenland: geniet ervan. En hopelijk merken 
jullie bij de terugkomst dat het altijd goed is om terug in onze 
eigen, mooie gemeente te komen. Wij hebben het geluk ons 
vrij te kunnen bewegen, zonder ons zorgen te moeten maken. 
Koester dit geluk, want niet iedereen heeft diezelfde vrijheid.
 
Prettige vakantie! ©
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Gemeenschappelijke sluitingsdagen 
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn deze zomer 
gesloten op:
• woensdag 11 juli (Vlaamse Feestdag)
• zaterdag 21 juli (Nationale Feestdag)
• woensdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
• iedere donderdagavond in juli en augustus 

(enkel Dienst Burgerzaken/Bevolking en Onthaal 
gemeentehuis zijn wel open)

Extra sluitingsdagen
• Bibliotheek
 - Maldegem*: maandag 16 tot en met zaterdag 21 juli
 - Adegem: maandag 23 juli tot en met zaterdag 4 augustus 
 - Kleit: maandag 23 juli tot en met zaterdag 4 augustus

*Tijdens de sluitingsperiode van de hoofdbibliotheek 
kan je de automatische inleverbus blijven gebruiken 
om je boeken in te leveren.

• Dienst Burgerzaken/Bevolking en Onthaal 
gemeentehuis 
Ook gesloten op zaterdag 7 juli en zaterdag 4 augustus. 
Eerstvolgende zaterdagopening is 1 september 2018.

• CC Den Hoogen Pad 
Het loket is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus. 
Via www.maldegem.be/webshop kan je ook tijdens de 
sluitingsperiode tickets bestellen.

• Sint-Annazwembad 
Ook gesloten van maandag 25 juni t.e.m. zondag 1 juli.

• Sociaal Huis 
Tijdens de zomermaanden gelden andere zitmomenten. 
Meer info op pag. 22

• Sporthal MEOS 
Gesloten van zaterdag 21 tot en met zondag 31 juli. 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

  Markstraat 7, Maldegem
 050 72 72 15 | Onthaal OCMW

  Lazarusbron 1, Maldegem
  www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten
  www.ocmwmaldegem.be

Openingsuren archief
Het gemeentearchief is gesloten van:
• 9 t.e.m. 30 juli 2018
• 13 t.e.m. 20 augustus 2018
• 17 t.e.m. 23 september 2018 (week van  

Maldegem-kermis)

Tijdens de maanden juli, augustus en september is de lees-
zaal open op onderstaande dagen en uren:

maand woensdag vrijdag zaterdag
 14.00-18.30 uur 16.00-19.30 uur 8.00-12.00 uur
juli 4 / 7
augustus 1-8-22-29 10-24 4
september 5-12-26 7 15-29

Info
 050 72 86 21 | Gemeentearchief

 Bloemestraat 45, Maldegem
 archief@maldegem.be
  www.maldegem.be/archief

Zomerregeling
Gemeente- en OCMW-diensten

10 000 stappen clash

Maldegem behaalt  
2de plaats
• 56 deelnemende steden en gemeenten
• 1ste plaats: Oostkamp – 2de plaats: Maldegem
• 169 deelnemers voor Maldegem met:
 - in totaal 48 614 632 stappen in mei
 - gem. 9 279 stappen per persoon per dag
• 8 individuele Maldegemse deelnemers vielen in de prijzen
 
Hartelijk dank aan alle deelnemers!
 
Info

 050 72 89 70 | Sportdienst

 Bloemestraat 36/D, Maldegem
 sportdienst@maldegem.be 
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Meteen verwittigd

Ben je al 
ingeschreven 
bij BE-Alert? 
Bij een noodsituatie in onze gemeente willen  
we jou graag snel verwittigen. Daarom tekende  
de gemeente vorig jaar in op BE-Alert, een systeem 
dat ingeschreven burgers meteen op de hoogte 
stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon.

Registreer je gratis via www.be-alert.be. Zo word je 
op de hoogte gehouden als er iets gebeurt in jouw 
omgeving. Je kan meerdere adressen registreren 
zodat je ook verwittigd wordt bij een noodsituatie 
op het werk of bij jouw familie.

Op donderdag 5 juli wordt het BE-Alert systeem 
getest en ontvangen alle ingeschreven 
Maldegemnaars een testbericht via sms,  
e-mail of telefoon. Schrijf je dus snel in! 

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie

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

Intercultureel avontuur 

AFS zoekt 165 gastgezinnen
In augustus verwelkomt AFS opnieuw 165 jongeren van over 
de hele wereld die op uitwisseling komen naar Vlaanderen. 
De AFS-studenten verblijven enkele maanden tot een jaar in 
een gastgezin, gaan hier naar school en leren onze cultuur 
in al haar aspecten kennen. AFS is nog op zoek naar enkele 
gastgezinnen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via 
onderstaande gegevens. 

Info
 015 79 50 10 | AFS
 0485 43 54 95 | Leopold Dalle (Maldegemse gastouder)
 beleef@afs.org
  www.afsvlaanderen.be/gastgezin

Meld het aan RLM! 

Zwaluwnest gezien?
Voortaan kan je het Regionaal Landschap Meetjesland 
(RLM) via een digitaal meldpunt op www.RLM.be laten 
weten dat je een zwaluwnest hebt gespot. Door te mel-
den hoeveel bewoonde zwaluwnesten je zag en op welk 
adres, bewijs je RLM een grote dienst! 

De gegevens van de zwaluwteller helpen:
1. inzicht te verwerven in de locaties van zwaluwkolonies, 
2. die huiszwaluwkolonies jaar na jaar te monitoren,
3. te bepalen waar RLM gericht acties kunnen 

ondernemen. 

Info
 050 70 00 42 | RLM
 info@RLM.be
 www.RLM.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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Speelpleinwerking, zomersportkampen en nog veel meer! 

Maldegemse jeugd geniet 
van het vrijetijdsaanbod!

Joepiejajee, de zomer is weer aangebroken! Heel 
wat Maldegemse kinderen genieten deze zomer 
opnieuw van het gemeentelijk vrijetijdsaanbod 
zoals speelpleinwerking en sportactiviteiten. Ook 
voor kinderen ouder dan 12 jaar 
voorzien de Jeugd- en Sportdienst 
toffe activiteiten! In deze editie 
van het infomagazine vertellen 
papa Steven, mama Sonja, Berend 
en speelpleinmoni Fien hun 
ervaringen over speelpleinwerking 
en sportactiviteiten in Maldegem.

SPEELPLEINWERKING

Steven, papa van Gust (3 jaar), Lowie 
(8 jaar) en Febe (9 jaar) zet zijn 
kinderen met een gerust hart af bij 
de speelpleinmoni’s van Adegem. 
Steven: “Onze kinderen blijven tijdens 
de grote vakantie grotendeels thuis, 
maar hebben af en toe toch eens nood 
om hun energie kwijt te spelen. Elk jaar opnieuw tellen 
ze de weken af tot het grote vakantie is om samen met 
vriendjes en vriendinnetjes te ravotten op het speelplein! 
De speelpleinmoni’s zijn altijd talrijk aanwezig, 

waardoor ik mijn kindjes met vertrouwen afzet aan 
het speelplein. De activiteiten worden ook aangepast 
aan de leeftijd van de kinderen, waardoor het ook 
voor de allerkleinsten leuk blijft! De moni’s bezorgen 

de kinderen op een toffe manier 
een leuke namiddag! Wij zijn fan!”

Berend (14) gaat naar ‘de groentjes’ 
(+12-werking) van speelplein Kleit
Berend: “Zodra ik oud genoeg was, 
ging ik naar speelplein Adegem. 
Aangezien de werking er maar tot 12 
jaar is, fiets ik nu samen met vrienden 
uit de buurt over de Kampel naar 
speelplein Kleit voor de 12+ werking.
Onze animatoren bereiden altijd leuke 
activiteiten voor, aangepast aan de 
‘groentjes’. Af en toe mogen we zelf 
ook voorstellen wat we willen doen! 
Volgend jaar zou ik mijn 
animatorcursus willen volgen 
zodat ik zelf ook speelpleinmoni 

kan worden, want het lijkt me echt tof om 
samen met de andere moni’s activiteiten te 
bedenken én ze met de groep te spelen. 

6  |  MALDEGEM MAGAZINE

Josse, Ina en Lotte nemen deze zomer deel aan verschillende sportkampen en combineren deze soms met speelplein Oranje.

Papa Steven: “De moni’s 
bezorgen de kinderen op 
een toffe manier een leuke 
namiddag! Wij zijn fan!”
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>>

Fien (16) geeft al drie jaar speelpleinwerking in 
Kleit en doet deze zomer stage als hoofdmoni
Fien: “Ik ging als kind altijd naar speelplein Kleit en ik wist 
eigenlijk al van in het begin dat ik later moni zou worden. 
Ik hou er van om buiten te ravotten, actief bezig te zijn 
en leuke activiteiten te bedenken! Ik geef ondertussen al 
drie jaar leiding met mijn attest animator, maar dit jaar 
vervolledigde ik ook mijn cursus hoofdanimator. Deze 
zomer mag ik mijn stage doen als hoofdmoni en als ik 
daarvoor geslaagd ben, kan ik mezelf trotse hoofdmoni 
van speelplein Kleit noemen! Op het speelplein in 
Kleit hangt een hele toffe sfeer, de kinderen kunnen 
zich amuseren en mogen zich vuilmaken! Ik raad 
iedereen aan om eens een kijkje te komen nemen!  

6  |  MALDEGEM MAGAZINE

PRAKTISCH 
• Het volledige vrijetijdsaanbod tijdens de 

zomervakantie voor kinderen en jongeren vind 
je in de vrijetijdsbrochure of via www.maldegem.
be/vakantieaanbod-vrijetijd. Inschrijven voor een 
activiteit kan via www.maldegem.be/webshop.

• In de vrijetijdsbrochure vind je bij elke activiteit de 
mogelijke combinaties met andere activiteiten. Bij 
inschrijving van twee activiteiten moet je voor elk 
kamp apart inschrijven. Als je de combinatie maakt 
met een sportactiviteit en speelplein Adegem, Kleit 
en Adegem moet je je enkel inschrijven voor de 
sportactiviteit, maar laat je wel weten dat je kind de 
combinatie maakt. 

• Inschrijven voor speelplein Adegem, speelplein  
Kleit en speelplein Oranje is niet nodig, je 
dient je wel op voorhand te registreren via 
www.maldegem.be/webshop en een groen 
speelpleinpasje aan te vragen via  
jeugddienst@maldegem.be. 

• Ben je ouder dan zestien en wil je net als Fien  
ook graag speelpleinmoni worden? Surf dan naar  
www.maldegem.be/vrijwilliger en stel je kandidaat! 

• Wist je dat de Bibliotheek ook heel wat toffe 
activiteiten organiseert voor kinderen tijdens de 
zomervakantie zoals onder andere Schatten van 
Vlieg (zie pag. 8)? Neem zeker een kijkje op de 
gemeentelijke website via www.maldegem.be/
bibliotheek of op de facebookpagina @BibMaldegem.

Gust gaat sinds deze zomer voor de eerste keer naar 
speelplein Adegem en kijkt er enorm naar uit.

Berend en moni Fien leven zich uit op het speelplein.

“Op het speelplein 
hangt een toffe sfeer”
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>>
Enkel voor échte speurneuzen

Schatten van Vlieg
Tijdens de zomervakantie kunnen jonge 
speurneuzen deelnemen aan de 
Schatten van Vlieg– zoektocht. Laat je 
dit jaar onderdompelen in de oude 
legende van Rietje Kane. Aan het 
UiTloket in het gemeentehuis of het 
onthaal van de hoofdbibliotheek kan 
je een opdrachtenbundel afhalen. Rietje 
Kane neemt je mee naar verschillende 
locaties in Maldegem-centrum en zal jou 
enkele vragen stellen. Wie het juiste woord 
vindt, krijgt een superleuke schat!

Ook in de bib kan je een schatten-van-vlieg-zoektocht 
spelen. Ideaal bij regenweer! Verken een prikkelend 
parcours met de toppen van je vingers. Kriebels in je 
buik, zand tussen je tenen, een stekelvarken, een  
kruimelkoek of verf op een schildersdoek… Vlieg ver-
stopte in de bib van Maldegem verrassende dingen… 

Meer info bij het UiTloket, de bibliotheek of via  
www.maldegem.be/schattenvanvlieg

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst

 Bloemestraat 36/D, Maldegem
 sportdienst@maldegem.be

 050 72 86 28 | Jeugddienst

 Marktstraat 7, Maldegem
 jeugddienst@maldegem.be

 050 71 55 22 | Bibliotheek
 Schouwburgplaats, Maldegem
 bibliotheek@maldegem.be

 050 72 86 22 | UiTloket

 Marktstraat 7, Maldegem
 uit@maldegem.be

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

SPORTACTIVITEITEN 

Josse (7), Ina (11) en Lotte (12) nemen deze zomer 
deel aan verschillende sportkampen, soms 
combineren ze een sportkamp met speelplein 
Oranje. Mama Sonja geeft een woordje uitleg.
Sonja: “Mijn man en ik vinden sport en beweging 
belangrijk. Dankzij de gemeentelijke sportkampen 
kunnen onze kinderen op een laagdrempelige manier 
kennismaken met verschillende sporten. Josse, Ina 
en Lotte zijn ook fan van de sportspecifieke kampen, 
waarbij één bepaalde sport in de kijker staat, want dat 
geeft hen de kans om hun vaardigheden in die sport te 
oefenen en te verbeteren.  
Af en toe combineren we een sportkamp met speelplein 
Oranje om de kinderen te laten genieten van twee 
verschillende activiteiten op één dag. In het ene dagdeel 
sporten ze actief in en rond de sporthal en tijdens het 
andere dagdeel kunnen ze genieten van iets rustigere 
activiteiten in de groene omgeving van het Sint-
Annapark. Bovendien leren onze kinderen op die manier 
ook andere kinderen kennen. Tijdens speelplein Oranje 
spelen ze samen met kinderen met een beperking, wat 
volgens mij een verrijking is! 
En niet onbelangrijk: door de combinatie te maken 
heb je een hele dag opvang voor je kinderen, want de 
lunchpauze en de verplaatsing van de ene locatie naar 
de andere gebeurt onder begeleiding.” 

De kinderen van Sonja combineren regelmatig  
een sportkamp met speelplein Oranje.
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Reiskantoor voor mensen met beperkt budget

Iedereen op pad met Rap op Stap
Sinds begin juni vind je in het lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef in Maldegem een reiskantoor voor 
mensen met een beperkt budget, ook wel een  
Rap Op Stapkantoor genoemd.

Reisaanbod op maat
Een Rap Op Stapkantoor zoekt naar een 
reisaanbod op maat voor mensen met 
een beperkt budget. Het gaat zowel over 
toeristische uitstappen, als over sport- of 
cultuuractiviteiten of over langere reizen. 
De medewerkers zoeken naar uitstappen of vakanties aan 
kortingen en dit op basis van de interesses en wensen 
van de klant. Iedereen kan er vrijblijvend binnenstappen 
tijdens de openingsuren. Je hoeft geen lid te zijn en geen 
afspraak te maken. 

Voor wie
Bij het Rap op Stapkantoor kunnen volgende personen 
terecht:
• mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming
• mensen die een leefloon krijgen
• mensen die in budgetbegeleiding of  
 schuldbemiddeling zijn

Waar en wanneer
Je vindt het kantoor in het lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92.
Het kantoor is elke donderdagnamiddag open  
van 13.00 uur tot 16.00 uur en wordt bemand  
door vrijwilligers.

52 kantoren in Oost-Vlaanderen
In 2017 gingen 11 229 personen met een 
beperkt budget op stap via een Oost-Vlaams  
Rap op Stapkantoor. Binnenkort kan je op 52 

locaties in 29 verschillende gemeenten en steden in  
Oost-Vlaanderen Rap op Stapkantoren vinden. De 
Provincie wil zo 20.000 Oost-Vlamingen bereiken. 

Het Rap op Stap kantoor in Maldegem kadert binnen 
de werking van het OCMW en het Sociaal Huis en werd 
gerealiseerd in samenwerking met de provincie Oost-
Vlaanderen en Steunpunt Vakantieparticipatie. 

Info
 0800 965 24 (gratis nummer) | Sociaal Huis
 rapopstap@maldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be/rapopstap

V.l.n.r. vrijwilligers Els (niet op de foto), Freddy, Monique, Charlotte en Nelly helpen 
in het Rap Op Stapkantoor iedereen met een klein budget aan een leuke uitstap.

Iedereen verdient
vakantie
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Betere herkenbaarheid

Logo’s 
adviesraden
Binnenkort steken alle logo’s van de gemeentelijke 
adviesraden in een nieuw jasje. Adviesraden geven 
advies of doen voorstellen over verschillende 
beleidsthema’s aan het bestuur. De gemeentelijke 
huisstijl vormde het uitgangspunt om alle logo’s van 
de adviesraden meer op elkaar af te stemmen. De 
gemeente wil op die manier de band met Maldegem 
beter benadrukken en de herkenbaarheid en werking 
van de adviesraden vergroten.

Bij de ontwikkeling van de logo’s werd een onderscheid 
gemaakt tussen de adviesraden met een strikt 
administratief, adviserend karakter (economie, sociaal 
beleid, ruimtelijke ordening…) en de adviesraden die 
daarnaast ook nog een wervend karakter (cultuur, jeugd 
en noord-zuid) hebben. 

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

GeCoRo

Meer trage wegen

Kerkwegels Bijleve 
en Helle fiets-  
en wandelklaar!
Het gemeentebestuur wil het gebruik van autovrije 
en verkeersveilige wegen stimuleren voor fietsers en 
voetgangers. Eén van de werkpunten is het vlotter 
toegankelijk maken van “trage wegen” in onze gemeente. 
Na de Dischwegel, de Hertecamp Boschwegel, Oude 
Burkelslag werden ook de wegel Bijleve (tussen 
Broekelken en Kleine Moerwege in Adegem) en de 
kerkwegel tussen Helle en Pot- en Zuidhoutstraat (op 
de grens tussen Kleit en Adegem) aangepakt door de 
medewerkers van de groendienst en het MOP-team.

Beide wegels werden onlangs samen met de 
buurtbewoners officieel ingestapt en getrapt. Het bestuur 
maakte van de gelegenheid gebruik om nog bijkomende 
suggesties en opmerkingen over de wegels en de 
omliggende verkeerssituatie te noteren. 

Info
 050 72 86 00 | Groendienst

 infrastructuur@maldegem.be
 www.maldegem.be

De wegel Bijleve werd in ere hersteld.



2018  JULI-AUGUSTUS | 11 10  |  MALDEGEM MAGAZINE

Taak van gemeente én inwoners

Hou mee onze gemeente onkruidvrij!
Onze gemeente hecht veel belang aan een propere 
en toegankelijke buurt. De dienst Infrastructuur, 
Groendienst en medewerkers van het MOP-team 
zorgen o.a. voor onderhoud van 
groen, herstellingen wegen en 
voetpaden, vegen van goten en 
straten. Ook de burger moet zijn 
of haar steentje bijdragen om 
voetpaden onkruidvrij te houden.

Gemeente bestrijdt met heet water 
en brander
Sinds 2014 bestrijdt het 
gemeentebestuur het onkruid 
met een tuinbouwtractor waarbij 
heet water over het onkruid wordt 
gesproeid. Door het hete water sterft 
de plant bovengronds af, putten we 
de wortels uit én komen geen schadelijke stoffen vrij 
in de bodem. In combinatie met het vegen, borstelen 
of de onkruidbrander (kleinere paden) werken we 
zo aan een natuurlijk verzorgde omgeving. Op deze 
manier pakken we zowel fietspaden, wandelpaden 
en pleinen aan maar ook de halfverhardingen op de 
begraafplaatsen en sportvelden.

Zelf ook onkruid verwijderen
Voetpaden en bermen die aansluiten met het perceel 
moeten door de bewoners zelf (= aangelanden) 

onderhouden worden (zie art. 32 
en 33 GAS reglementering). Dat wil 
zeggen dat je zelf het onkruid op 
het voetpad voor jouw woning 
moet verwijderen zonder gebruik 
van pesticiden. Dit kan gemakkelijk 
door af en toe te vegen met een harde 
borstel of onkruidveger en zo de 
voedingsbodem van onkruiden weg te 
nemen. Op deze manier kan je er mee 
voor zorgen dat het voetpad, en de 
goot of greppel onkruidvrij blijft. Een 
kleine klus voor elke inwoner maar met 
een groot effect voor de hele buurt! 

Info
 050 72 86 00 | Groendienst
 infrastructuur@maldegem.be
 www.maldegem.be

Elke inwoner is verplicht om 
het voetpad voor zijn of haar 
woning onkruidvrij te houden.

Naast de tractor met heetwaterunit maken de groendienst en het MOP-team ook gebruik van de onkruidverbrander 
om de wegen en voetpaden onkruidvrij te houden.



2018  JULI-AUGUSTUS | 13 12  |  MALDEGEM MAGAZINE

 

Ontwikkelingsdoelstellingen

Maak steden en menselijke 
nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam
Maldegem schaart zich achter 17 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
voor een betere samenleving. 
De twaalfde Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 12) 
wil tegen 2030 op wereldschaal het 
volume aan voedselafval per persoon met de 
helft te verminderen, zowel bij distributie als 
bij consumptie. We verspillen vandaag immers 
30 % van de wereldwijde voedselproductie en 
produceren en consumeren zonder voldoende 
rekening te houden met de impact op de natuurlijke 
rijkdommen van de planeet.

Korte Keten
Vanuit de Dienst Lokale Economie worden Korte Keten- 
projecten ondersteund en gestimuleerd. Zo heeft korte 
keten zijn weg gevonden op de wekelijkse markt, waar 
onder andere een groenten- en fruitkraam, gebaseerd 
op het principe van de producent naar de verbruiker, 
een abonnement heeft. Bovendien zijn er wekelijks 
marktkramers op risico die producten aanbieden in het 
kader van duurzaamheid zoals honing van de imker, 

seizoensgroenten direct van bij de producent,… 
Uit dit aanbod blijkt dat de consument maar 
ook de producent meer en meer vertrouwd 
raakt met het principe van korte keten, wat in 
het kader van duurzaamheid een pluspunt is.

Lokale markt
Het initiatief “Lokale Makers Markt” dat het 
gemeentebestuur eind maart organiseerde in 
samenwerking met Korte Keten Meetjesland was 
een groot succes en zal zeker een vervolg kennen. 
Het is de bedoeling een viertal markten per jaar  
te organiseren. 

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

 www.vvsg.be (>Internationaal))

 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie
 lokale.economie@maldegem.be
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2018  JULI-AUGUSTUS | 13 12  |  MALDEGEM MAGAZINE

Kermis in alle leefkernen 
van Maldegem!
De zomer bruist met in elke leefkern  
een kermis: 
Middelburg: vanaf vrijdag 29/06
Adegem: vanaf vrijdag 6/07
Kleit: vanaf vrij 20/07
Donk: 2de weekend september
Maldegem: 3de weekend september
Daarnaast organiseren ook nog heel wat 
wijken een eigen kermis.

Info

 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie

 www.adegem.net/feestcomite 

 www.feestcomitekleit.be

 https://feestcomitedonk.be

 www.maldegem.be/maldegem-kermis 

 www.maldegem.be/kermissen

t.e.m. zo 8/07/18
BELEVEN: fototentoonstelling 
over ouderdom
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
woe: 14.00-17.00 uur en tijdens activiteiten
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B
Meer info: Potvliege Photography, 0473 46 54 28

t.e.m. zo 16/09/18
Zomerbar Pa'Poele
di–do: 14.00 tot 22.00 uur
vrij–zo: 10.00 tot 23.00 uur
Waar: Rokalseidestraat 26, Maldegem
Meer info: 0496 29 53 29

zomervakantie
Activiteiten jeugd 
vrijetijdsdiensten
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij!
Meer info en reserveren:  
www.maldegem.be/webshop 

zo 1/07/18
23ste Adegemse  
Sneukeltoer met de fiets
Van 11.00 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B
Meer info: Landelijke Gilde Adegem, 0475 
80 73 07, landelijkegildeadegem@telenet.be, 
http://adegem.landelijkegilden.be
 

Concert in het park met 
White Bird en leWis
Zie pag. 24

zo 1/07 t.e.m. vrij 31/08/18
Schatten van Vlieg
Zie pag. 8

ma 2/07 t.e.m. vrij 6/07/18
Creatieve zomerweek 1
Van 7.00 tot 18.30 uur
Waar: Weide 22, Adegem
Meer info: www.solvzw.be/creatieve-
zomerweken

ma 2/07 en ma 6/08/18
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtsmanslaan 92
Meer info: lokaal dienstencentrum Oud 
St. Jozef, 050 40 39 22, mieketimmerman@
maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

ma 2/07 t.e.m.  
vrij 24/08/18

Speelpleinwerking Adegem
Van 13.00 tot 17.00 uur
Waar: Zandakkers 16, Adegem
Meer info: www.maldegem.be/
speelpleinwerking-adegem-kleit

ma 2/07 t.e.m.  
vrij 24/08/18

Speelpleinwerking Kleit
Van 13.00 tot 17.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 
109/A, Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/
speelpleinwerking-adegem-kleit 

di 3/07/18
Avondwandeling Donk op de 
grens van Oost en West
Van 19.15 tot 21.15 uur
Waar: Smoufelbeekhoeve,  
Donkstraat 59, Maldegem
Meer info: Pasar PLUS, 0479 96 85 23,  
dirk.mercy123@telenet.be

woe 4/07/18
Jeugdfilm Bigfoot Junior
Zie pag. 25

do 5/07/18 
Spelnamiddag
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef, 050 40 39 22, 
mieketimmerman@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be 

 vrij 6/07/18
Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 12.00 tot 18.00 uur
Waar: Sporthal De Berken,  
Kleitkalseide 109/A, Maldegem
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

za 7/07 en zo 8/07/18
Aoigem, da's alhier!
za: 19.00 tot 20.15 uur
zo: 10.30 tot 11.45 uur en 17.00 tot 18.15 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B
Meer info: www.adegemsvolkstheater.be

zo 8/07/18
Skate Event
Zie pag. 16

ma 9/07 en ma 13/08/18
PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum Oud St. Jozef

ma 9/07/18 t.e.m. vrij 
27/07/18 (behalve 21/07)

Tour de France op TV
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
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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.

Gezocht: 50-jarigen
Tijdens Maldegem kermis organiseert het comité voor initiatief 
traditiegetrouw een feest voor de 50-jarigen. Het comité is nog 
op zoek naar uitgeweken Maldegemnaars zodat ook zij kunnen 
meevieren en vroegere (school)vrienden ontmoeten. Ken je ook 
zo iemand? Geef dan zeker hun contactgegevens door aan het 
comité of vraag de persoon om zelf contact op te nemen.

Info
  050 71 86 67 | Comité voor initiatief
 comite.voor.initiatief@maldegem.be

 21-julicomité Maldegem

ma 16/07 en 20/08/18
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 17/07/18
Kaartbingo
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Vief i.s.m. lokaal dienstencentrum, 
050 40 39 22, mieketimmerman@maldegem.be, 
www.ocmwmaldegem.be 

woe 18/07/18 en woe 
8/08/18

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

ma 23/07/18
Film ‘Mother’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

zo 5/08/18
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/agenda  

ma 6/08 t.e.m. 
vrij 10/08/18

Creatieve zomerweek 2
Van 7.00 tot 18.30 uur
Waar: Weide 22, Adegem
Meer info: SOLvzw, www.solvzw.be/creatieve-
zomerweken

vrij 10/08/18
Wandeling 'Schans 
hoppen'
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

zo 19/08/18
Cycling 4 Disability
Waar: Marktstraat 1, Maldegem
Meer info: sportraad Maldegem,  
0477 96 07 13

woe 22/08/18
Jeugdfilm 
Verschrikkelijke Ikke 3
Zie pag. 25

do 23/08/18 en  
do 13/09/18

Atelier Anima: grootse 
kamermuziek van een 
Zweedse held
Om 20.00 uur (deuren open om 19.00 uur)
Waar: Atelier Anima, Waterpolder 7, 
Middelburg
Meer info: Anima Eterna Brugge,  
050 95 09 29, events@animaeterna.be,  
www.animaeterna.be

zo 26/08/18
Genieten van Maldegem
Zie pag. 15

ma 27/08/18
Film 'Gifted'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

vrij 31/08/18
Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
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UiTTIP

Genieten van 
Maldegem
Zondag 26 augustus 2018 kan je opnieuw genieten 
van uitgestippelde fiets- en wandelroutes die je de 
mooiste hoekjes van het landelijke Maldegem tonen.

PROGRAMMA

Ontdekken
Wandelen / Fietsen (€ 3 p.p.)
Alle wandel- en fietsroutes starten in het Sint-Annapark.
Inschrijven in de tent aan de jeugdlokalen de Piramiden.

Smullen
Dit jaar smullen we onderweg. We stippelden een route 
uit met verschillende horecatips waar je naar keuze kan 
stoppen. De hapjes en drankjes bij de deelnemende 
horecazaken zijn niet inbegrepen in de deelnameprijs.

Foodtrucks in Sint-Annapark 
Dit jaar kan je vanaf 11.00 uur genieten van foodtrucks 
in het Sint-Annapark.

Genieten
Optredens in de tent vanaf 14.00 uur
Luigi Catalano / Kindershow Papa Chico / Party 
Covergroep Hammertime / Coco Jr XL

Beleven
Kinderspeeltuin / Springkastelen / Schmink en grime / 
Kindershow Papa Chico

Dit jaar kan je tussen 13.00 en 17.00 uur gratis 
deelnemen aan een recreatief beachvolleybaltornooi. 
Inschrijven via bieke.moerman@maldegem.be  
tot 20 augustus.

Red de stoep-actie
Van 14.00 tot 16.00 uur

Info
 050 72 89 59 | Evenementen
 www.maldegem.be/genieten

UiTPAS Meetjesland
Tijdens Genieten van Maldegem krijg je als eerste de kans om jouw UiTPAS Meetjesland te kopen!

UiTPAS Meetjesland is een spaar- én voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten  
in Maldegem, Eeklo en Assenede. 

Alle UiTPAS-voordelen vind je in het volgende magazine en via www.maldegem.be/uitpas.
Vanaf maandag 27 augustus kan je UiTPAS Meetjesland aankopen
in de verkooppunten tijdens de openingsuren: 
• Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3
• CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B
• UiTloket in het gemeentehuis, Marktstraat 7
• Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92* 
• Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D
* Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen.

• 

NIEUW!

NIEUW!
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Maldegems Skate Event
Wanneer
Zondag 8 juli 2018 van 14.00 tot 17.00 uur
Waar
Skateterrein aan CC Den Hoogen Pad
Activiteiten
Contests | Demo’s | DJ | Live music
Om 18.00 uur kun je frietjes eten. 
Bestellingen kunnen de dag zelf 
doorgegeven worden tot 17.00 uur.  

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

 Marktstraat 7, Maldegem
 www.maldegem.be/jeugd 

Zondag 2 september

Opendeurdag lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef
Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor de 
Maldegemse senior, die er terecht kan voor informatie,  
advies, zorg, recreatieve en vormingsactiviteiten. Met onze 
dienstverlening willen we de senior ondersteunen om zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen in de best mogelijke 
omstandigheden. Er kunnen ook maaltijden, mits reservatie drie 
werkdagen op voorhand, gebruikt worden. Daarnaast kunnen de 
zalen in het dienstencentrum gehuurd worden door verenigingen 
en organisaties. Ten slotte vind je in het dienstencentrum tal van 
interne en externe diensten. 

Nieuwsgierig geworden? Op zondag 2 september 2018 van 14.00 
tot 18.00 uur stelt het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
de deuren open! Tijdens deze bijzondere dag wordt het lokaal 
dienstencentrum aan je voorgesteld.

Info
 050 40 39 22 | LCD Oud. St. Jozef
 mieke.timmerman@maldegem.be

 Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem

  www.ocmwmaldegem.be/ldc-oud-st.-jozef
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Win een citytrip naar Warschau

Fotowedstrijd
Dit jaar viert Polen 100 jaar onafhankelijkheid. Eén van de belangrijkste 
episodes in hun geschiedenis is het offensief van de 1ste Poolse 
Pantserdivisie, die in 1944 en 1945 onder aanvoering van Generaal Stanisław 
Maczek meer dan 100 steden en gemeenten, waaronder ook Maldegem, 
van de Duitse bezetting en onderdrukking hebben bevrijd. Naar aanleiding 
daarvan organiseert het herdenkingscomité een wedstrijd waarbij Polen 
die in België leven of Belgen van Poolse origine kunnen deelnemen. Alle 
info en deelnemingsvoorwaarden kan je raadplegen via onderstaande 
contactgegevens. Deelnemen kan tot uiterlijk 19 augustus 2018. 

Info
 www.generalmaczek.pl/en

 @generalmaczek

PHOTO CONTEST

www.generalmaczek.pl/en

@generalmaczek

Who liberated this town 

during the World War II? 

We're waiting for your 
answers and photos till 

 19th August 2018 

Answer 3 simple questions, take a selfie with the 
memorial place/object, send it to  

and win an amazing summer weekend in Warsaw (PL)!

konkurs@generalmaczek.pl

For more info visit: 

UiTTIPS
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MALDEGEM 
21 JULIVIERING 2018

ZATERDAG 30 JUNI
GAAIBOLLING

 Van 17.00 tot 21.00 uur

 ‘t Kloefke – trofeeën voor mannen-vrouwen-jeugd 

ZONDAG 1 JULI 
GAAIBOLLING

 Van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur

 ‘t Kloefke – geschenk mannen-vrouwen-jeugd 

DONDERDAG 5 JULI
PETANQUETORNOOI

 Van 14.00 tot 18.00 uur    

 LDC Oud St. Jozef – geschenk winnende ploeg

MAANDAG 16 JULI
CURVEBOWLTORNOOI

 14.00 uur

 Sporthal MEOS – geschenk winnende ploeg

ZATERDAG 21 JULI
VINKENZETTING

 9.00 uur 

 De Bezemzangers in lokaal "Salastraete", Urselweg 47

 Ons genoegen in lokaal "’t Spaanderken", Spanjaardshoek

EUCHARISTIEVIERING
 10.30 uur 

 St. Barbarakerk

APERITIEFCONCERT MET NUT EN VERMAAK
 11.30 uur   

 Gemeentehuis

FIETSTOCHT
 13.30 uur

 Start aan gemeentehuis tussen 13.30 uur en 14.15 uur

 40 km (je kan ook inkorten) met 2 stops
 Einde aan CC Den Hoogen Pad met BBQ 
 Inschrijven: Secretariaat Burgemeester (1ste 

verdieping gemeentehuis) t.e.m. 16 juli
 € 20 per persoon - kinderen -12 jaar € 10 - enkel 

fietstocht: € 6 (contant betalen bij inschrijving)

MAANDAG 23 JULI
KLEITSE KERMISJOGGING

 16.00 tot 18.30 uur   

 Inschrijvingen sporthal “De Berken” in Kleit  
 m.m.v. Sportdienst Maldegem

 www.feestcomitekleit.be

Info
 050 72 89 54 | 21-Julicomité  

 i.s.m. Gemeentebestuur Maldegem

 secretariaat.burgemeester@maldegem.be

 Marktstraat 7, Maldegem

Hang de Belgische vlag uit! 
De gemeente Maldegem doet een 
oproep om ter gelegenheid van de 

Nationale feestdag op 21 juli de Belgische vlag buiten 
te hangen. Laat zien hoe trots je bent om hier te 
wonen door mee te doen!
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Bescherm je woning tegen inbraken

Vakantietoezicht en andere tips
De zomer staat voor de deur en heel wat mensen 
kijken uit naar een welverdiende vakantie. Als je op 
reis gaat of om een andere reden voor langere tijd 
niet thuis bent, kan de politie gratis toezicht houden 
op de woning.

Aanvraag afwezigheidstoezicht
Dit kan op twee manieren:
• online via www.police-on-web.be;
• aan het onthaal van het politiehuis in Maldegem 

tijdens de openingsuren.

Tips om je woning zelf beter te beveiligen 
• Sluit alles goed af;
• zorg voor een bewoonde indruk;
 laat een kennis of buur dagelijks de brievenbus 

leegmaken;
• laat het gras regelmatig afrijden;
• laat géén briefjes achter.

Diefstalpreventie-adviseurs
Om inbraak en diefstal in je woning te voorkomen, 
kan je nog heel wat andere maatregelen nemen. De 
diefstalpreventie adviseurs van de politie staan klaar  
om je de nodige informatie te geven. 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem dienst preventie 
 Industrielaan 10, Maldegem
 pz.maldegem@police.belgium.eu
 www.politiemaldegem.be 

Vakantietoezicht in 2017 in cijfers
• 249 aanvragen voor afwezigheidstoezicht
• 2 123 effectieve controles van de  
 aangevraagde woningen
• daling aantal inbraken tot 56
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Gemeenteraadsverkiezingen oktober

Geen Belg? Toch 
kan je stemmen!
Geen Belg? Toch kan ook jij je stem uitbrengen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 
2018, net als alle Belgische kiezers. Niet-Belgen 
moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen en 
– belangrijk! – zich vóór 31 juli 2018 laten registreren 
als kiezer bij het gemeentebestuur.

Alle voorwaarden kan je opvragen bij de dienst Bevolking in 
het gemeentehuis of raadplegen via onderstaande websites. 
Via www.ikstemook.be kan je ook video’s bekijken met 
ondertitels in verschillende talen. 

Info
  050 72 89 43 | Dienst Bevolking
 veronique.blondeel@maldegem.be

 www.maldegem.be/gemeenteraadsverkiezingen

 www.vlaanderenkiest.be

 www.ikstemook.be

Van kleuter tot student

School- en  
studietoelagen 
2018-2019
1 op 4 heeft recht op een studietoelage. Van kleuter 
tot student. Dien je aanvraag in van 1 augustus 
2018 tot en met 1 juni 2019. Hulp bij aanvraag of 
meer info over de voorwaarden via de school of 
onderstaande contactgegevens.

Aanvraagprocedure
• Al eerder recht op een studietoelage: 

De aanvraagprocedure is deels veranderd sinds dit 
jaar. Voor alle kinderen die in de voorbije jaren (vanaf 
2012-2013) een goedkeuring kregen en die dit jaar nog 
ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende school en voldoen aan de andere voorwaarden, 
start het dossier automatisch op zonder dat hiervoor 
opnieuw een aanvraag dient te gebeuren. 

• Eerste aanvraag:  
Indien het jouw eerste aanvraag is, kan je dit  
schriftelijk doen via het papieren aanvraagformulier  
dat je kan downloaden of online kan invullen via  
www.studietoelagen.be. 

Info
 0800 965 24 (gratis nummer) | Sociaal Huis
 Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
 sociaalhuis@maldegem.be

 www.studietoelagen.be
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 31 MEI 2018
TEXTIELPROBLEMATIEK - IVM ALS AANKOOPCENTRALE*
De gemeenteraad geeft een mandaat aan de 
intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor 
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) om voor de plaatsing 
van de overeenkomst voor diensten voor de "inzameling 
van textielafval in containers op het grondgebied van de 
gemeente" op te treden als aankoopcentrale en onder haar 
uitsluitende verantwoordelijkheid, de markt te bevragen 
en bij de gunning en de sluiting van deze overeenkomst als 
aanbestedende overheid op te treden. 
De gemeenteraad zal het bestek dat nog dient opgemaakt 
te worden door IVM goedkeuren. Na goedkeuring van dit 
bestek zal het college van Burgemeester en Schepenen 
gelast worden met de opvolging van de uitvoering van 
de overeenkomst met de inzamelaar(s) van textielafval, 
eenmaal deze door IVM als aankoopcentrale gegund en 
gesloten zal zijn.

VASTSTELLING JAARREKENING 2017 GEMEENTE 
MALDEGEM*
• De gemeenteraad besliste op 21 december 2017 het 

budget 2017 goed te keuren.

• De jaarrekening geeft een waar en getrouw beeld van 
de financiële toestand van de gemeente en de erin 
opgenomen opbrengsten, kosten, ontvangsten en 
uitgaven zijn wettelijk en regelmatig. 

• De jaarrekening werd gecontroleerd door Q&A.
• De definitieve vaststelling van de jaarrekening door de 

gemeenteraad houdt van rechtswege kwijting in van 
het beheer van de gemeentesecretaris, de financieel 
beheerder en van de door de gemeentesecretaris 
aangestelde rekenplichtigen en de budgethouders, voor 
zover de ware toestand niet werd verborgen door enige 
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

• De jaarrekening 2017 wordt met een gecumuleerd 
budgettair resultaat van € 8.901.525,64 (voor aftrek 
van de bestemde gelden) en een resultaat op kasbasis 
van € 7.967.525,64 (na aftrek van bestemde gelden) 
vastgesteld.

• De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld met een positief 
boekhoudkundig resultaat van € 3.424.518,04 en een 
balanstotaal van € 86.036.723,48.

Verder nam de gemeenteraad onderstaande 
beslissingen:
• De gemeenteraad duidt schepen Frank Sierens aan als 

vertegenwoordiger van de gemeente Maldegem voor de 
gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba op 
dinsdag 5 juni 2018.*

• De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene 
vergadering van IVM van 13 juni 2018 en de afzonderlijke 
agendapunten die dit vereisen goed.*

• De gemeenteraad keurt, na onderzoek van de 
documenten die bij de oproeping gevoegd zijn, de 
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van 
de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier 
van 28 juni 2018, goed.

• Raadslid Ann Van Den Abeele wordt als 
vertegenwoordiger van de gemeente afgevaardigd.  
Raadslid Boudewijn De Schepper wordt aangeduid als 
plaatsvervanger.*

• De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag 2017 
van de lokale politie Maldegem.*

• De gemeenteraad keurt de jaarrekening BBC 2017 en de 
jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving van 
het AGB Maldegem goed aan de hand van het verslag 
van de commissaris.*

• De gemeenteraad duidt ook het AGB Maldegem als 
starter BBC 2020 aan, zodat vanaf 2019 de regelgeving 
BBC 2020 van toepassing is op het AGB Maldegem.*

• De gemeenteraad wijzigt het retributiereglement en het 
huishoudelijk reglement op het gebruik van de zalen van 
het gemeenschapscentrum.*

• De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 
2017 van de Welzijnsband Meetjesland.*

• De gemeenteraad beslist om één voltijdse statutaire 
betrekking van hoofdinspecteur van politie teamchef 
contactteam, van de lokale politie Maldegem, vacant 
te verklaren in het kader van de mobiliteit van de 
geïntegreerde politie conform de hierboven bepaalde 
modaliteiten.*

___
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Ter info :
De volgende gemeenteraadszittingen zullen 
doorgaan op donderdag 28 juni (opgelet: 18.00 uur 
i.p.v. 19.30 uur) en donderdag 27 september 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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Aangepaste regeling

ZITDAGEN SOCIAAL HUIS TIJDENS DE ZOMER 
FPD – Federale Pensioendienst 
(werknemers)
Maandag 9 juli van 9.00 tot 11.00 uur
Geen zitdag op maandag 13 augustus.

RSVZ - Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekering der Zelfstandigen 
Geen zitdag op dinsdag 24 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door  
op dinsdag 28 augustus van 9.00  
tot 11.00 uur.

Volkshaard
Woensdag 25 juli en woensdag 22 
augustus van 9.00 tot 11.00 uur.

MBV – Meetjeslandse 
Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen
Geen zitdag op woensdag 25 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door  
op woensdag 22 augustus  
van 9.00 tot 11.00 uur.

Woonwijzer
Maandag 2 juli van 18.00 tot 20.00 uur, 
zaterdag 7 juli van 10.00 tot 12.00 uur 
en donderdag 5 en 12 juli van 9.00 tot 
12.00 uur.
Geen zitdag op maandag 16 juli, 
donderdag 19 en 26 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat door  
op donderdag 2 augustus  
van 9.00 tot 12.00 uur.

Notarieel Juridisch Dienstbetoon
Zaterdag 7 juli en zaterdag 4 augustus 
van 11.00 tot 12.00 uur.

Commissie Juridische Bijstand  
Dinsdag 10 juli en 14 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur.

FOD Sociale Zekerheid
Geen zitdag op vrijdag 13 juli.
De eerstvolgende zitdag gaat  
door op vrijdag 10 augustus  
van 9.00 tot 11.00 uur.

Sociaal Huis
Maandag tot en met vrijdag van  
9.00 tot 11.30 uur. In de namiddag  
op afspraak. 
Elke 1ste en 3de maandag van de 
maand van 18.00 tot 20.00 uur.  
Elke 1ste zaterdag van de maand  
van 10.00 tot 12.00 uur.
Gesloten op woensdag 11 juli en 
woensdag 15 augustus.
Geen zitdag op maandag 16 juli.

Info
 0800 96 524 (gratis) |  

 LDC Oud St. Jozef

 Mevr. Courtmanslaan 92,  
 Maldegem

 www.ocmwmaldegem.be

IBO klaar voor de zomer.

De Zandloper in  
een nieuw kleurtje
De buitenschoolse opvang IBO De Zandloper in 
Adegem (voor- en naschoolse opvang en opvang op 
woensdagnamiddag, schoolvrije en vakantiedagen) kreeg 
onlangs een opfrisbeurt met leuke kleurtjes en heringerichte 
lokalen! Klaar voor de kids, klaar voor de zomer!

Info
 050 71 58 45 | IBO De Zandloper Adegem 
 ibo@maldegem.be
 www.maldegem.be/ibo
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Voordelig omschakelen

Kies voor klimaat- en  
budgetvriendelijke verwarming
Aardgas, stookolie of warmtepomp? Duurzaam 
energieverbruik wordt steeds belangrijker. 
Maar welke energiebronnen kies je het best? 
En hoe kan je eenvoudig energie besparen? In 
het kader van haar klimaatdoelstellingen wil de 
gemeente Maldegem – samen met Meetjesland 
Klimaatgezond - haar inwoners ondersteunen 
in de keuze voor klimaat- én budgetvriendelijke 
verwarmingsoplossingen in de woning.

Van stookolie naar aardgas
Stookolie neemt nog steeds een belangrijke 
plaats in als energiedrager voor verwarming en 
dat is nefast voor het klimaat. Ook aardgas is 
een fossiele brandstof, maar de CO2-uitstoot 
van stookolieverbranding ligt 25 % hoger dan bij 
aardgasverbranding. Bovendien komt bij het gebruik 
van aardgas minder zwavel en fijn stof vrij wat ook 
de luchtkwaliteit en de leefbaarheid ten goede komt. 
De omschakeling van stookolie naar aardgas of een 
andere minder vervuilende energiebron is daarom 
een logische keuze, niet enkel voor het klimaat, maar 
ook voor jouw gezinsbudget.

Infosessie in Maldegem
Na de zomer organiseren Veneco, Eandis en Woonwijzer 
Meetjesland i.s.m. de deelnemende gemeenten 
verschillende infosessies in de regio over de beste manier 
om je huis duurzaam te verwarmen. Experten vertellen je 
hoe je energie kan besparen, of en hoe je kan aansluiten 
op het aardgasnet en aan welke voorwaarden je je 
stookolietank kan laten saneren.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan (tot en met 10 september) 
in voor de infosessie op dinsdag 11 september in  
CC Den Hoogen Pad via onderstaande contactgegevens. 
Je bent ook welkom op de gelijkaardige infomomenten  
in Zomergem (20/09) of Sint-Laureins (25/09).

Programma infosessie 11/09
19.00 uur  Verwelkoming
19.30 uur  Hoe kan je je huis beter renoveren?
20.00 uur  Omschakelen naar aardgas?
20.30 uur Pauze
20.45 uur  Groepsactie stookolietanksanering 
21.15 uur  Napraten bij een drankje

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be
 www.eandis.be/infosessie-Maldegem
 www.meetjeslandklimaatgezond.be
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ZONDAG 1 JULI
14.30 UUR 
SINT-ANNAPARK

Concert in het park met White Bird en l e W i s 
In de aanloop van de Vlaamse Feestdag zetten we op 
zondagnamiddag 1 juli de zomervakantie in Maldegem 
alvast goed in met Concert in het park: gratis optredens 
en animatie in het Sint-Annapark.

Vanaf 14.30 uur kan je in het park terecht voor:
• De Mobiele Speelkamer van kermis op rolletjes: een 

woonwagen als droomkamer voor uren spelplezier met 
lachspiegels, een retro-terrasje, ligstoelen, parasols, 
grote kleurige zitbakken en een uitgebreid retro-
spelletjespakket.

• Nachos & Burgers: zij vergasten je op overheerlijke 
hamburgers.

• Caffè Cappuccio: een mobiele koffiebar voor  
de mama’s en papa’s.

Om 15.00 uur treedt White Bird op. White Bird is Bert 
Van Renne, omringd door een fantastische band (met 
Adegemnaar Thomas De Schepper op gitaar). Met onder 
andere Zot van U brengt White Bird een optreden vol  
pure popmuziek.

Aansluitend, omstreeks 16.30 uur, neemt niemand 
minder dan lokaal supertalent Louis De Roo - straffe 
singersongwriter met indrukwekkende stem, wiens talent 
ook niet onopgemerkt bleef tijdens The Voice 2017 -  
met l e W i s het podium over. 

DJ INTERMEZZO zorgt voor deuntjes voor, tijdens en na  
de optredens. 

Gratis toegang
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WOENSDAG 4 JULI
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Bigfoot Junior
Wanneer de 13-jarige Adam het mysterie rondom 
zijn verdwenen vader probeert op te lossen komt hij 
er achter dat zijn vader niemand minder is dan de 
legendarische Bigfoot en dat hij net als hem beschikt 
over superkrachten. Maar wat ze niet weten is dat het 
nare bedrijf HairCo hen op de hielen zit en Bigfoot wil 
vangen om testen met zijn bijzondere DNA te doen.

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

WOENSDAG 22 AUGUSTUS
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm
Verschrikkelijke 
Ikke 3
Balthazar Bratt, een kindster uit de jaren tachtig, heeft 
een plan om de wereld te veroveren. Aan Gru om hem 
tegen te houden, wat bemoeilijkt wordt als zijn halfbroer 
Dru (waarvan hij het bestaan niet afwist) terugkeert.

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

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

© nWave Pictures © Illumination Entertainment

24  |  MALDEGEM MAGAZINE

© Jordy Roeges



2018  JULI-AUGUSTUS | 27 26  |  MALDEGEM MAGAZINE

Promoot jouw vereniging!

Schrijf in voor de UiTmarkt
Tijdens de opening van Maldegem-kermis op 
vrijdagavond 14 september krijgen alle Maldegemse 
verenigingen terug de kans om zichzelf te promoten 
en hun werking in the picture te zetten. Schrijf je 
dus in voor de UiTmarkt en laat van je horen! Voor 
sportverenigingen is er dit jaar zelfs een aparte 
sportbeurs (zie kader op pag. 27).

Gemeente Maldegem biedt jouw vereniging een gratis 
stand aan. We voorzien verlichting en indien nodig een 
stopcontact. Verenigingen met verschillende afdelingen in 
de gemeente slaan best de handen in elkaar om een stand 
in te nemen. Een goed beurtrolsysteem voor de bemanning 
van je stand maakt het meer haalbaar.

THEMA: SPORT EN SPEL
Centraal thema voor deze UiTmarkt is sport & spel. Het 
zou leuk zijn mocht je als deelnemende vereniging hierop 
inspelen. Je kan dit doen door bijvoorbeeld een spelelement 
aan je stand te koppelen of een kleine wedstrijd te 
organiseren aan je stand. Het is zeker niet verplicht om 
iets rond dit thema te doen, maar het maakt de UiTmarkt 
natuurlijk wel des te leuker voor de bezoeker!

PRAKTISCH
Inschrijven
Vul het inschrijvingsformulier vóór 6 juli 2018 in via  
www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving. 

Tijdstip
Vrijdag 14 september, van 18.00 tot 22.00 uur.  
Je kan je stand opbouwen vanaf 17.00 uur.

Locatie
De standen voor de verenigingen worden opgesteld in 
de buurt van het gemeentehuis.

Praktische richtlijnen
Ben je ingeschreven, dan volgt begin september nog 
een mailtje met een aantal praktische richtlijnen. 

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

 www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

MALDEGEM-KERMIS 
Van 18.00 tot 22.00 uur

Opening 

avond
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Kinder- en jeugdjury

Oproep voor jonge 
boekwurmen
Ben je tussen acht en zestien jaar oud, een 
gepassioneerd lezer en wil je graag je mening over 
boeken delen met je leeftijdsgenoten? Dan ben je de 
geknipte persoon voor de Kinder- en jeugdjury (KJV)!

De KJV is een leesjury, waarbij je in verschillende 
leeftijdsgroepen van september tot april acht boeken
leest. Samen met je begeleider kom je verschillende 
keren samen om de boeken te bespreken en tenslotte 
kies je per groep een favoriet boek. We sluiten het 
leesjaar af met een spetterend slotfeest.

Je kan je alvast inschrijven voor volgend schooljaar. 
Inschrijven kan via de QR-code, onderstaande website  
of aan de balie in de bibliotheek.
Ook geïnteresseerden die een leesgroep willen 
begeleiden, kunnen zich aanmelden! 

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

Sportbeurs voor 
sportverenigingen
tijdens UiTmarkt
Sport & spel als thema, da’s ideaal om je 
sportclub extra in de kijker te zetten. Bovendien 
is september de maand van de sportclub. Geen 
beter moment dus om je sportvereniging te 
promoten. 

Met de hulp van de Maldegemse 
sportverenigingen wil de sportdienst dan ook 
een heuse sportbeurs organiseren tijdens de 
UiTmarkt. Bedoeling is dat zoveel mogelijk clubs 
hun werking kenbaar maken door initiaties en 
demo’s te voorzien. 

Wie interesse heeft, gelieve vóór 6 juli 2018 
contact op te nemen met de Sportdienst. 

Info
 050 72 89 70 | Sportdienst
 sportdienst@maldegem.be
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