
2018  MEI  |  1 1  |  MALDEGEM MAGAZINE
jaargang 4 | nr. 5 | mei 2018

maldegem
magazine

2DE FASE 
BOEKSTART

10 000 
STAPPEN CLASH

RUP 
HOF TER EDE

SEIZOENSAFSLUITER 
CC DEN HOOGEN PAD

2DE FASE 
BOEKSTART

10 000 
STAPPEN CLASH

RUP 
HOF TER EDE

SEIZOENSAFSLUITER 
CC DEN HOOGEN PAD

2DE FASE 
BOEKSTART

10 000 
STAPPEN CLASH

RUP 
HOF TER EDE

SEIZOENSAFSLUITER 
CC DEN HOOGEN PAD



2018  MEI  |  3 

Met de kids genieten van de mooie lentedag 

in het park #igmaldegem
7/04/2018 | rominavanrie

Atelierwerking : natuur. De klimaatdokter in het 
Maldegem Veld. #igmaldegem #gode3sprong-
maldegem #mosopschool #deklimaatdokter

9/03/2018 | juf.veronique

#happyeaster #holidays #floweraddic t#instaflower#kitchen#copper#home #igmaldegem#9990

1/04/2018 | miguel_van_ootegem

2  |  MALDEGEM MAGAZINE

Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

#igmaldegem #tafeltennis #ttcmaldegem 

#kampioen #campeones #champions 

#wearethechampions

18/03/2018 | janthepianeer

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.

#igmaldegem . De velden in het vossenhol 
gezien door een mooi kader

3/04/2018 | Timmermanwilly

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!

#strever #zotzijndoetgeenzeer #motivated 

#peuter #mylittlegirl #mylove #homework 

#huiswerk #deark #maldegem 

#igmaldegem

22/04/2018 | simondemilde
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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 zorgen voor jullie veiligheid
Net terug van een beginnende 
brand in het gemeentelijk 
zwembad, ben ik mij meer dan 
ooit bewust van de belangrijke 
rol die onze brandweer heeft 
in het kader van de veiligheid 
binnen onze gemeente. We 
kunnen niet anders dan grote 
bewondering uitdrukken. Elke 
keer opnieuw trotseren zij 

gevaren om onze inwoners ter hulp te snellen. Zo dragen zij 
rechtstreeks bij tot de veiligheid van de burgers op het terrein. 
Ons korps, dat deel uitmaakt van de Zone Meetjesland, bestaat 
hoofdzakelijk uit vrijwilligers, die bij alarm onmiddellijk hun 
werk of veilige thuishaven verlaten om zich te bekommeren 
om anderen. We proberen om hen de meest efficiënte en 
moderne middelen ter beschikking te stellen. Het mag dan 
immers al een gemeenplaats zijn dat de technologie met 
een ongeziene snelheid evolueert, het is ook zo dat deze 
technologische vooruitgang concreet een grote snelheidswinst 
op het terrein kan betekenen voor onze brandweerlieden 

—een snelheidswinst die van levensbelang kan zijn. Het 
spreekt voor zich, meen ik, dat we er om die reden als 
gemeentebestuur zullen moeten blijven zorg voor dragen dat 
ons korps over een up-to-date uitrusting kan beschikken. 
Dat dit verhaal in het gemeentelijk zwembad een goede afloop 
kende, is echter ook mede te danken aan een aantal andere 
mensen, die het verdienen om hier vermeld te worden: de 
alerte redder, de onthaalmedewerkster en de lesgevers die 
op het moment van de brand aanwezig waren. Allen traden 
moedig, kordaat, verstandig en zorgzaam op. Dankzij hen is 
erger voorkomen en verliep de evacuatie van de zwemmers 
veilig en zonder grote paniek. Hun samenwerking was van 
onschatbare waarde. 

Bedankt, allemaal. Duizend maal bedankt. 

©
 L

uc
 D

e 
Co

ni
nc

k

2  |  MALDEGEM MAGAZINE



2018  MEI  |  5 4  |  MALDEGEM MAGAZINE

Sluitingsdagen mei 
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn 
gesloten op:
• dinsdag 1 mei (Dag van de arbeid)
• donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
• maandag 21 mei (pinkstermaandag)

FOD Sociale Zekerheid in het Sociaal Huis:
• vrijdag 11 mei: geen zitdag

RSVZ (pensioendienst zelfstandigen)  
in het Sociaal Huis:
• dinsdag 22 mei: geen zitdag

Wel open op:
• De gemeentelijke en OCMW-diensten 

zijn wél open op maandag 30 april en 
vrijdag 11 mei. 

• Op Pinkstermaandag 21 mei gaat de 
maandagmarkt zoals gewoonlijk door. 
Marktbezoekers worden die voormiddag  
getrakteerd op een optreden van de 
fanfare Verenigde Vrienden Adegem.

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

  www.maldegem.be/overzicht-
gemeentelijke-diensten
 

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

  www.ocmwmaldegem.be

Nieuwe aangepaste openingsuren 
sinds woensdag 4 april 2018

Dienst Ruimtelijke 
Ordening en Milieudienst
Sinds begin april gelden nieuwe aangepaste 
openingsuren voor de Dienst Ruimtelijke Ordening 
en Milieudienst. De diensten zullen tijdelijk meer 
op afspraak werken en de loketuren bundelen. Op 
deze manier zullen de diensten meer tijd hebben om 
omgevingsdossiers grondig voor te bereiden en te 
behandelen. 

Openingsuren Dienst Ruimtelijke Ordening en 
Milieudienst: 
• Maandag: zowel voormiddag als namiddag op 

afspraak
• Woensdag: 8.30 tot 12.00 uur 
• Donderdag: 8.30 tot 12.00 uur en 16.00 tot 18.30 uur

De Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieudienst 
zijn enkel tijdens bovenstaande uren telefonisch 
bereikbaar. 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Ruimtelijke Ordening
 ruimtelijke.ordening@maldegem.be

 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be

  www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten
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Fout in infomagazine editie april

Correcte gegevens 
belastingskantoor Eeklo
In het vorig infomagazine stond bij het artikel “Hulp bij invullen 
van de belastingaangifte” een foutief telefoonnummer en 
foutieve openingsuren van het belastingskantoor in Eeklo 
vermeld. Hieronder vind je de correcte gegevens.

Openingsuren:
• elke dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
• in juni, elke dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur 

Info
 0257 257 57 | Contactcenter FOD Financiën
 Controlekantoor Financiën te Garenstraat 48 (gelijkvloers),

 Eeklo (parkeren naast CM-gebouw met parkeerschijf)

Scholenkrantje

Innovatief en 
kwaliteitsvol 
onderwijs in 
Maldegem

In de loop van april ontvingen alle inwoners van Maldegem een 
scholenkrantje in de bus. Met dit krantje willen de Maldegemse 
scholen ouders laten kennismaken met hun werking en 
activiteiten om het onderwijs leerling- en toekomstgericht aan 
te pakken. Ook wie geen kinderen heeft, zal dit krantje met veel 
interesse kunnen lezen. Het onderwijs staat immers midden in de 
maatschappij en nodigt iedereen uit om kennis te maken met wat 
reilt en zeilt op de scholen! 

Scholenkrant 
Maldegem

Innovatief en kwaliteitsvol onderwijs in Maldegem

Met elf locaties is er voor elk kind plaats in één van de Maldegemse kleuter- en lagere  
scholen. Maar ook de twee Maldegemse secundaire scholen blijven groeien en oefenen een grote  
aantrekkingskracht uit op de ganse regio. 

Het gemeente- en OCMW-bestuur maken mee werk van een schoolvriendelijk klimaat door  
regelmatig overleg met elke school onderling én alle scholen samen. We bieden daarbij de nodige  
ondersteuning: de Jeugddienst verspreidt informatiepakketten voor diverse leeftijdsgroepen; de  
Bibliotheek organiseert activiteiten voor scholen en zet in op informatiegeletterdheid en  
mediawijsheid; de Milieudienst zet in op klimaateducatie, het OCMW en Maldegemse scholen 
ondertekenden een convenant om de armoede op school aan te pakken.  Tenslotte werken Politie  
Maldegem, de Dienst Mobiliteit, en de Dienst Infrastructuur in overleg met de scholen  
voortdurend aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Ook de scholen zelf bruisen van ideeën en initiatieven om het onderwijs leerling- en toekomst-
gericht aan te pakken. In deze scholenkrant laten we twaalf scholen aan het woord die innovatief 
en kwaliteitsonderwijs aanbieden. Op deze manier kunnen ouders kennismaken met het ruime 
aanbod en hopen we dat zij de juiste school vinden voor hun kind(eren).  

Maar ook wie geen schoolgaande kinderen heeft, kan deze scholenkrant doorbladeren.  
Het onderwijs staat immers midden in de maatschappij en nodigt iedereen uit om kennis te  
maken met wat reilt en zeilt op de scholen!

Veel leesplezier!
Marten De Jaeger
Schepen bevoegd voor Onderwijs

Stem op Maldegem!

Zo Dichtblij Awards
Zo Dichtblij zet dit jaar de gemeenten in 
de kijker die het afgelopen jaar samen 
met lokale actoren een duurzaam 
project hebben opgezet. Ook de 
gemeente Maldegem neemt deel met 
2 projecten in de categorie Gezonde, 
lokale voeding: Lokale Makers Markt en 
Voedselteam Maldegem. 

Stem nog tot 7 mei op deze projecten en 
help de gemeente Maldegem aan de Zo 
Dichtblij Award – thema gezonde, lokale 
voeding én € 250 voor het lokale project. 
Jouw stem is samen met het oordeel van 
de jury doorslaggevend. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst 
 milieudienst@maldegem.be 
 www.zodichtblij.be/2018/awards
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10 000 stappen clash

Stap mee en maak van Maldegem de 
actiefste gemeente van Vlaanderen!

Amper 4 op 10 Vlamingen beweegt elke dag 30 
minuten. Toch hoef je helemaal geen fanatieke 
sporter te zijn of elke dag naar de fitness te gaan om 
meer te bewegen. Elke dag 10 000 stappen (8 000 voor 
65-plussers) zetten, levert al 
heel wat gezondheidsvoordelen 
op. Van 1 tot 31 mei neemt de 
gemeente Maldegem deel aan 
de 10 000 stappen clash. 

In deze wedstrijd nemen de inwoners van verschillende 
Vlaamse gemeenten het tegen elkaar op om het 
meest aantal stappen te zetten én te registeren. 
Maldegemnaars Heidi, Naomi, Alex en Martine zijn 
fervente stappers en nemen alvast deel aan de actie! 
Help jij Maldegem ook mee aan de overwinning?!

Waarom tellen jullie je stappen en nemen jullie deel 
aan de 10 000 stappen clash?
Naomi: Ik heb jaren gesport, maar drie jaar geleden heb 
ik me geblesseerd, waardoor intensief sporten moeilijk 

geworden is. Door dagelijks te 
gaan wandelen en mijn stappen te 
tellen, weet ik dat ik toch voldoende 
beweging heb. Bovendien ben ik nu 
zwanger en is wandelen de ideale 
activiteit om in beweging te blijven! 

Martine: Ik hou van stappen. Normaal doen Alex 
en ik in het weekend een uitgestippelde 
wandeling met de wandelclub. Ook in de 
week ben ik vrij actief bezig: curvebowl, 
fietsen, het huishouden. Maar 
hoeveel stappen 
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“10 000 stappen per dag 
is een gratis abonnement 
voor een gezonder leven!”

Alex, Martine, Heidi met hond Mette en Naomi dagen je uit om Maldegem mee aan de overwinning te 
helpen tijdens de 10 000 stappen clash.
Alex, Martine, Heidi met hond Mette en Naomi dagen je uit om Maldegem mee aan de overwinning te 
helpen tijdens de 10 000 stappen clash.
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ik daarbij nu precies deed, wist ik voorheen niet. Toen 
men mij contacteerde en vroeg om trekker te worden 
van deze actie, heb ik niet geaarzeld. Want deze actie 
stimuleert je toch perfect om elke dag te bewegen!  
Alex: Ik doe mee uit solidariteit met Martine, maar ik 
wandel sowieso veel en ben wel benieuwd of het tellen 
van stappen voor extra motivatie zorgt. 
Heidi: Ik tel mijn stappen omdat ik het belangrijk vind dat 
ik elke dag mijn beweging heb. Sinds ik een hond heb, 
zijn mijn aantal stappen flink de hoogte in gegaan!

Hoe tel jij je stappen?
Heidi: Ik heb een Polar horloge waarop ik mijn 
stappen kan aflezen.  
Naomi: Met mijn Fitbit weet ik doorheen de dag 
perfect hoeveel stappen ik al gezet heb. Ik 
kan de Fitbit ook zo instellen dat hij me een 
trilsignaal geeft wanneer ik te lang stilzit, 
heel handig! 
Alex: Ik telde mijn stappen nog niet, 
maar voor de 10 000 stappen clash 
ga ik een stappenteller gebruiken. 
Martine: Momenteel gebruik ik 
een app op mijn smartphone, 
maar die heb ik niet altijd 
bij, waardoor het aantal 
stappen niet altijd 
correct is, dus voor de 
10 000 stappen clash ga ik een stappenteller gebruiken.

Op welke plaatsen in Maldegem gaan jullie het liefst 
wandelen?
Alex: In het Drongengoedbos in Kleit. 
Heidi: Op de oude spoorweg, langs rustige wegen waar 
je met de hond kan wandelen en weinig auto’s passeren. 
Een wandeling die ik af en toe doe is Boerke op stap in 
Middelburg. 
Martine: Wij wandelen graag op rustige, kleinere 
wegen en in het Sint-Annapark. Een tip voor de 
natuurliefhebbers: via de Butswervestraat kan je via 
een veldwegel naar het Akkerbos, Reesinghebos en 
eventueel nog verder wandelen naar het Sint-Annapark. 
Naomi: Ik wandel ook graag in het Reesinghebos, maar 
in het centrum van Maldegem wandelen is ook leuk: 
altijd wat te zien!

Haal jij elke dag 10 000 stappen?
Naomi: Mijn doel is 10 000 stappen per dag, maar dat 
haal ik zeker niet altijd. Soms moet ik door een opleiding 
of vergadering op het werk lang stilzitten en dan is het 
moeilijk om ’s avonds nog zoveel stappen te zetten. 
Maar het tellen van de stappen heeft als voordeel dat ik 
op dagen dat het niet lukt, bewust ben van hoe veel (of 
hoe weinig) ik bewogen heb. Dan probeer ik de volgende 
dag een tandje bij te steken! 
Heidi: Ik haal dit meestal wel, want weer of geen weer, 
mijn hond Mette moet elke dag haar wandelingen doen. 

Martine: Nee, ik haal dit niet elke dag. Naast je 
gewone beweging moet je echt nog een extra 

wandeling(etje) maken om aan 10 000 stappen te 
komen. Maar eigenlijk hoeft dat meestal maar 

een half uurtje extra te zijn. 
Alex: Ik vermoed van niet, maar met de 

stappenteller die ik in mei zal gebruiken, 
zal ik het kunnen zien, ik ben benieuwd.

Heb je tips om het dagelijks 
aantal stappen te vergroten?

Martine: Neem een goede 
gewoonte aan: probeer 

elke dag minimaal een 
half uurtje extra te 

bewegen. Spreek af 
met vrienden, zo zal je 

meer gemotiveerd zijn om te wandelen. Parkeer je auto 
een stukje verder van bijvoorbeeld de schoolpoort en 
maak er een extra bewegingsmoment van met je (klein)
kinderen. Geen stress om een parkeerplaats te vinden!
Heidi: Een hond in huis halen! Soms zal je minder zin 
hebben om te wandelen, maar je moet voor je hond. En 
achteraf ben je altijd blij dat je het toch gedaan hebt.
Naomi: Vroeger nam ik nogal snel de auto voor 
afstanden die eigenlijk makkelijk te voet of met de 
fiets te doen zijn, sinds ik mijn stappen tel, ga ik veel 
makkelijker te voet ergens naar toe. Dus probeer 
bewuster na te denken voor je de auto gebruikt: goed 
voor je lichaam en het milieu! Daarnaast kan ik met mijn 
activity tracker ook mijn vrienden volgen, wat zorgt voor 
een beetje competitie en extra motivatie.
Alex: Doe af en toe eens mee aan een georganiseerde 
wandeling, zo kom je ook op plaatsen die je misschien 
nog niet kent.
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Martine en Alex

Denk jij dat Maldegem de actiefste gemeente kan 
worden?
Heidi: Ik denk het wel en ik draag heel graag mijn 
steentje bij!
Naomi: Maldegem is volgens mij al een actieve 
gemeente, ik zie vaak wandelaars, fietsers en joggers 
tijdens mijn wandelingen. 
Alex: Als iedereen zijn stappen registreert, kan dat zeker 
lukken!
Martine: Inderdaad en voor de twijfelaars: 10 000 
stappen per dag is een gratis abonnement voor een 
gezonder leven!

Hoe deelnemen
• Surf naar https://10000stappen.gezondleven.be.
• Klik op “Registreer je profiel” en vul je gegevens in.
• Als je geregistreerd en ingelogd bent, klik je op 

“zoek een groep”.
• Zoek op groepsnaam “Maldegem” en je vindt de 

groep met het logo van de gemeente Maldegem.
• Voeg jezelf toe in deze groep.
• Bij “mijn profiel” kan je je stappen per dag 

registreren, door op “stappen toevoegen” te klikken.

Hoe kan je je stappen tellen?
• Op je smartphone kan je één van volgende 

gratis apps downloaden waarmee je je stappen 
kan tellen (opgelet: je moet je smartphone 
dan wel steeds bij je hebben, want anders 
worden de stappen niet geteld): Google 
Fit (Android)/Gezondheid (Deze app staat 
standaard geïnstalleerd op iOS 8 en hoger)/
Runtastic Pedometer/Endomondo/Pedometer-
stappenteller/Accupedo/Moves

• Heb je een activity tracker zoals Fitbit, Polar, 
Garmin? Handig! Je weet uiteraard al hoe je je 
stappen kan raadplegen!

• Geen smartphone of activity tracker? Je kan 
gedurende de hele maand mei een stappenteller 
uitlenen bij de Sportdienst. Je betaalt een 
waarborg van € 20. Als je de stappenteller 
terugbrengt begin juni, krijg je de waarborg 
uiteraard terug.

OPGELET: Vergeet niet de getelde stappen te  
registreren via je profiel op de website 
https://10000stappen.gezondleven.be

Martine en Alex

Naomi
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Elke deelnemer wint
• Het is sowieso goed voor je gezondheid!
• Elke week worden prijzen verloot onder de 

deelnemers en in het weekend worden speciale 
acties georganiseerd via Facebook. 

• Extra titels te winnen:
- degene die het meest groeit in aantal stappen
- de stapper met de meeste vrienden die ook 

deelnemen
- de stapper met het leukste Facebookbericht over 

de clash
- de oudste deelnemer
- de gemeente met het hoogste aantal 

geregistreerde stappen
- de gemeente met het meest aantal deelnemers
- …

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

  www.10000stappen.gezondleven.be

  www.maldegem.be/stappenclash

Solidair met alle inwoners

Maldegem hijst 
de regenboogvlag
17 mei is de Internationale Dag Tegen Homofobie 
en Transfobie (IDAHOT).  Die dag wordt extra 
aandacht gevraagd voor de discriminatie van holebi’s 
(homo’s, lesbiennes en biseksuelen) en transgenders. 
Wereldwijd wordt  actie gevoerd om solidariteit 
te tonen met holebi’s en transgenders en om 
beleidsmakers te wijzen op holebi- en transfobie. 
Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en 
transgenderverenigingen, roept alle gemeenten 
op om op 17 mei de regenboogvlag uit te hangen 
als teken van solidariteit. Maldegem geeft alvast 
gehoor aan deze oproep en hangt de vlag uit aan 
het gemeentehuis en het administratief gebouw van 
het OCMW. Op die manier toont de gemeente dat 
ze solidair is met al haar inwoners, ongeacht hun 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Discriminatie, 
op welke basis dan ook, is onaanvaardbaar. 

Info
 0800 99 533 | Holebifoon 
 vragen @holebifoon.be 
 www.holebifoon.be
 0800 12 800 | Discriminatiemeldpunt 
 www.diversiteit.be 
 www.cavaria.be

Word lid van de Facebook groep 10 000 stappen 
Maldegem:
• Geef en krijg tips om meer te bewegen 
• Zoek medewandelaars
• Motiveer elkaar

Heidi en hond Mette
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Aanpassing woonzone

RUP Hof ter Ede
Van 14 mei tot 15 juli kan je als inwoner je mening 
geven over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
Hof ter Ede. In een latere fase van de procedure 
wordt ook nog een openbaar onderzoek (60 dagen) 
georganiseerd, waar je kan zien wat er met jouw 
input en die van andere burgers gedaan is binnen 
het plan.

Waarom een RUP?
De woonzone tussen Bogaardestraat, Weggevoerdenlaan, 
Brielstraat, Nieuwstraat, Markt en Westeindestraat 
werd in 2008 geordend door een bijzonder plan van 
aanleg (BPA). Daarin werd met bindende voorschriften 
vastgelegd hoe, wat, waar in die zone kon gebouwd 
worden. In de voorbije jaren is het inzicht gegroeid 
dat enkele van die voorschriften maar beter konden 
aangepast worden om zo het algemeen belang nog beter 
te dienen. Zo'n aanpassing kan enkel door het opstellen 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

Mogelijkheden dankzij het RUP
Omdat de gemeenteraad intussen met de school een 
afspraak heeft gemaakt over het samen gebruiken van 
accommodatie op het schoolterrein in het kader van 
een bouwsubsidiedossier van de school, kunnen die 
afspraken in dat RUP gemakkelijker uitvoerbaar gemaakt 
worden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld: 
 de ontwikkelingen aan de andere kant van de Ede 
bijgeschaafd worden, kunnen voorschriften voor de 
Nieuwstraat ingevoerd worden conform het Ruimtelijk 
Toekomstvisieplan voor Maldegem-centrum, kunnen 
elementen uit het mobiliteitsplan ingepast worden, 
kunnen waardevolle gebouwen een betere bescherming 
krijgen tegen afbraak of verval, ... Het RUP beoogt 
dus kernversterking: een bloeiende school, veel 
werkgelegenheid, een sterk handelsapparaat, genoeg 

ruimte om te ademen, verstandige toekomstgerichte 
mobiliteit en een mooi centrum.

Consultatieronde
Wanneer
maandag 14 mei 2018 tot en met zondag 15 juli 2018
Wat
Via www.maldegem.be/rup-hof-ter-ede 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. 

Participatiemoment
Wanneer
Maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur in zaal K-ba,  
Mevr. Courtmanslaan 82 te Maldegem (ingang en 
parking via achterzijde gebouw).

Iedereen is van harte welkom. 

Participatiemoment RUP WUG’S 
Het participatiemoment voor het RUP van de 
woonuitbreidingsgebieden (WUG’s) Reesinghe, 
Adegem-Dorp, Moerwege en Hogebranddreef 
kon wegens praktische omstandigheden niet 
doorgaan op donderdag 8 maart ll. De nieuwe 
datum is nog niet bepaald en wordt, van zodra 
beslist, meegedeeld via dit infomagazine en andere 
gemeentelijke communicatiekanalen.

Info
 050 72 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening
 ruimtelijke.ordening@maldegem.be
 www.maldegem.be/rup-hof-ter-ede

110

De nieuwe ontwikkeling sluit zo veel mogelijk aan op de bestaande 

bebouwing. Volgens de algemene principes van de woonverdichting 

(zie p.48 e.v.) gaan we uit van gemiddeld 3 bouwlagen; accenten tot 4 

bouwlagen zijn enkel mogelijk aan de parkzijde (cfr. grootschalig publiek 

domein). In totaal wordt hier voorzien in een 85-tal nieuwe woonunits: 26 

grondgebonden woningen, en 59 appartementen.

Het parkeren gebeurt ondergronds. Een deel van de ondergrondse 

parking wordt publiek, ter compensatie van de afname van het 

parkeervolume op de Markt. 

Referentie open bouwblok met toegangen via semi-private binnentuin

110
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Gemeenschappelijk wonen bevorderen

Maldegem ondertekent 
Charter Samenhuizen
De gemeente Maldegem heeft eind maart als 38ste 
gemeente in Vlaanderen het Charter Samenhuizen 
ondertekend. Met dit charter wil de gemeente haar 
engagement tonen om gemeenschappelijk wonen te 
bevorderen en samenwoonprojecten te ondersteunen.

Initiatief van Samenhuizen vzw
Het Charter Samenhuizen is een initiatief van Samenhuizen 
vzw om gemeenten en steden te informeren over 
gemeenschappelijk wonen en bewust te maken van hun 
rol als beleidsmaker. Samenhuizen vzw wil samen met 
de gemeenten die het charter ondertekenen een signaal 
geven naar inwoners, hoge overheden en andere steden en 
gemeenten dat dit thema leeft en ondersteuning verdient.

Samenwoonprojecten
Samenwonen is niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij en gaat vaak hand in hand met andere 
maatschappelijke tendensen zoals duurzamer leven en 
de toenemende vergrijzing en vereenzaming. Daarom 

lanceerde OCMW Maldegem enkele jaren terug het 
samenwoonproject ‘Senioren onder de Toren’ in Kleit en 
Adegem waarbij senioren onder één dak samenleven 
binnen de eigen dorpskring. Elke bewoner heeft een 
eigen appartement en er zijn gemeenschappelijke 
ruimtes om samen te koken en te eten, of om samen tv 
te kijken. De bedoeling is om woon- en zorgcomfort te 
combineren, maar ook ouderen samen te doen leven. 
In de toekomst wil de gemeente Maldegem het 
positief klimaat rond samenhuizen verder uitbouwen 
én gemeenschappelijk wonen integreren binnen 
de verschillende beleidsdomeinen zoals ruimtelijke 
ordening en stedenbouw, duurzaamheid, mobiliteit en 
lokaal sociaal beleid. 

Info
 050 72 89 51 | Secretariaat 
 www.samenhuizen.be 
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Ontwikkelingsdoelstellingen

Dring ongelijkheid in 
en tussen landen terug
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een 
betere samenleving. De tiende Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 10) wil niet alleen 
de ongelijkheid tussen staten verminderen, 
maar ook de ongelijkheid in de staten zelf. 
SDG 10 streeft er ook naar om tegen 2030 de 
sociale, economische en politieke integratie 
van iedereen te bevorderen, ongeacht hun 
leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, 
huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of 
economische status,  
en hun gelijke kansen te verzekeren.

Zorgeloze kindertijd en reglement aanvullende steun
OCMW Maldegem heeft een systeem van tussenkomsten 
‘zorgeloze kindertijd’ ontwikkeld om ook de kinderen van 
inwoners met een beperkt inkomen alle onderwijskansen 
te geven. Daarnaast werden alle andere bestaande 
steunreglementen vervangen door één reglement 
aanvullende steun waarbij aanvullende tussenkomsten 
voorzien worden om inwoners een inkomen te 
garanderen dat boven de armoedegrens ligt.

Integratie
OCMW Maldegem werkt samen met de gemeente aan 
de integratie van anderstaligen in onze gemeente. 
Daarvoor werd ook een samenwerking opgezet met 

scholen die een beroep kunnen doen op 
tolkendiensten voor hun contacten met 
ouders van anderstaligen. Het OCMW 
organiseert ook vormingen en activiteiten 
met aandacht voor specifieke doelgroepen: 
ouderen, kansarmen, mensen met een 
beperking én anderstaligen. 

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

 www.vvsg.be (>Internationaal))

 050 72 72 10 | OCMW Maldegem
 info@ocmwmaldegem.be

 www.ocmwmaldegem.be
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vrij 27/04 t.e.m. zo 
6/05/18

Week van de 
Amateurkunsten
Zie pag. 15

woe 2/05, 16/05 en 
30/05/18

Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,  
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, 050 40 39 22, mieke.timmerman@
maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

do 3/05, 7/05, 17/05/18
Introductie smartphone
Van 13.30 tot 16.00 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, 050 40 39 22,  
mieke.timmerman@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

vrij 4/05/18
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 5/05/18
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar: bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
Meer info: bibliotheek Maldegem, 050 71 55 22, 
thomas.de.groote@maldegem.be
 

Wijnproeverij
Om 19.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Oxfam Wereldwinkel

za 5/05 en zo 6/05/18
Stoomtreinfestival 2018: 
100 jaar einde van de Eerste 
Wereldoorlog
Waar: Stoomcentrum, Stationsplein 8, Maldegem
Meer info: Stoomcentrum Maldegem,  
info@stoomcentrum.be, www.stoomcentrum.be

ma 7/05/18
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 8/05/18
Contactgroep  
‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

Herdenking einde 
WereldOorlog II
Van 14.50 tot 15.25 uur
Waar: Kerkhof (achter Sint-Adrianuskerk), 
Adegem-Dorp, Adegem
Meer info: Koninklijke Vaderlandse Vereniging 
'Eendracht Maakt Macht', 050 71 78 38

woe 9/05/18
Jeugdfilm De Lego 
Batmanfilm
Zie pag. 22
 

Gespreksavond diabetes
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Meer info: Femma Adegem,  
rebecca.derudder@gmail.com

vrij 11/05/18
Kamal Kharmach -  
De schaamte voorbij
Zie pag. 22

za 12/05/18
Internationaal voetbaltornooi 
U10
Van 13.30 tot 18.30 uur (za)
Van 9.30 tot 16.00 uur (zo)
Waar: FC Kleit, Hoge Branddreef, Maldegem-Kleit
Meer info: FC Kleit vzw, 050 71 62 27, 
verscheureb@hotmail.com, www.fckleit.be

ma 14/05/18
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 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
 

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

ma 14/05 t.e.m.  
za 30/06/18

Photo Exposition 
Poetry Impressions 
door Hans Blankaert

Elke weekdag: 10.00 tot 13.00 uur en 15.00 tot 
18.30 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Waar: bibliotheek Maldegem
Meer info: Hans Blankaert en  
bibliotheek Maldegem

di 15/05/18
Cursus aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 
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woe 16/05/18
Gezondheidsconsult
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
Inschrijven: voor 11 mei 
 

Peuters in actie
Van 10.15 tot 11.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Huis van het Kind i.s.m. CM,  
050 40 39 20, huisvanhetkind@maldegem.be
 

Genealogisch dienstbetoon  
te Maldegem
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Loods Dienst Infrastructuur  
(gelijkvloers, rechts), Bloemestraat 45, Maldegem
Meer info: Familiekunde Vlaanderen -  
Regio Meetjesland,  
www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be

do 17/05/18 
Bezoek aan het Canadees 
oorlogsmuseum
Van 15.00 tot 16.30 uur
Waar: VZW Canadamuseum,  
Heulendonk 21, Adegem 
Meer info: Vief vzw, 050 35 51 92,
lieve.pintelon@telenet.be
 

Workshop: ‘Kies keurig: 
steun bieden bij keuzes 
maken’
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 20, 
huisvanhetkind@maldegem.be

do 17/05, 24/05, 31/05 
en 7/06/18

Cursus: ‘Wereldkleuren – 
World colours’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Lokaal Opvang Initiatief, 050 72 72 16, 
shana.baeyens@maldegem.be

vrij 18/05/18
Wandeling ‘Wild life in 
de stad’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

Voordracht ‘Ziekten bij 
Europese vogels’
Van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: Polyvalente zaal De Poermolen, 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem 
Meer info: tel 050 71 66 26

di 22/05/18
Voordracht 
‘Hersenverschillen 
tussen man en vrouw’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: Vief Maldegem i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef, 050 40 39 22, 
mieke.timmerman@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be 
 

Kookles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. -Jozef
Waar en meer info: Femma Maldegem i.s.m. 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,  
050 40 39 22, mieke.timmerman@maldegem.be,  
www.ocmwmaldegem.be

woe 23/05/18
Vegetarisch koken
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B, 
Adegem
Meer info: 0476 28 73 64

do 24/05/18
Workshop: ‘Je droom 
dienstencentrum’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

za 26/05/18
KVLV-ShareFair weggeefmarkt
Van 15.00 tot 18.00 uur
Waar: Parochiezaal Kleit,  
Kleitkalseide 103/B, Maldegem
Meer info: KVLV Kleit,  
vermeulenline@hotmail.com 
 

't Mouvement o.l.v. 
Marie-Anne Standaert - 
Swingende afsluiter van 
seizoen 2017-2018
Zie pag. 23-25

zo 27/05/18
Schoolfeest
Waar en meer info: Gemeentelijke Basisschool 
Kruipuit, tel. 09 377 27 52, basisschool.kruipuit@
maldegem.be, www.schoolkruipuit.be 
 

Dwars Door Maldegem
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Middenschool en Atheneum Maldegem, 
Mevrouw Courtmanslaan 80, Maldegem
Meer info: info@dwarsdoormaldegem.be,  
www.dwarsdoormaldegem.be
 

Pianorecital Aaron 
Pausenberger
Van 15.30 tot 18.00 uur
Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem-Dorp, Adegem
Meer info: 0472 51 17 29,  
luc.pausenberger@skynet.be
 

Eetbaar park tijdens 
de Week van de Bij
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: volg de pijlen vanaf jeugdlokalen  
‘De Piramide’, Gidsenlaan
Meer info: www.rlm.be

ma 28/05/18
Film ’Get out’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

NOTEER AL IN JE AGENDA
vrij 22/06/18

Weggeefplein 
Oud St. Jozef 
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef 
 

Multicultureel festival
Met Fanfare en Drumband Nut en Vermaak / 
Sanagaband/Bollywooddans / Tutti Colori / Henna 
tatoeages / Djembé-sessie / The Moonlovers / 
Danskemeer/Hapjes uit Venezuela / Bars met 
frisdrank, cocktails, / Afterparty in JH De Redekiel
Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar: terreinen LDC Oud St. Jozef
Meer info: www.ocmwmaldegem.be/
multicultureel-festival

Meer info in 
het volgende 
infomagazine
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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.

Slothappening
Blazerscollectief "Ambrass" - onder impuls 
van Gideon Van Canneyt en Grzegorz 
Marczynski - sluit de WAK 2018 in Maldegem 
af met een spetterend optreden. Met eerder 
ongewone ritmische blaasmuziek en collectieve 
moves belooft dit beslist een wervelende 
afsluiter te worden van een gevarieerde 
cultuurweek! Gevolgd door een finissage van de 
groepstentoonstelling in het gemeentehuis. 

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

 week-van-de-amateurkunsten

Tot en met zondag 7 mei kan je de Week van de 
Amateurkunsten beleven met een tal van activiteiten: 
groepstentoonstellingen kunstenaars, open ateliers KUMA, 
thuisexposities, dansshows,… Een overzicht van alle 
activiteiten vind je in het vorig infomagazine, of uitgebreider 
in de programmakrant aan het Onthaal in het gemeentehuis 
of via de gemeentelijke website.

Gek op groen 

Radio Kruipuit versterkt je buurt!
Met Gek op Groen investeert het gemeentebestuur in 
een ontmoetingsruimte voor jong en oud in de Kruipuit. 
Er werd reeds een brainstormsessie georganiseerd met 
de buurtbewoners over de inrichting van het perceel dat 
aansluit aan de school. 

Volg het laatste weekend van mei via Radio Kruipuit 
(FM 97.2 of livestream via www.schoolkruipuit.be) 
wat er leeft in de Kruipuit: op 25 mei vanaf 13.30 uur 
(Kinderpraatjes), op 26 mei (Gek op Groen-project), 
op 27 mei (schoolfeest). Of bezoek de radiostudio op 

zaterdag 25 mei en zondag 26 mei tijdens het radiocafé 
of het schoolfeest! 

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

 www.schoolkruipuit.be
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Vernieuwde Kringwinkel in Maldegem

5 MEI: DAG VAN DE GEVER
5 mei is de dag waarop De Kringwinkel alle gulle 
gevers bedankt. Want doordat jij je oude spullen 
een nieuw leven geeft, verklein je niet enkel de 
afvalberg maar help je ook bij het creëren van jobs 
voor mensen met minder kansen op de 
gewone arbeidsmarkt. 

In Maldegem heeft De Kringwinkel die 
dag nog een extra reden om te feesten. 
Voor het eerst openen de nieuwe deuren: op 
hetzelfde adres maar dan wel aan de straatzijde. Goed 
voor  
maar liefst dubbel zoveel Kringwinkelplezier!

Op het feestprogramma? Live radio met leuke verhalen 
en plaatjes op verzoek, een optreden van Ambrass, 
gratis hapjes en drankjes, verrassingsgeschenken, 
kortingen, een wedstrijd en natuurlijk een winkel vol 
Kringwinkelschatten. 
Doe zoals de ambassadeurs en kom met jouw 
herbruikbare spullen (hoe klein ook) naar jouw 
favoriete Kringwinkel op zaterdag 5 mei tussen 10.00 
en 18.00 uur. Van harte welkom! 

Info
 www.kwmeetjesland.be
  dekringwinkelmeetjesland

ONTDEK DE 
VERNIEUWDE 
KRINGWINKEL

Ideeënwedstrijd 

Help mee aan de uitbouw 
van het landschapspark
Het Landschapspark Drongengoed wil inwoners, 
ondernemers en verenigingen actief laten 
meewerken aan de uitbouw van het landschapspark 
en organiseert daarom een tweede editie van de 
ideeënwedstrijd. 

De beste ideeën krijgen een budget van maximum € 800 
om het project te realiseren. Medewerkers van het 
landschapspark bieden daarbovenop ondersteuning 
bij de uitwerking van het idee tot de uiteindelijke 
realisatie. Van 2 mei tot 9 juli kan je je idee indienen 
via het online wedstrijdformulier.

Wie mag er deelnemen?
Burgers en verenigingen uit de gemeenten Aalter, 
Beernem, Eeklo, Knesselare, Maldegem, Waarschoot 
en Zomergem mogen deelnemen. Openbare besturen 
mogen niet deelnemen.

Het volledige wedstrijdreglement vind je 
via onderstaande website. 

Info
  050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland

 Marktstraat 10, Maldegem
 info@drongengoed.be

 www.drongengoed.be/ideeenwedstrijd
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Gratis coachingstraject

Energieke bedrijven
Met het project 'Energieke Bedrijven' wil de POM 
Oost-Vlaanderen bedrijven helpen om een meer 
energie-efficiënte bedrijfsvoering te bereiken. Indien 
jouw bedrijf gelegen is in Oost-Vlaanderen, voldoet 
aan de Europese KMO-voorwaarden én een jaarlijkse 
energiefactuur boven € 100 000 heeft, kan je instappen 
in het (gratis) coachingstraject (deadline 1 juni 2018).

De energie-experten van Esset & Energinvest sporen 
dan voor jou de meest interessante investeringskansen 
op, maken een financiële analyse en een stappenplan 
op en coachen je in de zoektocht naar uitvoerders en 
mogelijke investeerders. En dat allemaal in een optimale 
doorlooptijd van honderd dagen. 

Info
 0473 65 25 13 | POM Oost-Vlaanderen

 jorie.soltic@pomov.be
 www.pomov.be/er-zit-energie-in-uw-bedrijf

Openbare netheid 

Subsidie voor 
bedrijven
Wil je als bedrijf actie ondernemen voor 
meer openbare netheid in en rond jouw 
bedrijventerrein? Wil je samen met collega’s  
de handen uit de mouwen steken? Dien dan  
nu je actieplan in bij Mooimakers en ontvang 
(financiële) ondersteuning! Je kan een project 
indienen tot 15 mei 2018. 

Info
 www.mooimakers.be/bedrijfsprojecten

2 x € 800

Fonds goed doel jubilarissen
Alle jubilarissen in Maldegem krijgen de kans om 
hun gouden, diamanten of briljanten jubileum te 
vieren met het gemeentebestuur. Wie niet op deze 
uitnodiging wenst in te gaan, krijgt sinds 2017 de kans 
om de waarde van het voorziene geschenk via het 
gemeentebestuur te doneren aan een goed doel. Voor 
2017 heeft het college beslist dit te schenken aan vzw 
De Vierklaver of Unicef. 
Vorig jaar besloten 32 echtparen niet in te gaan op 
de uitnodiging en dit geld te doneren, waardoor 
Unicef en de Vierklaver elk € 800 ontvingen. Vzw De 

Vierklaver liet weten dat het geld zal geïnvesteerd 
worden in een wandel- en fietsgelegenheid aan de 
voorziening, ten dienste van alle inwoners. In 2018 
krijgen de jubilarissen die dit wensen, de mogelijkheid 
hun bedrag via het gemeentebestuur te schenken aan 
het Sint-Vincentiusgenootschap of 11.11.11. 

Info
 050 72 89 43 | Dienst Burgerzaken

 veronique.blondeel@maldegem.be
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Inventaris funerair erfgoed

Gemeente beschermt 
waardevolle historische graven

Sommige graven op onze begraafplaatsen hebben 
een artistieke, historische, volkskundige of socio-
culturele waarde. Of de overledene van het graf heeft 
een lokaal historisch belang, waardoor het graf een 
bijzondere betekenis krijgt. Door verwaarlozing of na 
verstrijken van de concessie bestaat echter de kans 
dat deze graftekens en -monumenten verloren gaan.

Daarom registreert een werkgroep van het 
gemeentebestuur momenteel alle waardevolle graven 
op de Maldegemse begraafplaatsen. Het college bepaalt 
uiteindelijk welk graf opgenomen wordt in deze inventaris 
van funerair erfgoed. 

Op het moment dat de concessie van een graf verstrijkt 
en niet verlengd wordt door de concessiehouder, kan het 
gemeentebestuur op basis van de inventaris beslissen 
om het graf te behouden als funerair erfgoed en verder te 
onderhouden. 

Infoavond

Wil je meer weten over funerair erfgoed, dan ben 
je van harte welkom op de informatieavond 
van maandag 28 mei 2018 om 19.00 uur in de 
raadszaal van het gemeentehuis (3de verdieping). 
De heer Peter Van Wichelen, beleidsmedewerker 
funerair en maritiem erfgoed van de dienst Erfgoed 
van de Provincie Oost-Vlaanderen geeft meer uitleg 
over funerair erfgoed en het belang ervan.

Info
 050 72 89 48 | Stafmedewerker erfgoed en toerisme
 piet.de.meester@maldegem.be
 www.maldegem.be/funerair-erfgoed
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Tijdelijke locatie

Bezoekerscentrum 
Middelburg

Het bezoekerscentrum vindt dit jaar tijdelijk 
onderdak in de Kanunnik Andrieszaal in de 
Kloosterstraat in Middelburg.

In dit bezoekerscentrum schetsen een 11-tal infopanelen 
en een twintigtal foto’s van de archeologische vondsten 
een beeld van de geschiedenis van Middelburg. De 
vondsten zijn er niet te zien omdat de zaal ook verhuurd  
wordt aan verenigingen. Vrijwilligers staan in voor de 
permanentie en vertellen je met kennis van zaken over 
de boeiende geschiedenis van Middelburg.

Openingsperiode en -uren
Het bezoekerscentrum is open van 5 mei tot en met  
30 september 2018 tijdens volgende openingsuren:
Donderdag  13.30 – 17.00 uur (*)
Vrijdag  13.30 – 17.00 uur (*)
Zaterdag  13.30 – 17.00 uur
Zondag 13.30 – 17.00 uur
(*) alleen in juli en augustus
Groepen (vanaf 8 personen) kunnen ook op andere 
dagen terecht, mits reservatie via het UiTloket.

Nieuw bezoekerscentrum
In 2019 worden de muren van het kasteel gevisualiseerd 
en kunnen bezoekers opnieuw uitgebreid kennismaken 
met de geschiedenis van Middelburg in het nieuwe 
bezoekerscentrum. 

Info
 050 72 66 22 | UiTloket
 uit@maldegem.be

Wegwijs maken in vrijetijdsaanbod 

Vrijwilligers 
gezocht voor Rap 

op Stap kantoor
Het Sociaal Huis start binnenkort met een nieuw 
project, een Rap op Stap kantoor. Het Rap op Stap 
kantoor helpt mensen met een beperkt budget aan 
een leuke uitstap of activiteit. De mensen kunnen 
hier terecht voor het plannen van vakanties, 
daguitstappen en culturele- en sportactiviteiten  
met korting.

Het Sociaal Huis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
om dit kantoor te helpen ondersteunen. De vrijwilligers 
maken mensen met een beperkt budget wegwijs in het 
vrijetijdsaanbod en helpen hen met het plannen en 
boeken van deze activiteiten en/of reizen. 

Het kantoor zou elke donderdag open zijn van 13.00 uur  
tot 16.00 uur in het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis 
is daarom op zoek naar vier vrijwilligers die in een 
roulerend systeem zullen werken. 

Contacteer de medewerker van het Sociaal Huis als 
je meer informatie wil of interesse hebt om je als 
vrijwilliger te engageren!

Info
 050 40 39 24 | Sociaal Huis
 mieke.haers@maldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 22 MAART 2018
BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 8 MAART 
2018; TOELATING NOODKAP 1 POPULIER TE BLAKKEVELD 
MALDEGEM*

• De burgemeester besliste op 8 maart 2018 toelating te 
geven voor het vellen van een populier in Blakkeveld 
te Maldegem omwille van een acuut gevaar voor de 
openbare veiligheid.

• De boom is zwaar beschadigd aan de stambasis 
waardoor de stabiliteit niet meer kan worden 
gegarandeerd en de kans zeer groot is dat de boom 
bij een storm volledig zal omwaaien met mogelijks 
materiële schade of lichamelijke letsels van toevallige 
passanten tot gevolg.

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit 
van 8 maart 2018 dat toelating verleent tot het vellen van 
de boom in Blakkeveld te Maldegem als maatregel voor 
het wegnemen van een acuut gevaar voor de openbare 
veiligheid.

OPROEP ALGEMEEN DIRECTEUR EN FINANCIEEL 
DIRECTEUR*
• De ambtelijke integratie van gemeente en OCMW zal 

in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige 
aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van 

algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige 
gemeente- en OCMW-secretaris.

• In de plaats van de financieel beheerders komt 1 
financieel directeur.

De gemeenteraad beslist om bij voorrang de zittende 
secretarissen en financieel beheerders op te roepen om 
zich kandidaat te stellen. 

Verder nam de gemeenteraad onderstaande 
beslissingen:
• De gemeenteraad gaat definitief akkoord met het 

wijzigen van de erfdienstbaarheden op de percelen in 
de Boudewijn Lippensstraat tussen huisnummer 10 en 
huisnummer 16 en keurt de ontwerpakte goed.*

• Naar aanleiding van de integratie van gemeente 
en OCMW gaat de gemeenteraad akkoord met de 
oprichting van een gemeenschappelijke interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk die 
werkzaam zal zijn voor het OCMW van Maldegem en het 
Gemeentebestuur van Maldegem.*

• Aan de resterende leden van het bestaande 
managementteam en aan de leden die in de toekomst 
deel zullen uitmaken van het nieuw samengesteld 
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managementteam worden extra-legale voordelen 
toegekend. *

• De akte van kosteloze grondafstand inzake de overname 
van 686,94 m² wegzate in de Ch. L. Verstryngestraat met 
het oog op de integratie ervan in het openbaar domein, 
wordt goedgekeurd. *

• De akte van kosteloze grondafstand inzake de overname 
van een perceel van 2 à 27 ca in de Kasteelstraat te 
Middelburg met het oog op de integratie ervan in het 
openbaar domein, wordt goedgekeurd.*

• Het ontwerp van ruilakte zonder opleg van prijs 
ter hoogte van de Meulekreek, met het oog op de 
aanleg van openbare rioleringsinfrastructuur, wordt 
goedgekeurd. *

• De ontwerpakte voor het vestigen van een 
erfdienstbaarheid ter hoogte van vermeld perceel 
langsheen de Thijskensstraat, met het oog op de 
aanleg van een RWA-leiding voor de realisatie van de 
rioleringswerken in SPAM 4, wordt goedgekeurd.*

• De ontwerpakte voor het vestigen van een 
erfdienstbaarheid ter hoogte van Loskaai 2-4 met het 
oog op de aanleg van een DWA-leiding voor de realisatie 
van de rioleringswerken in SPAM 6, wordt goedgekeurd.*

• De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop aan de 
intercommunale Imewo, van een stukje grond van 25,87 
m² nabij de parking van Den Hoogen Pad., nodig voor de 
plaatsing van een elektriciteitscabine en de ontsluiting 
van de gronden van het voormalige rusthuis van Adegem 
ter hoogte van Den Hoogen Pad voor bouwprojecten.*

• Naar aanleiding van het ontslag van de secretaris van de 
Gecoro Maldegem, wordt Steven De Jaeger aangeduid 
als vaste secretaris van de GECORO.*

De rekening 2017 van de politiezone Maldegem wordt 
vastgesteld.*

• De gemeenteraad stelt het gewijzigd reglement 
houdende het instellen van een gemeentebelasting 
op de afgifte van elektronische identiteitskaarten vast. 
In artikel 4 wordt toegevoegd dat de belasting contant 
betaald wordt tegen afgifte van een betalingsbewijs 

en dat bij gebreke van betaling de belasting wordt 
ingekohierd.*

• De gemeenteraad verleent gunstig advies betreffende 
de rekeningen 2017 van de kerkfabrieken Sint Adrianus 
Adegem, Sint-Jozef Donk, Sint Vincentius à Paulo 
Kleit, Sint-Barbara, Maldegem en de kerkfabriek van 
Middelburg.*

• Het jaarverslag 2017, waarvan het financieel verslag 
2017 deel uitmaakt, van de interlokale vereniging 
'Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter', wordt 
goedgekeurd.*

• Voor het dienstjaar 2018 wordt opnieuw gekozen voor 
een convenant met PAULO-politieopleiding.*

De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan 
op donderdag 31 mei 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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WOENSDAG 9 MEI
14.00 UUR

Jeugdfilm
De Lego Batmanfilm

De Lego Batmanfilm volgt het eenzame leven van Batman in 
zijn batcave. De enige betekenisvolle persoon in zijn leven is 
zijn butler Alfred. De komst van twee figuren, Dick Greyson 
ofwel ‘Robin’ en ‘Batgirl’ Barbara Gordon, zal zijn wereld 
echter op zijn kop zetten...

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

VRIJDAG 11 MEI
20.30 UUR

Kamal Kharmach
De schaamte voorbij
Kamal Kharmach charmeerde tijdens Humo’s Comedy 
Cup 2014 jury en publiek tot in de finale, met amper één 
jaar ervaring als stand-upper. Nu staat hij in zijn eerste 
volavondshow scherper dan ooit. Letterlijk, want hij is 
zomaar eventjes 120 kilo lichter, maar ook figuurlijk, 
omdat hij vastbesloten is zijn materiaal van een snedig 
randje te voorzien. 

De jonge comedian is op veel vlakken de schaamte voor-
bij, maar diep vanbinnen vindt hij zichzelf nog altijd dat-
zelfde onzekere dikkerdje. Want hoewel iedereen hem 
nu behandelt als een slanke en bekende kerel, voelt hij 
zichzelf vooral nog steeds een dikke, arme Marokkaan. 
Voor het grote publiek en zelfs vrienden en familie lijkt 
hij misschien zijn schaamte verloren, maar zelf kan hij 
het soms allemaal niet goed volgen.

Met dit debuut probeert hij de talrijke veranderingen in 
zijn leven bij te benen. Kamals onzekerheid en perfec-
tionisme zijn in onze huidige samenleving zeker geen 
cadeau, maar laat dat nu net een uitstekende voedings-
bodem zijn voor een voorstelling van de bovenste plank!

€ 14 (VVK), € 17 (ADK), € 13 (KABO), € 11 (GABO en -26 
jaar)

© 20th Century Fox
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ZATERDAG 26 MEI
20.30 UUR

’t Mouvement o.l.v. 
Marie-Anne Standaert
Swingende afsluiter 
van seizoen 2017-2018
Samen met bigband ’t Mouvement sluiten we seizoen 2017-
2018 af in stijl. We keren terug naar de Roaring Twenties 
en Turbelent Thirties, naar het ontstaan van de Swing en 
de Early Jazz Years. Ook modernere nummers en andere 
grooves komen aan bod.

’t Mouvement (onder leiding van trompettiste Marie-Anne 
Standaert en met nog enkele andere muzikanten met lokale 
roots!) wordt voor dit totaalspektakel aangevuld met een 
zangeres, een mondharmonicaspeler, tapdanser en enkele 
danskoppels. Laat je volledig meevoeren naar de sfeer van 
The Great Gatsby en The Artist.

Na de voorstelling zetten we deze sfeer gezellig voort met 
een swingende DJ-set en kan je zelf de beentjes strekken!

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO en -26 jaar)
Personen die gekleed komen in de stijl van de jaren 1920 of 
1930, krijgen een gratis glaasje bubbels.

LEES OOK 
HET INTERVIEW 

MET MARIE-
ANNE OP PAG. 

24!

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

Voorproefje en voorrang tickets

Preview 
Theaterseizoen 
2018-2019
Ben je al benieuwd wat het nieuwe theaterseizoen 
van CC Den Hoogen Pad te bieden heeft? Kom dan op 
dinsdagavond 22 mei om 20.00 uur zeker naar Den 
Hoogen Pad voor de Preview Theaterseizoen 2018-2019.

Tijdens deze preview krijg je de kans om als eerste te 
horen welke voorstellingen en concerten tijdens seizoen 
2018-2019 gepland staan. Bovendien krijg je ook al een 
voorproefje van een voorstelling van één van de artiesten 
die in 2018-2019 in Den Hoogen Pad te gast zijn. Wie 
komt optreden, blijft een verrassing. Na afloop krijg je 
dan als eerste de kans om kaarten te bestellen voor de 
voorstellingen en concerten van het nieuwe seizoen. 

Wil jij er graag bij zijn tijdens de Preview Theaterseizoen 
2018-2019 op dinsdag 22 mei? Schrijf je dan voor 17 mei  
in via onderstaande contactgegevens. Tot dan!

Noot: de reguliere ticketverkoop voor het nieuwe seizoen 
2018-2019 start begin juni. In het volgend infomagazine  
lees je er alles over. 
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© Claude Nobus

Seizoensafsluiter Den Hoogen Pad

Op bezoek bij Marie-Anne Standaert, 
oprichter van ’t Mouvement

Lokaal talent een podium geven, dat doen we graag 
bij Den Hoogen Pad. En onze seizoensafsluiter is er één 
die kan tellen. Wie op zoek is naar een stevige dosis 
positieve vibes, of wie de nodige 
vitamientjes wil opdoen om de 
zomer in te zetten: laat je verras-
sen door Adegemnaar Marie-An-
ne Standaert en haar orkest: 
bigband ’t Mouvement.

We treffen Marie-Anne op een 
vroege zondagochtend. Een 
gaatje vinden in de agenda van 
deze bezige bij is immers niet eenvoudig. Naast haar 
job als leerkracht jazz in de Gentse muziekacademie, 
leidt Marie-Anne verschillende bands, waarmee ze 
diverse uithoeken van het muzikale spectrum verkent, 
“zolang er maar groove, melodie en emotie in zit”. De 
basis voor haar muzikale carrière werd gelegd in de 
Adegemse fanfare, een vijver waar wel meer talent is 

uitgekomen. In de fanfare start ze met bugel, en al snel 
neemt ze er in de academie van Eeklo ook trompet 
en piano bij… Haar passie voor muziek combineert 

ze met haar middelbare school 
en daarna met een opleiding 
maatschappelijk assistent. 
Eenmaal dat diploma behaald, 
trekt ze naar het Koninklijk 
conservatorium in Brussel waar 
ze een Master in Jazz behaalt. 
Vanaf dat moment kiest ze voluit 
voor de muziek.

’t Mouvement is een bigband, ontstaan uit de Jazz 
koperklas van de Gentse academie, en viert dit 
jaar zijn 10-jarig bestaan. In die tien jaar gaven ze 
reeds tientallen concerten, en bestrijken zij een 
breed repertoire. Deze 25-koppige formatie is een 
bonte verzameling van bevlogen mensen met heel 
verschillende professionele en sociale achtergronden, 

Kom mee swingen en 
genieten van Adegemnaar 

Marie-Anne Standaert 
en haar bigband, de 
seizoensafsluiter van 

CC Den Hoogen Pad!

 

MEER 
PRAKTISCHE 

INFO OVER DEZE 
VOORSTELLING VIND 

JE OP PAG. 23
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die elkaar vinden in een gedeelde passie. Enkele oud-
Maldegemnaren spelen al van bij het begin mee, zoals 
Jan Ginneberge, Wim Van Canneyt (trompet/bugel) en 
Anne Stockman (tenorsax). “Je zult in de saxofoonsectie 
ook een BV herkennen die bij ons wekelijks met zeer veel 
overgave meespeelt”, verklapt Marie-Anne, “maar als 
je wil weten wie dat is en wat hij doet, moet je wel zelf 
komen kijken”.

“In Maldegem brengen wij een heel gevarieerd 
programma, van de swing muziek van Duke Ellington en 
Count Basie, tot meer hedendaagse jazz, latin, funk en 
bossa nova”, vertelt Marie-Anne. “En speciaal voor jullie 
brengen we ook nog enkele internationale gasten mee: 
uit Colombia komt zangeres Paola Marquez, terwijl het 
danskoppel Simon Bresanelli (London) en Ariadna Beltran 
(Barcelona) jullie een prachtige demo van Lindy hop dans 
zullen geven… Misschien krijgen ze het publiek ook wel 
aan het dansen? Tapdanser Alexandre Van Goethem en 
mondharmonicaspeler Ruben Van Cauwenberghe maken 
het spektakel compleet.”

Met Marie-Anne praat je niet alleen over muziek, ook 
over waarden. Over hoe ze iedereen een kans wil geven, 
bijvoorbeeld. Hoe ze erin slaagt om iedereen in te zetten 
op zijn passie en op zijn talent. Hoe ze haar waardering 
uitspreekt voor de leden van haar band. Hoe ze als 
dirigente de groep wil doen schitteren, niet de individuen. 
En die waarden klinken door in haar muziek. Wie  
’t Mouvement aan het werk ziet en hoort, voelt de passie 
en de gedrevenheid in alles wat ze doen. Het belangrijkste 
van de muziek staat immers niet in de noten…

Kom met ons mee swingen, dansen en genieten op 
zaterdag 26 mei om 20.30 uur in CC Den Hoogen Pad. 

Interview: Jan De Keyser - Foto: Claude Nobus

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad

 cultureelcentrum@maldegem.be

 Adegem-Dorp 16/B, Adegem
 www.denhoogenpad.be
 www.tmouvement.be
 www.marieannestandaert.be

De bib = ideale studeerplek

Blokpunten
Tijdens de blokperiode stelt de bibliotheek in 
de Schouwburgplaats haar deuren open voor 
studenten.

Wanneer?
Vanaf dinsdag 22 mei.
Ma - vrij: 10.00 tot 13.00 uur* en 15.00 tot 18.30 uur 
Za: 9.00 tot 12.00 uur 

* dit zijn de officiële openingsuren van de bib. Wens 
je toch al vroeger te komen studeren, dan kan dit 
vanaf 8.30 uur via de dienstingang. Over de middag 
kan je ook gerust blijven verder studeren in de bib.

Info
 jeugddienst@maldegem.be
 thomas.de.groote@maldegem.be (bib)
 Blokpunten Maldegem
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2de fase project Boekstart

Boekengeschenk voor 1,5 jarigen 
In mei 2017 lanceerde de Maldegemse bibliotheek 
samen met Kind&Gezin Maldegem het project 
Boekstart in Maldegem. Kinderen die op de 
leeftijd van 6 maanden in het 
consultatiebureau van Kind&Gezin 
op consult kwamen, kregen in het 
consultatiebureau van Kind&Gezin een 
boekengeschenk cadeau. Diezelfde 
kinderen worden nu opnieuw in 
de watten gelegd: bij hun consult 
bij Kind & Gezin op anderhalf jaar 
ontvangen ze een uitnodiging om in 
de bibliotheek een boekengeschenk (een leuke 
stoffen draagtas met daarin onder meer een 
hardkartonnen boek) op te halen. Deze fase start 
vanaf de maand mei.

Boeken op jonge leeftijd ontdekken
Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten 
genieten van boeken. In de praktijk willen we ouders van 
jonge kinderen op verschillende momenten tijdens de 
voorschoolse leeftijd een boekenpakket en informatie over 
voorlezen en de bibliotheek cadeau doen. Zo kan Boekstart 
ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk 
boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken.

Voordelen 
Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken 
taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen. Ze 

lezen bovendien graag en ze zijn vaker lid 
van de bibliotheek. Samen in een boekje 
kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, 
versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en 
beluisteren, haalt bovendien de band tussen 
ouders en kinderen aan. Het is 'quality time', 
goed voor een levenslange herinnering aan 
warme momenten en geborgenheid.

Boekstart is een samenwerkingsproject tussen Iedereen 
Leest, de bibliotheken en Kind en Gezin. Samen willen ze de 
taalontwikkeling van baby’s en peuters stimuleren, maar vooral 
ook het plezier dat kinderen samen met volwassenen aan 
boeken beleven. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek 
 bibliotheek@maldegem.be
 www.maldegem.be/boekstart
 www.boekstart.be
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Neem deel aan de enquête

Jong geweld in  
’t Meetjesland
Ben je 15 of 16 jaar en wil je mee beslissen wat jouw 
gemeente gaat doen in de toekomst? Neem dan nu deel 
aan de enquête ‘Jong geweld in ’t Meetjesland’. Door mee 
te werken aan dit onderzoek van de Regionale Jeugddienst 
Meetjesland, help je mee het beleid de juiste keuzes te 
maken over wat jij belangrijk vindt in jouw gemeente.

Surf naar www.surveymonkey.com/r/jonggeweld en 
maak kans op een duo cinema ticket! 

Info
 09 218 29 32 | Meetjesman
 jonggeweld@meetjesman.be

  www.meetjesman.be

Speelplein of  grabbelpas

Gezocht: 
enthousiaste 
animatoren!
Word je dit jaar 16 of ouder, bruis je van energie en wil je op 
een leuke manier een centje bijverdienen? Stel je vóór 12 mei 
kandidaat als moni voor Speelpleinwerking of Grabbelpas en 
bezorg kinderen een spetterende vakantie! 

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

  www.maldegem.be/vrijwilliger
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