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RUIL JE OUDE 
ZWEMKAART

DRONGENGOED 
ZOEKT GASTHEREN EN 

AMBASSADEURS

THUIS IN 
THUISZORG

STROOIPLAN
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#halloween in de voortuin 🎃  #pumpkin  

#graveyard #halloween2018 #igmaldegem
29/10/2018 youridebruycker

6/11/2018 gemeente_maldegem

Ambiance met het koor van De Vierklaver 

tijdens 11.11.11actie op de markt. #Allemaal-

Mensen #igmaldegem

Als één van de weinigen gaan 

stemmen (en speeltuinen) met de 

fiets. #igmaldegem

14/10/2018 _jecl

#halloween #paddepoele #igmaldegem

28/10/2018 oliviacoudenys
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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 en zorg dat je profiel openbaar staat. 
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.

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!

De leerlingen van 5C van de Ark waanden 

zich echte videoproducers! Anderhalve dag 

werkten ze hier naarstig aan hun booktubes.

#bibmaldegem #booktubes #degvr

19/10/2018 bibliotheekmaldegem

De voorbereidingen voor de herdenking slag 
van Burkel zijn begonnen #igmaldegem

19/10/2018 johnvanacker

26/10/2018 sy_dansstudio

#dansvriendinnetjes#creatief#sy_

dansstudio #dancelife #halloween #tekening  

#schatjesvanpatatjes #igmaldegem
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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

Terugblik
Decembermaand. De 
laatste maand van het 
jaar… 
Wat gaat de tijd toch 
vlug, nietwaar?
Het is een periode van 
huiselijke gezelligheid 
en pakjes geven.
Een tijd waarin we 
afscheid nemen van 
het voorbije jaar en 
mijmeren over al wat 
goed is geweest. 

En we doen dit zachtjes dicht om te bewaren als een mooie 
herinnering.

Deze decembermaand is ook de maand waarin we een 
legislatuur van zes jaar afsluiten.

Voor mezelf een periode om als burgemeester terug te 
blikken, om afscheid te nemen van een mooie periode vol 
boeiende ontmoetingen en persoonlijke contacten, om een 
laatste voorwoordje te schrijven, om achterom te kijken en 
te zien dat het goed geweest is—ook al ging de tijd ook die 
voorbije zes jaar weer iets te vlug voorbij.

Prettige feestdagen! 
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Symbool voor hoop op vrede

Vredesboom aan 
Gidsenpleintje
Begin november heeft de gemeente Maldegem net als 
230 andere steden en gemeenten een vredesboom 
geplant. De actie gaat uit van het Agentschap voor 
Natuur en Bos om zo de vier herdenkingsjaren rond 
100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel af te sluiten. 
De zomereik aan het Gidsenpleintje zal als uniek en 
ingetogen symbool nog veel jaren zichtbaar blijven en 
wordt opgenomen in de inventaris van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
 infrastructuur@maldegem.be
 www.natuurenbos.be/vredesbomen

Vernieuwde rijopleiding

Verplicht terugkommoment 
binnenkort van start
Vanaf januari 2019 start het 
terugkommoment, het sluitstuk 
van de vernieuwde rijopleiding. Het 
terugkommoment is een verplichte 
opleiding van vier uur en bestaat 
een groepsgesprek over attitude 

op de weg aangevuld met praktijkoefeningen op een 
afgesloten terrein. 
Iedereen die na 1 oktober 2017 een voorlopig 
rijbewijs aangevraagd heeft, moet verplicht 

deelnemen aan het terugkommoment. Via rijbewijzer.be 
 vind je meer info over de nieuwe rijopleiding 
en een overzicht van de locaties waar je het 
terugkommoment kan volgen en hoeveel dit kost. 

Info
 015 44 65 50 | Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
 rijbewijzer@vsv.be
 www.rijbewijzer.be

DE RIJOPLEIDING 
IN VLAANDEREN
CHECK RIJBEWIJZER.BE

Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn gesloten op:  
• Maandagnamiddag 24 en 31 december
• Dinsdag 25 december (kerstdag)
• Woensdag 26 december (2de kerstdag)
• Dinsdag 1 januari (nieuwjaar) 

Sommige diensten hebben tijdens de eindejaarsperiode 
extra of andere sluitingsdagen. Het volledige overzicht 
vind je op pagina 19.

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

  www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

2019
18
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Op maat van het kind

Kinderbijslag wordt 
Groeipakket
Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de 
kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet 
voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van 
financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet 
voor elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen maximaal de kans 
elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. 
Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de 
opvoeding van kinderen. 

Info
 050 40 39 20 | Huis van het Kind
 info@groeipakket.be
 www.groeipakket.be

#bealertchallenge 

Schrijf je in op  
BE-Alert
Bij een noodsituatie willen we jou graag snel 
verwittigen. Daarom kan de gemeente sinds 
vorig jaar ook gebruik maken van BE-Alert, 
een nieuw systeem dat je meteen op de 
hoogte brengt via sms, e-mail of telefoon.
Nog niet geregistreerd? Schrijf je vandaag 
nog in via www.be-alert.be! Zo ga je ook 
meteen mee de uitdaging aan om tegen eind 
2018 100.00 nieuwe registraties te halen. Aan 
elke 20.000 nieuwe inschrijvingen koppelt 
het Crisiscentrum een veilige actie. 

Info
 050 72 89 72 | Dienst Communicatie
 communicatie@maldegem.be
 www.be-alert.be 

Vanaf  woensdag 19 december

Start ticketverkoop Brico Cross
Op woensdag 6 februari 2019 vormt het Maldegemse Sint-Annapark opnieuw het 
decor voor de 13de editie van de Parkcross! Kaarten in voorverkoop zijn vanaf 

woensdag 19 december te koop in het gemeentehuis, bij de Sportdienst en diverse andere verkooppunten of 
online via www.parkcrossmaldegem.be. Meer info vind je in de volgende edities van dit infomagazine! 

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

#BE-ALERT

CHALLENGE

#bealertchallenge

GEZOCHT!  100 000 MENSEN DIE METEEN WILLEN 
VERWITTIGD WORDEN IN EEN NOODSITUATIE. 

www.be-alert.be 

MALDEGEM
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Help positief  imago uitbouwen 

Landschapspark Drongengoed zoekt 
gastheren en ambassadeurs

In het kader van een Europees Leaderproject en in 
opdracht van Toerisme Oost-Vlaanderen voert IVN 
Natuureducatie uit Nederland een opleidingstraject 
‘Gastheer’ uit voor toeristische ondernemers in 
de gemeenten van het Landschapspark (Aalter, 
Beernem, Eeklo, Knesselare, Maldegem, Waarschoot 
en Zomergem). Daarnaast kunnen ook inwoners en 
andere enthousiastelingen uit de zeven gemeenten 
een opleiding ‘Ambassadeur’ volgen. De opleidingen 
zijn voorzien in het voorjaar van 2019.

Informatienamiddag opleiding ‘Gastheer’
Wanneer: woensdag 4 december 
Voor wie: logiesuitbaters, hotels, B&B’s, restaurants, 
campings, vakantiewoningen, agrotoerisme, 
producenten van lokale hoeve- en streekproducten, 
professionele gidsen…
Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 uur 
Locatie: gemeentezaal gemeentehuis, De Plaats 14, 
Knesselare
Wat: Ondernemers verbreden tijdens de opleiding 
hun kennis over Landschapspark Drongengoed en 
leren die kennis en dat enthousiasme ook overbrengen 
op de klanten, wat leidt tot grotere tevredenheid en 
terugkeergedrag. De ondernemer ontvangt een officiële 
certificering en maakt deel uit van een groot netwerk 

van 2.400 gastheren in Nederland en België, waar men 
in Nederland op toeristisch vlak al heel ver mee staat.

Informatieavond opleiding ‘Ambassadeur’ 
Wanneer: woensdag 19 december 
Voor wie: buurtbewoners of frequente bezoekers
Tijdstip: 20.00 tot 21.30 uur
Locatie: gemeentezaal gemeentehuis, De Plaats 14, 
Knesselare
Wat: Liefhebbers van het landschapspark leren het 
gebied nog beter kennen, bouwen mee aan een positief 
imago van het landschapspark én stimuleren het 
draagvlak voor behoud van het prachtige landschap 
en de natuur binnen Landschapspark Drongengoed 
bij zowel toeristen als mensen uit de omgeving. 
Deelnemers ontvangen een officieel certificaat en 
worden lid van een netwerk van ambassadeurs. 

Info
 09 378 67 01 | Toerisme Oost-Vlaanderen
 erik.hennes@toerismemeetjesland.be 

 +31(0)113 21 16 75 | IVN Natuureducatie 
 n.verhage@ivn.nl 

Het landschapspark Drongengoed zoekt naar ondernemers die een warme 
gastheer willen zijn voor het gebied en naar inwoners die als ambassadeurs 
mee de pracht van Drongengoed willen helpen uitdragen. 

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland
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Hout voor werk 

Gratis hout 
knotwilgen
In het domeinbos Drongengoed te Ursel zijn 
een aantal knotbomen rijp voor een volgende 
onderhoudsbeurt. Het Agentschap voor Natuur 
en Bos biedt dit hout aan aan de inwoners van 
Knesselare/Aalter en Maldegem. 

Zelf knotten
Het hout wordt aangeboden volgens de procedure ‘hout 
voor werk’, waarbij in ruil voor het knotwerk de knotters het 
gekapte hout naar huis meenemen. Het gaat voornamelijk 
om wilgen. Volgens sommige bronnen wordt wilg minder 
goed aangeschreven als brandhout, nochtans is de warmte 
opbrengst van wilg te vergelijken met els en esdoorn en geeft 
het vlug een felle warmte af. Voor palletkachels en hout-en 
speksteenkachels is het ideaal hout om te stoken.

Voorwaarden
Er zijn enkele voorwaarden die moeten in acht genomen 
worden:
• Verplicht veiligheidsuitrusting: helm met gelaats-en 

oorbescherming, zaagbroek en veiligheidsschoenen.
• Er wordt gewerkt met bio afbreekbare olie en brandstof.
• Alle hout mag meegenomen worden, wat men 

achterlaat moet op hopen gestapeld worden op plaatsen 
aangegeven door de boswachter.

• Keuze is vrij uit het aantal bomen dan men aanneemt, 
maar engagement om dit af te werken wordt verwacht 
(maximum 50 m³).

• Er wordt niet gewerkt op zon- en feestdagen.
• Beschadiging aan de weilanden moet vermeden worden 

(spoorvorming voertuigen).
• De werken moeten eindigen op 31 maart 2019 (start 

broedseizoen). 

Info
 0499 59 32 15 | Hans Vansteenbrugge 
 (boswachter Agentschap voor Natuur en Bos)
 hans.vansteenbrugge@vlaanderen.be

Make-over 

Vernieuwd 
speelbos
De speelzone in het Drongengoed, die vlakbij 
de Drongengoedhoeve ligt, kreeg onlangs een 
totale make-over en werd tijdens de Week van 
het Bos op 21 oktober officieel geopend. Enkele 
gespecialiseerde en creatieve geesten van het 
Agentschap voor Natuur en Bos zorgden voor 
enkele dwergen, ‘woodspirits’ en bosdieren 
verspreid in de speelzone. Een prachtige 
vertelhoek, een leuk hindernissenparcours en een 
kabouterhuisje maken deze speelzone tot een 
unieke plek die de creativiteit van groot en klein 
prikkelt! 

Info
 050 70 00 42 | RLM  
 www.drongengoed.be

©
 L

ud
o 

G
oo

ss
en

s

©
 A

ge
nt

sc
ha

p 
N

at
uu

r E
n 

Bo
s 

(G
rie

t B
uy

ss
e)



2018  DECEMBER | 9 2018  DECEMBER | 9 8  |  MALDEGEM MAGAZINE

Voor lokale landbouwers  

Infomoment 
terreinwerken Drongengoed 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de 
gemeenten Knesselare en Maldegem organiseren 
op maandag 10 december in het gemeentehuis van 
Knesselare een infomoment over de grootschalige 
terreinwerken in het Drongengoedbos, ditmaal 
specifiek voor de lokale landbouwers. 

Visie en beheerplan
Enkele jaren geleden werd een visie opgesteld 
voor het kwaliteitsvol samengaan van natuur, 
bos, recreatief medegebruik en landbouw in het 
ruime gebied van Drongengoed. Deze visie vormt 
de basis van het huidige beleid en beheer van het 
hele gebied en werd voor het domeinbos vertaald 
in het beheerplan ‘Drongengoedbos’. Het bos, 
de natuur en het landschap in Drongengoedbos 
worden de komende periode volgens dit beheerplan 
beheerd. Zo zal veel aandacht besteed worden 
aan de omvorming van voornamelijk naaldbos 
naar loofbos, het herstel van boomrijke heide, het 
behoud van de waardevolle dreven en de aanleg 
van structuurrijke bosranden. Al deze ingrepen 
zorgen voor een beter leefgebied voor talrijke 
interessante planten en dieren. 

Praktisch
Wanneer: maandag 10 december 2018
Voor wie: lokale landbouwers
Tijdstip: 
• van 20.00 tot 20.45 uur: plenaire toelichting waarin 

het ANB meer uitleg geeft over het hoe, waarom en de 
timing van de geplande werken en de toekomstvisie 
voor het Drongengoedbos.

• vanaf 20.45 uur: netwerkcafé waar je concrete vragen 
over de werken kan stellen.

Locatie: raadzaal gemeentehuis,  
De Plaats 14 in Knesselare
Inschrijven: niet nodig 

Info
 lien.bastianssens@vlaanderen.be (infoavond) 
 hans.vansteenbrugge@vlaanderen.be (boswachter   
 geplande werken) 
 klaar.meulebrouck@vlaanderen.be (regiobeheerder)

 www.natuurenbos.be/drongengoed
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Goede afspraken

Bied je huisvuil, PMD en  
papier/karton tijdig en correct aan!
Wekelijks wordt het huisvuil via de gemeente 
opgehaald. Voor PMD en papier/karton wordt 
dit in opdracht van onze intercommunale IVM 
tweewekelijkse opgehaald.

De ophalingen starten om 6.00 uur ’s morgens.  
Zet dus zeker alle materiaal tijdig buiten, want soms 
worden routes aangepast en komt men eerder dan 
het gebruikelijke uur langs. Het materiaal mag volgens 
het politiereglement ten vroegste de avond voordien 
vanaf 20.00 uur buiten geplaatst worden. Afval dat 
eerder aangeboden wordt, wordt aanzien als sluikstort 
en kan beboet worden.

Respecteer ook volgende regels:
• Huisvuil in de gemeentelijke afvalzak;
• PMD, goed gesorteerd in de blauwe PMD-zak;
• papier/karton, goed gesorteerd en in een doos of 

ingeboden met koord. Zeker geen lege losse dozen 
aanbieden!

Bij problemen met:
• inzameling PMD en Papier/karton: neem contact  

op met IVM via tel. 0800 13 580
• inzameling huisvuil: neem contact op met Milieudienst  

via 050 72 86 13 

Ophaalkalender afval 2019
De kalender met de data van de afvalophalingen in 
2019 wordt half december in alle bussen in Maldegem 
bedeeld. Hou je brievenbus goed in de gaten en bewaar 
deze kalender. Je vindt in de kalender ook heel wat tips 
hoe je afval moet sorteren en de openingsuren van het 
recyclagepark. 

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

 www.maldegem.be/afval-netheid 
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24 uur op 24 uur opvolging

Sneeuw- en ijzelbestrijding 
volgens strooiplan
Wanneer 
• Vanaf eind oktober tot begin maart
• 7 dagen op 7 dagen
• 24 uur op 24 uur
• Dienst Infrastructuur volgt gedetailleerde 

weersvoorspellingen en rukt uit als politiepatrouilles 
op de weg daartoe het sein geeft.

Strooiplan gemeentelijke wegen
Omdat het onmogelijk is om alle wegen tegelijk aan te 
pakken wordt een plan gevolgd:

• Fase 1: belangrijkste verbindingswegen, openbare 
gebouwen, schoolomgevingen, uitvalswegen 
hulpdiensten, centrumstraten van alle kernen, 
industrieterrein, parkings, fiets- en wandelassen

• Fase 2: grotere woonwijken
• Fase 3: algemene noodtoestand; langdurige 

winterdienst volledig grondgebied

Je kan de strooiplannen raadplegen via  
www.maldegem.be/strooidienst. 

Gladheidsbestrijding op fietspaden is moeilijker omdat 
deze meestal moeilijker bereikbaar zijn en minder op 
gereden wordt. De gemeente pakt dit aan waar mogelijk 
met een pekelstrooier en sneeuwschop.

Gewestwegen
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) staat in voor 
het onderhoud en het ruimen en strooien van alle 
gewestwegen.
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Sneeuwruimen of strooien?
Bij sneeuwval gaat de gemeente sneeuwruimen in plaats 
van strooien:
• goedkoper
• milieuvriendelijker

Bij gladheid strooit de gemeente onder andere ook met 
pekel (oplossing van water en zout)
• milieuvriendelijker
• werkt vlugger bij weinig gebruikte voet- en fietspaden

Afvalophaling
• Bij overvloedige sneeuwval of gladde wegen verloopt 

de afvalophaling trager of via een andere ronde. Ze 
wordt indien nodig afgelast want veiligheid primeert!

• Indien het afval niet wordt opgehaald, gelieve dit terug 
binnen te nemen en aan te bieden bij een volgende 
ophaling.

Draag ook je steentje bij
• Wees begripvol en positief ingesteld t.o.v. 

de medewerkers van de strooidienst en 
afvalophaaldiensten.

• Matig je snelheid en wees hoffelijk in het verkeer.
• Hou het voetpad voor je deur sneeuw- en ijsvrij. Dit 

is wettelijk verplicht en je mede-inwoners, postbode, 
pakjesbezorgers, afvalophalers… zullen je dankbaar zijn!

Maldegemse strooidienst in cijfers
• Twee vrachtwagens met strooier en 

sneeuwschop.
• Een mini-tractor met pekelton en een mini-tractor 

met sneeuwschop.
• Een medewerkersgroep van zo’n 10 

personeelsleden. Voor een strooironde zijn 3 à 4 
medewerkers nodig.

• Een zoutvoorraad van zo’n 90 ton, die regelmatig 
wordt aangevuld.

• Bij ijzel strooien we 5 à 7 gram zout/m² of in totaal 
zo’n 8 ton zout per beurt. Bij echt bar winterweer  
(b.v. sneeuw) 24 ton per beurt.

• Voor de fietspaden gebruiken we zo’n 1.200 liter 
pekel per beurt.

• Gebruik van 180 tot 210 ton strooizout tijdens 
een gemiddelde winter.

• Het strooiplan omvat ca. 54 km verharde wegen.  
Een volledige strooironde duurt ca. 3,5 uur en 
start rond 4 .00 of 5.00 uur 's morgens. 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

 infrastructuur@maldegem.be

  www.maldegem.be/strooidienst
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen

Leven in water
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere 
samenleving, waaronder het behoud en duurzaam 
gebruik maken van de oceanen, de zeeën en de 
maritieme hulpbronnen.  

Strategisch plan afvalwater
In het verleden werden tal van beken 
en waterlopen verontreinigd door het 
afvalwater dat hierin geloosd werd. 
Door de jarenlange inspanningen, wordt 
het afvalwater afgekoppeld van deze 
waterwegen waardoor opnieuw nieuw leven 
ontstaat in de vele grachten, beken en 
waterwegen die Maldegem rijk is. Bijkomend 
wordt ingezet op natuurherstel waarbij grachten en 
waterlopen terug geherwaardeerd worden om zo meer 
ruimte te geven aan het water en ook het leven aan het 
water en in het water verbeterd.

Microplastics
De gemeente blijft de strijd aangaan tegen sluikstort en 
zwerfvuil. Die kosten de samenleving niet enkel geld, ze 
hebben ook een impact op het milieu. Rondslingerend 
afval verdwijnt namelijk niet uit zichzelf. Het eindigt 
als plastic soep in de oceanen. Of het breekt in steeds 

kleinere deeltjes uit elkaar, zoals plastic zakjes en 
flesjes, en komt als zogenaamde microplastics in ons 
drinkwater en voeding terecht.

Duurzaam schoonmaken
De gemeente poetst haar gebouwen met 
milieuvriendelijke producten op basis van plantaardige 

ingrediënten. We gebruiken ook lage 
dosissen, goed voor de portemonnee en het 
milieu. Vanaf 1 januari 2019 gaan we nog 
een stapje verder en zal het poetspersoneel 
gebruik maken van cradle-to-cradle 
producten. Dit betekent letterlijk producten 
‘van wieg tot wieg’ waarbij de gebruikte 
ingrediënten biologisch afbreekbaar zijn (vb. 

geen detergenten die het drinkwater verontreinigen) en 
de geproduceerde materialen later opnieuw gebruikt 
worden voor de aanmaak van een ander product. 

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

 www.vvsg.be (>Internationaal)

 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
 infrastructuur@maldegem.be
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vrij 30/11/18
White Night
Zie pag. 15

za 1/12/18 
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar: Bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5, 
Maldegem
Meer info: Bibliotheek, www.maldegem.be/
voorleeshalfuurtje, Facebook Bibliotheek

za 1/12 en zo 2/12/18
Vogeltentoonstelling
Za 1/12 van 10.00 tot 20.00 uur
Zo 2/12 van 8.00 tot 17.30 uur
Waar: Polyvalente zaal De Poermolen, Donk
Meer info: ria.marteyn@telenet.be

Sinterklaastrein 
Maldegem 
Vanaf 13.30 uur
Waar: Stoomcentrum Maldegem, 
Stationsplein 8
Meer info: vzw Stoomcentrum, 050 71 68 52, 
www.stoomcentrum.be 

zo 2/12/18
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, www.natuurpunt.
be/agenda

Theatermakerij Het Eenzame 
Westen - Slachtinge 
NIEUWE DATUM – Zie pagina 24

ma 3/12/18
Schaaknamiddag 
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, mieke.timmerman@
maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Kookles KVLV Donk
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk

di 4/12/18
Cursus aquarel- 
technieken voor 
beginners
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Infonamiddag Gastheer 
Drongengoed
Zie pag. 6

di 4/12, 11/12 en 18/12 
Praattafel
Van 18.30 tot 19.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: 050 72 72 16, shana.baeyens@
maldegem.be, www.maldegem.be/praattafel

woe 5/12/18
Kerstworkshop
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0486 45 99 
79, liesmeirezonne@gmail.com 

woe 5/12 en 19/12/18
Workshop 'Werken met  
gemengde technieken'
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

do 6/12/18
Infosessie ‘Thuis 
in Thuiszorg’
Zie pag. 18
 

do 6/12 en 20/12/18
Handwerkcafé
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine 
Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem-Donk 
Meer info: Femma Maldegem-Donk, 0470 64 
13 83, femma.maldegemdonk@belgacom.net, 
www.femma.be

vr 7/12/18
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

Operavoorstelling  
'Aida' op scherm
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Bas Birker - Je moeder
Zie pag. 24

za 8/12/18
Schrijfmarathon Amnesty 
International
Zie pag. 16

Kerstmarkt Kadou
Van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad
Meer info: VZW De Vierklaver, tel. 050 71 20 22, 
kadou@devierklaver.be

za 8/12 en zo 9/12/18
Cadeaudagen!
Zie pag. 15

zo 9/12/18
Lokale Makers Markt
Zie pag. 15

Kerstconcert
Zie pag. 15
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ma 10/12/18
PC-dokters 
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum, 
Oud St. Jozef

Leeskring ‘Oorlog en  
terpentijn’ van Stefan 
Hertmans
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum, 
Oud St. Jozef

Infomoment terreinwerken 
Drongengoed
Zie pag. 8

Yoga @ de bib
Van 17.00 tot 18.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5 Maldegem,
nena.morival@maldegem.be 

di 11/12/18
Contactgroep  
'Parkinson'
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Kookles 
Van 19.00 tot 21.30 uur
Waar en meer info: Femma Maldegem i.s.m. 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
 

woe 12/12/18
Jeugdfilm Paddington 2
Zie pag. 25
 

do 13/12/18
Kerstfeest 
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana i.s.m. lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

Infosessie Meetjeslandse 
Meesters
Zie pag. 26
 

vr 14/12/18
Dansnamiddag 
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

ma 17/12/18
Bingo 
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Filmnamiddag  
'The broken circle 
breakdown'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

di 18/12/18 
Cursus aquarel-  
technieken voor 
gevorderden
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

woe 19/12/18
Gezondheidsconsultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Infoavond Ambassadeur 
Drongengoed
Zie pag. 6

do 20/12/18
Inloopmoment
Van 9.30 tot 12.00 uur
Waar: consultatiebureau Kind & Preventie, 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 26, 
huisvanhetkind@maldegem.be 

vr 21/12/18
Jonge Snaken for X-mas -  
De familie Von Kapp
Zie pag. 25

zo 23/12/18
Kerstconcert
Zie pag. 15

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 UiTloket 
in het gemeentehuis of via de 
helpdesk op www.uitdatabank.
be. Wekelijkse activiteiten kan je 
raadplegen via  
www.uitinmaldegem.be.

Met UiTPAS Meetjesland spaar je  
bij sommige activiteiten UiTpunten.  

Bekijk alle UiTPASactiviteiten  
en –voordelen via  

www.uitpasmeetjesland.be
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UiTTIPS

MICHIEL NOTTEBOOM
Heulendonk 10a, 9991 Adegem

michiel@notteboom.net  0497 26 76 29

050 69 75 58  BTW BE0826.389.322

sanitair - cv - ventilatie - warmtepompen
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tvv Kom op tegen KanKer

Prijs ticket 40 euro

voorprogramma Dago Boulez

start 19u30Deuren oPen om 18u45

Kersteditie op de markt

3de editie 
Lokale Makers 
Markt 
Op zondag 9 december organiseren 
een aantal Maldegemse 
producenten in samenwerking met 
gemeente Maldegem voor de derde 
keer een ‘Lokale Makers Markt’. 
Voor de derde editie verhuist de 
markt naar het centrum en maken 
de organisatoren er een kersteditie 
van. In Huis Wallyn maak je kennis 
met lokale producenten en hun 
producten en andere creatieve 
doe-het-zelvers uit de buurt. Er zal 
een gezellige bar zijn waar je kan 
proeven van lokale dranken en 
hapjes. Doeners komen ook aan 
hun trekken: voor hen voorzien we 
een divers aanbod aan workshops 
voor jong én oud. 

Wanneer: zondag 9 december 
Tijdstip: 10.00 - 15.00 uur
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, 
Maldegem

Info
 Korte Keten Meetjesland

18:15 Intrede van de Sint op de markt

Gratis foto en cadeautje van de Sint 

voor alle aanwezige kindjes

19:45 Aankomst Kerstman & burgemeester 

Marleen Van den Bussche

20:00 Aansteken kerstverlichting door 

de Sint, Kerstman en burgemeester 

Marleen Van den Bussche

20:15 Optreden Tamara en Tom

GRATIS KOETSENRONDRIT DOORHEEN

MALDEGEM VOOR DE KINDEREN (en ouders)

Twee parcours met feeërieke verlichting

Party OP DE MARKT!

Lichtspectakel - 2B events

in samenwerking met  

druk. Van HoestenbergHe, MaldegeM

vrijdag 30 novembervrijdag 30 november
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Amnesty International 

Maldegem doet mee aan Schrijfmarathon
Het hele jaar door voert Amnesty International 
actie voor mannen, vrouwen, kinderen van wie 
de mensenrechten worden geschonden. Tijdens 
de Schrijfmarathon in december worden in 
de hele wereld brieven geschreven en andere 
acties ondernomen voor een selectie van een 
tiental slachtoffers van ernstige 
mensenrechtenschendingen. 
Vorig jaar werden tijdens 
de Schrijfmarathon meer 
dan 5,5 miljoen brieven en 
solidariteitskaartjes geschreven en 
online boodschappen verstuurd. 
Daardoor is in de zeven van de tien 
dossiers toen vooruitgang geboekt.

Verdedig mensenrechtenverdedigers
Net als vorig jaar focust de Schrijfmarathon 2018 op 
activisten die met gevaar voor hun eigen leven, op een 
vreedzame manier strijden om de mensenrechten 
van anderen te verdedigen. Steeds vaker worden 
zij daarbij zelf het slachtoffer van schendingen en 
onrecht. Negen moedige vrouwen uit Zuid-Afrika, 
India, Vietnam, Brazilië, Venezuela, Kirgizië, Oekraïne, 
Iran en Marokko staan centraal tijdens deze editie van 
de marathon.

Schrijf ook één of meerdere brieven
Laat je stem horen tegen deze gevallen van onrecht en 
schrijf één brief, of schrijf er tien:
• thuis (of voer actie via je computer of smartphone); 
• in de bib via de schrijfactie op zaterdag 8 

december van 9.00 tot 12.00 uur. Je vindt er 
voorbeeldbrieven en koffie, thee, 
fruitsap en versnaperingen.
• aan het onthaal in het 
 gemeentehuis aan de schrijftafel  
 aan de hand van voorbeeldbrieven.
• door zelf een schrijfactie  
 te organiseren onder vrienden,  
 met familieleden, collega’s of buren. 

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

 www.schrijfmarathon.be

 050 71 55 22 | Bibliotheek
  bibliotheek@maldegem.be
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Brieven veranderen 
mensenlevens 

en helpen onrecht 
de wereld uit. 
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Zie Me Shinen

Er cool uitzien én 
zichtbaar zijn? 
Yes, you can!
8 op de 10 jongeren dragen zelden of nooit 
fluorescerende of reflecterende accessoires op 
de fiets. Dat heeft wellicht te maken met het 
feit dat de meeste jongeren liever cool zijn dan 
zichtbaar. Nochtans bestaan er veel coole en 
modieuze manieren - zelfs fluohesjes! - om je te 
laten zien op de weg. En waarop moet je letten 
als je fietsverlichting en accessoires koopt? Deze 
praktische tips helpen je op weg.

Tip 1: Minstens 100 lumen
Het aantal lumen (lichtsterkte) staat meestal op de 
verpakking van de fietsverlichting. Met 50 à 100 lumen 
ben je goed zichtbaar wanneer er veel straatverlichting 
is. Rij je vooral langs slecht verlichte wegen, dan kies je 
best voor 100 tot 500 lumen en langs onverlichte wegen 
gebruik je meer dan 500 lumen.
Tip 2: Geef licht, ook als je stilstaat
Als je fietst, sta je regelmatig ook stil. Kies voor 
verlichting die blijft werken als je stilstaat. Zo ben je altijd 
zichtbaar.
Tip 3: Zorg voor een goede batterij
Heb je lichten met batterijen, vervang ze dan op tijd of 
laad ze regelmatig op.
Tip 4: Kies een goede kleur
De meest zichtbare fluokleuren zijn geel, groen en 
oranje.
Tip 5: Fluo is ok, reflecteren is top
Fluo helpt al heel wat, zeker wanneer het schemert, 
maar in het donker heeft reflecteren een veel groter 
effect op je zichtbaarheid.
Tip 6: Met lichte kledij ben je veel sneller zichtbaar
Met donkere kledij ben je op 20 meter zichtbaar, maar 
lichte kledij al vanop 50 meter.

Tip 7: Koop iets wat je mooi vindt
Koop niet zomaar snel iets dat je eigenlijk niet mooi 
vindt. De kans is groot dat het in je kast blijft liggen. 
Er bestaan heel veel modieuze, coole én zichtbare 
accessoires en kledij. Verschillende kledingmerken 
hebben zelfs hun eigen trendy fluohesje ontworpen.
Tip 8: Ook voor skateboard, step, hoverboard, 
enzovoort
Skateboard, step, hoverboard, monowheel, segway? Ook 
dan moet je je goed zichtbaar maken. 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem
 pz.maldegem@police.belgium.eu

 www.politiemaldegem.be
 www.ziemeshinen.be

In het donker fietsen, steppen, skaten of op 
je hoverboard rijden? Dan is het ongelofelijk 
belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Want 
het is niet omdat jij de wagen goed ziet, dat de 
chauffeur van die wagen jou ziet.

Er cool uitzien 
én zichtbaar zijn? 

Yes, you can!
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Infosessie 6 december

Thuis in thuiszorg
Zo lang mogelijk thuis en zelfstandig wonen? Wil je 
weten welke premies en tegemoetkomingen bestaan 
in de thuiszorg? Welke mogelijke thuiszorgdiensten er 
zijn? Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens de 
infosessie ‘Thuis in thuiszorg’, georganiseerd door het 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef en Sociaal Huis.

Iedereen woont graag zo lang 
mogelijk thuis en zelfstandig. 
OCMW Maldegem wil daarin 
graag helpen en ondersteu-
nen. Tijdens de infosessie 
op donderdag 6 december 
verneem je meer over het 
aanbod van het dienstencentrum, de werking van het 
Sociaal Huis en krijg je een beeld van mogelijke vormen 
van thuiszorg. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van 
mogelijke tussenkomsten en premies. 

Wanneer: donderdag 6 december 2018 
Tijdstip: 14.00 uur tot 16.00 uur 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef (zaal de ‘Refter’)
Kostprijs: gratis, gelieve wel vooraf in te schrijven 

Info
 0800 96 524 (gratis) | Sociaal Huis

 Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
 sociaalhuis@maldegem.be

 www.ocmwmaldegem.be

Voor personen met een beperking

Toelage verplaatsingskosten
Inwoners van Maldegem die een beperking hebben 
en in een VAPH-instelling of een dagcentrum 
verblijven, kunnen bij het OCMW-bestuur een toelage 
aanvragen voor de verplaatsingskosten. Je kan je 
aanvraag indienen via het Sociaal Huis tot uiterlijk 
31 januari 2019. Alle info, voorwaarden en het 
aanvraagformulier kan je opvragen of raadplegen via 
de hiernaast vermelde contactgegevens. 

Info
 050 40 39 23 of 0800 96 524 | Inclusieambtenaar

  Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
 linde.vande.woestyne@maldegem.be 

 www.ocmwmaldegem.be/premies-en-toelagen 

Informeer je 
om zo lang 

mogelijk thuis 
en zelfstandig te 

wonen

Gemeentelijke mantel- en thuiszorgtoelage
Jaarlijks betaalt het OCMW de mantel- en 
thuiszorgpremie rechtstreeks uit aan de 
zorgbehoevende als financiële ondersteuning 
voor alle extra kosten die de thuiswonende 
zorgbehoevende met zich meebrengt.  Je kan je 
aanvraag indienen via het Sociaal Huis tot uiterlijk 
31 januari 2019.
Meer info over de voorwaarden en 
aanvraagprocedure kan je verkrijgen tijdens de 
hiernaastvermelde infosessie, opvragen in het 
Sociaal Huis of raadplegen via de website van  
het OCMW.
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Gemeentelijke 
diensten
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn gesloten 
op maandagnamiddag 24, dinsdag 25, woendag 26 
december 2018 en dinsdag 1 januari 2019. 
Sommige diensten hebben tijdens de 
eindejaarsperiode extra of andere sluitingsdagen:

Sint-Annazwembad en Sporthal Meos
Gesloten van maandag 24 t.e.m. woensdag 26 december 
en van maandag 31 december 2018 t.e.m. woensdag 2 
januari 2019.

Ukkie-Pukkie en IBO De Zandloper 
Gesloten van maandag 24 december 2018 t.e.m. dinsdag 
1 januari 2019.

Loket CC Den Hoogen Pad
Gesloten van maandag 24 december 2018 t.e.m. dinsdag 
1 januari 2019.

UiTloket 
Gesloten van woensdag 27 t.e.m. dinsdag 1 januari 2019.

Recyclagepark
Gesloten op dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 
en dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2019.

Jeugddienst
Gesloten van maandag 24 december 2018 t.e.m.  
vrijdag 4 januari 2019. 

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

  www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

Sluitingsdagen

OCMW en Sociaal Huis
OCMW, LDC en Sociaal Huis
Gesloten op maandagnamiddag 24, dinsdag 25 en 
woensdag 26 december en maandagnamiddag 31 
december 2018 en dinsdag 1 januari 2019. De cafetaria 
van het lokaal dienstencentrum sluit op maandag 24  
en 31 december om 14.00 uur.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der 
Zelfstandigen (RSVZ)
• Geen zitdag op dinsdag 25 december 2018.
• Eerstvolgende zitdag op dinsdag 22 januari 2019  
 van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Volkshaard en Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen (MBV)
• Geen zitdag op woensdag 26 december 2018.
• Eerstvolgende zitdag op woensdag 23 januari 2019  
 van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

Woonwijzer Meetjesland
• Geen zitdag op donderdag 27 december 2018.
• Eerstvolgende zitdag op donderdag 3 januari 2019  
 van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis, LDC Oud St. Jozef

 Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
 sociaalhuis@maldegem.be

  www.ocmwmaldegem.be

2019
18
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Tips om energie en milieu te sparen

Verwarm je huis op een 
betaalbare, milieubewuste 
én veilige manier. 
Na de mooie en warme (zeg maar hete) zomer, komt 
de winter met zijn killere temperaturen weer stilaan 
loeren. We zullen met z’n allen opnieuw stoken om 
de gezellige warmte in ons huis binnen te halen. 
Belangrijk hierbij is dat we onze portemonnee en 
het milieu niet uit het oog verliezen. 

Betaalbaar en milieubewust verwarmen doe je zo! 
Verwarm je woning op de juiste manier  
Kies een temperatuur die aangepast is aan het gebruik 
van de kamer. Een temperatuur tussen 20°C en 21°C is 
het beste voor je gezondheid. Enkele voorbeelden:
• 23°C in de badkamer (alleen als ze in gebruik is)
• 20°C in de woonkamer, de eetkamer, de werkruimte en 

de kinderkamers (als daar huiswerk gemaakt wordt)
• 18°C in de keuken
• 16°C in de slaapkamers
• 15°C-16°C bij afwezigheid 
Als je de verwarming een graadje lager zet, kan je per 
graad 7 % op je stookkosten besparen. 

Installeer thermostaatkranen 
Op de radiatoren kun je thermostaatkranen installeren. 
Een thermostaatkraan heeft een sensor waarmee hij de 
temperatuur in de kamer meet en de temperatuur kan 
regelen. 

Gebruik tijdschakelaars 
Gebruik tijdschakelaars voor verwarmingstoestellen die 
niet continu ingeschakeld moeten zijn. Bijvoorbeeld: de 
boiler voor warm water. Die kan je aansluiten op een 
schakelaar met instelbare tijden, zodat je de boiler kunt 
instellen op momenten waarop het echt nodig is. 

Verlaag de temperatuur van je boiler  
De ideale temperatuur voor de afstelling van de boiler 
is 60 à 65°C. Let er ook op om warmwatertoestellen 
dicht bij een aftappunt te plaatsen. Zo vermijd je 
warmteverliezen in de warmwaterleidingen. 

Plaats folie achter de radiatoren  
Een radiator straalt warmte uit naar alle kanten. Achter 
de radiator gaat er dus heel wat warmte verloren via de 
buitenmuur. Door een radiatorfolie aan te brengen, kan 
je dat verlies doeltreffend beperken.

Vergelijk de verschillende energieleveranciers. Dit 
kan eenvoudig en onafhankelijk via de V-test op  
https://vtest.vreg.be. 

Bespaar op je energiefactuur
Samenaankoop groene stroom 
Vanaf 3 december kan je je inschrijven voor de 
groepsaankoop groene stroom van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Inschrijven kan tot 5 februari 
2019 via www.samengaangwegroener.be of tijdens 
de zitmomenten van Woonwijzer Meetjesland in 
het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef: iedere 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur; iedere eerste 
zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 
uur of iedere eerste en derde maandag van de 
maand tussen 18.00 en 20.00 uur. Breng zeker je 
eindafrekeningsfactuur mee.

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland

 info@woonwijzermeetjesland.be

  www.woonwijzermeetjesland.be 

  www.energiebesparenmeetjesland.be 
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Wees waakzaam voor CO!

Veilig verwarmen primeert  
Elk jaar sterven in België meer dan 50 mensen 
door CO- vergiftiging en worden er meer dan 
2.000 in het ziekenhuis opgenomen na een 
koolstofmonoxidevergiftiging. 

De stille moordenaar
CO of koolstofmonoxide is een kleurloos, reukloos en 
giftig gas. Het kan dus niet waargenomen worden door 
de mens waardoor het wel vaker de 
‘stille doder’ wordt genoemd. 
CO ontstaat daar waar er vlammen 
aanwezig zijn. In een woning 
kunnen verwarmingsapparaten, 
warmtetoestellen, ovens en fornuizen 
die werken op basis van brandstoffen 
(kolen, gas, hout, stookolie, enz.) CO 
doen ontstaan. Koolstofmonoxide 
kan ook door kieren van de 
schoorsteen, door plafonds, vloeren, 
enz. binnen komen. Daarom kan CO 
ook aanwezig zijn in kamers waar 
geen vlam brandt!

Ontstaan van CO
CO komt vrij door onvoldoende 
verluchting, een fout gebruik van het toestel, 
slechte afvoer van verbrandingsgassen, slechte 
verbandingsinstallatie of onvoldoende onderhoud.
Het risico op CO-vergiftiging is het grootst bij koud weer 
wanneer we alle deuren gesloten houden en de kieren 
afdekken.  

Verlucht regelmatig je woning
Het is dan ook van groot belang om alle ruimtes in 
de woning waar je komt voldoende en regelmatig te 
verluchten. 

In ruimtes die verwarmd worden met een verplaatsbare 
gas/petroleumkachel of een kachel aangesloten 
op een schouw, is het aangewezen om speciale 
ventilatieroosters te voorzien. In woningen die worden 
verhuurd, dient de eigenaar in die situatie zelfs verplicht 
een niet-afsluitbaar verluchtingsrooster van minstens 
150 cm² te voorzien. Het is aangewezen om in deze 
ruimtes ook een CO-detector te plaatsen. Wanneer 

gedurende een bepaalde tijd de CO-
concentratie wordt overschreden, 
geeft deze detector een alarmsignaal. 
Ook een jaarlijkse controle en/of 
reiniging van de schouw is belangrijk 
in het voorkomen van CO-vergiftiging.

Wat te doen bij CO-vergiftiging
Indien je last hebt van hoofdpijn, 
onverklaarbare vermoeidheid, enz., 
kortom de symptomen die kunnen 
wijzen op een CO-vergiftiging, moet 
je in eerste instantie ramen en 
deuren openzetten of de woning zo 
snel mogelijk verlaten. Daarnaast is 
het ook aangewezen om de huisarts 
te raadplegen. Deze kan via een 

eenvoudige bloedproef nagaan of er inderdaad iets fout 
loopt. 

Info
 09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland

 info@woonwijzermeetjesland.be

  www.woonwijzermeetjesland.be 

  www.energiebesparenmeetjesland.be 
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UIT DE GEMEENTERAAD  
VAN 25 OKTOBER 2018
VERLEGGEN ERFDIENSTBAARHEID 
OP AANGEKOCHT LOT, GELEGEN 
ACHTER WESTEINDESTRAAT 13, 
MALDEGEM
• De gemeenteraad besliste op 23 

februari 2017 principieel akkoord 
te gaan tot aankoop van een 
perceel tuin, gelegen te Maldegem 
achter de woning Westeindestraat 
13.

• De gemeenteraad besliste op 30 
mei 2017 de ontwerpakte ter zake 
definitief goed te keuren.

• Het punt werd in de gemeente-
raadszitting 27 september 2018 
verdaagd.

• In de eigendomsakte is een 
erfdienstbaarheid van over-en 
doorgang van drie meter voor-
zien op het aangekochte lot over 
een breedte van drie meter in 

het voordeel van de aanpalende 
eigendom van Westeindestraat 13.

• Nu wordt voorgesteld om het 
recht van over-en doorgang van 
drie meter te voorzien in het mid-
den van het perceel.

• Het aangekochte lot zal door het 
gemeentebestuur worden inge-
richt als parking.

De akte waarbij de erfdienstbaar-
heid van drie meter die rust op het 
perceel gelegen te Maldegem en 
verlegd wordt van de zijkant naar 
het midden van het perceel wordt 
goedgekeurd.

VERKOOP RESTGRONDEN KRUIS-
KEN - GOEDKEURING AKTEN*
• De gemeenteraad gaat akkoord 

met de desaffectatie van de 
bedoelde reststroken uit het open-

bare domein van de buurtweg nr 
8 Kruisken. De ontwerpaktes voor 
de verkoop van de reststroken 
ter hoogte van Kruisken 11 A en 
kruisken 11 B aan de aangelande 
eigenaars worden goedgekeurd.

AANPASSING PRIJSSUBSIDIEREGLE-
MENT AGB MALDEGEM*
• Het AGB Maldegem moet kunnen 

aantonen dat het beschikt over 
een structureel vermogen om 
winst te maken. 

• De prijssubsidies moeten worden 
aangepast zodat de werkelijke 
kosten kunnen gedekt worden en 
opdat er een winst kan gemaakt 
worden in het AGB Maldegem. 

• Er werd een simulatie gemaakt om 
de hoogte van de prijssubsidies 
te bepalen voor 2019. Aangezien 
deze afhankelijk zijn van de kosten 
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en van de inkomsten van het AGB en dat deze kunnen 
fluctueren, kunnen de prijssubsidies meerdere keren 
herzien worden per jaar.

Het prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de 
tennisterreinen, het Sint-Annazwembad en de Brico 
Cross worden goedgekeurd.

Verder nam de gemeenteraad onderstaande 
beslissingen:
• Naar aanleiding van de integratie van gemeente en 

OCMW wordt een nieuwe personeelsformatie van de 
gemeente Maldegem goedgekeurd.*

• In navolging van de wijziging van de rechtspositierege-
ling voor het gemeentepersoneel worden de wed-
denschalen voor de functies van algemeen directeur, 
adjunct-algemeen directeur, financieel directeur en 
stafmedewerker patrimonium, juridische zaken en 
debiteurenbeheer vastgesteld.*

• De agenda van de algemene vergadering in buiten-
gewone zitting van de opdrachthoudende vereniging 
Imewo van 13 december 2018 wordt goedgekeurd.*

• De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst be-
treffende de toegestane lening aan het AGB Maldegem 
goed.*

• De budgetwijziging nr. 2 2018 van het AGB Maldegem 
wordt goedgekeurd.*

• De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigin-
gen 2018 van de kerkfabrieken Sint-Adrianus, Sint-Jo-
zef en HH Petrus en Paulus.

• De meerjarenplanwijzigingen 2018 van de kerkfa-
brieken Sint-Adrianus (Adegem) en Sint-Jozef (Donk) 
worden goedgekeurd.*

• De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2019 
van de kerkfabrieken Sint-Adrianus, Sint-Barbara, 
Sint-Jozef, HH Petrus en Paulus, en Sint-Vincentius a 
Paulo. De respectieve exploitatie- en investeringstoe-
lagen worden in het budget 2019 van de gemeente 
voorzien.*

• De politiebegroting 2018 wordt gewijzigd en vastge-
steld overeenkomstig de wijziging nr. 3 en nr. 4.*

• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2019 vast.*

• De budgetwijziging nr. 2 2018 van de gemeente wordt 
goedgekeurd.

• De gemeenteraad verklaart één voltijdse statutaire 
betrekking van inspecteur van politie, medewerker 
interventie/verkeer, van de lokale politie Maldegem, 
vacant in het kader van de aspirantenmobiliteit 2018-
A2 van de geïntegreerde politie.*

* De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de 
burgemeester van 13 september 2018 betreffende de 
benoeming van mevrouw Polon Nadja tot assistent 
dienst PLIF bij de lokale politie van Maldegem met 
ingang van 1 november 2018.

* De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de 
burgemeester van 13 september 2018 betreffende 
de benoeming van mevrouw Den Ticht Marieke tot 
assistent dienst PLIF personeel bij de lokale politie van 
Maldegem met ingang van 1 november 2018.

Ter info :
De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan op 
donderdag 20 december 2018.
De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting, 
bekend gemaakt worden op de gemeentelijke web-
site: www.maldegem.be/gemeenteraad.

De gemeenteraadszittingen gaan steeds door om 
19.30 uur in 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.

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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ZONDAG 2 DECEMBER 2018
16.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Theatermakerij
Het Eenzame Westen 
Slachtinge 
Wanneer de elfjarige Ferdinand leeftijdsgenootje Bruno 
met een stok twee tanden uit de mond slaat én daarbij 
geen berouw toont, moeten de volwassenen praten. Dat 
vinden de ouders van het slachtoffer. Dus komen de 
twee koppels samen om op een beschaafde manier te 
zoeken naar oplossingen. Een formaliteit. Ze zijn immers 
ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. Politiek correct ook. 
En verstandig.

De glazen worden voller en weer leger en de gezelligheid 
slaat gauw om. Wanneer de situatie volledig escaleert, 
lijkt beschaving ver te zoeken en wordt de menselijkheid 
wel erg stevig gerelativeerd.

God van de Slachting van Yasmina Reza is een komedie 
waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen in hilarische, 
bitterzoete taferelen. 

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO),  
€ 12 (GABO en -26 jaar)

VRIJDAG 7 DECEMBER 2018
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Bas Birker 
Je moeder 
Over verse moeders, verse Belgen en belegen taboes.

Acht jaar geleden verhuisde Bas van Tilburg naar 
Antwerpen. Hij maakte meteen vrienden in de Vlaamse 
comedyscene en leerde hier de vrouw van zijn leven 
kennen. Het voelde als thuiskomen.

Alles doet Bas om in te burgeren: creatief boekhouden, 
sluiproutes zoeken om alcoholcontroles te omzeilen 
en kamperen voor de school om zijn dochtertje in te 
schrijven.

Desondanks blijft hij een buitenstaander die ons, gekke 
Vlamingen, observeert. Want wij leven met taboes 
en vragen ons de hele tijd af: “Wat zullen de mensen 
denken?”. We zien een gesprek met de buur over een 
overhangende tak escaleren tot een burgeroorlog. In ons 
hoofd weliswaar, want de echte confrontatie zullen we 
nooit aangaan.
En laat dát nu net zijn waar Bas in uitblinkt: gewoon zijn 
gedacht zeggen. Klinkt het niet, dan botst het. En botsen 
zal het in Je Moeder!

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26 jaar)

© Els Coppens © Studio Edelweiss
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© Heyday Films © Sara De Graeve

Je kan tickets kopen via:
• het loket in CC Den Hoogen Pad
• het UiTloket in het Gemeentehuis
• www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)

Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 
 cultureelcentrum@maldegem.be
 Adegem-Dorp 16/B, Adegem
 www.denhoogenpad.be
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WOENSDAG 12 DECEMBER 2018
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm 
Paddington 2 
Paddington is inmiddels gesetteld bij de familie Brown 
en is een graag gezien figuur in de wijk. Op zijn eigen 
onhandige manier worstelt hij zich van het ene naar het 
andere baantje om geld te verdienen voor een mooi 
cadeau voor de honderdste verjaardag van tante Lucy.

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

 VRIJDAG 21 DECEMBER 2018
17.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Dimitri Leue en de 
familie Von Kapp  
Jonge Snaken 
for X-mas 
Hoe kan je beter de kerstvakantie starten dan met  
een spetterend optreden. Vanaf 17.00 uur kan je in  
CC Den Hoogen Pad terecht voor muziek en ambiance! 
Er is knotsgekke animatie en er zijn hapjes en drankjes 
aan democratische prijzen.

Om 18.00 uur is het tijd voor Rock & Roll voor kinderen 
van elke maat en soort met de familie Von Kapp. Dimitri 
Leue Von Kapp en zijn familie werken met plezier op uw 
heupen. Ze zingen over sprookjes en het publiek leeft 
nog lang en gelukkig.

Gratis
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Maldegemse (amateur)kunst in de kijker

Meetjeslandse 
Meesters 
Het Forum voor Amateurkunsten, jarenlang 
coördinator van dit evenement, haalt de stekker 
uit de Week van de Amateurkunsten. Maar 
dat betekent niet dat al het creatieve talent in 
Maldegem voortaan achter gesloten deuren moet 
blijven. In 2019 zet het kunstzinnig erfgoedproject 
Meetjeslandse Meesters – naast het artistiek 
erfgoed van de regio – het meesterschap van de 
lokale (amateur)kunstenaars in de kijker. Zo ook in 
Maldegem.

Infomomenten 
Ben je benieuwd wat Meetjeslandse Meesters precies 
inhoudt? Kom dan naar de infomomenten op donderdag 
13 december 2018 en donderdag 17 januari 2019, 
beiden om 19.30 uur in het gemeentehuis. Je verneemt 
er alles over het project, hoe je kan deelnemen, op welke 
ondersteuning je kan rekenen, … en je kan inspiratie 
opdoen voor jouw activiteit. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 Marktstraat 7, Maldegem
 cultuurdienst@maldegem.be

 www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters

Rustige studie- of  werkplek

Blokpunt in de bib 
Studenten die tijdens de blokperiode op zoek zijn 
naar een rustige studie- of werkplek, zijn opnieuw 
van harte welkom in de bibliotheek. 

Praktisch
Waar: Je kan studeren aan de leestafels in de bib of 
bij voorkeur in het auditorium, behalve wanneer een 
activiteit doorgaat in het auditorium.

Open: van maandag 17 december 2018 tot met 
donderdag 31 januari 2019, elke weekdag van 10.00 tot 
13.00 uur en van 15.00 tot 18.30 uur en op zaterdag van 
9.00 tot 12.00 uur.

Wens je vroeger te komen studeren, dan kan dit vanaf 
8.30 uur via de dienstingang. Tijdens de middag kun je 
ook gerust blijven verder studeren. 

Gesloten: op maandagnamiddag 24 en 31 december 
en ook op dinsdag 25, woensdag 26 december 2018 en 
dinsdag 1 januari 2019.

Extra’s 
De bib biedt de studenten gratis water, koffie en thee 
aan om het studeren aangenamer te maken. Er zijn ook 
oordopjes beschikbaar. Tijdens een pauze kan je een 
luchtje scheppen op het leesterras. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek
 bibliotheek@maldegem.be

 www.maldegem.be/blokpunten
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Niet meer geldig vanaf  2019

Ruil vóór eind december  
je oude zwemkaart in
Wie nog een oude zwembadkaart in zijn bezit 
heeft, kan deze nog tot uiterlijk eind december 
2018 omruilen aan de bemande kassa in het Sint-
Annazwembad. Vanaf 1 januari 2019 zijn de oude 
kaarten niet meer geldig en kan je in het zwembad 
enkel nog terecht met een nieuwe kaart met QR-code. 
Wie geen extra kaart wenst, kan de abonnementen 
ook op de e-ID kaart laten plaatsen.

Handige kaart
Begin september lanceerde het Sint-Annazwembad een 
nieuwe abonnementskaart. De nieuwe kaart biedt heel 
wat voordelen:
• Alle abonnementen kunnen samen op één kaart 

geplaatst worden. vb. 10-beurtenkaart + Hydrobic + 
babyzwemmen

• Je kan met deze kaart ook terecht aan de kassakiosk 
wanneer de bemande kassa gesloten is.

• Je hoeft de zwemkaart niet meer te gebruiken bij het 
buitengaan na je zwembeurt.

Omruilen tot eind 2018
Je kan je oude zwemkaart nog tot eind december 2018 
omruilen aan de bemande kassa tijdens volgende 
openingsuren: 
Tijdens schooljaar
Dinsdag  19.00 uur–21.45 uur
Woensdag  14.00 uur–17.00 uur
Zaterdag  14.00 uur–17.45 uur
Zondag  08.00 uur–12.00 uur

Tijdens schoolvakanties
Maandag 14.00 uur–17.45 uur
Dinsdag 14.00 uur–17.00 uur
 18.00 uur–21.45 uur  
Woensdag 14.00 uur–17.00 uur
Zaterdag 14.00 uur–17.45 uur
Zondag 08.00 uur–12.00 uur

De sluitingsdata tijdens de eindejaarsperiode vind je op 
pag. 19. 

Info
 050 72 89 59 | Sint-Annazwembad
 zwembad@maldegem.be

 Gidsenlaan zn, Maldegem

  www.maldegem.be/zwembadmaldegem

Met de nieuwe 
abonnementskaart 
kan je ook terecht 
aan de kassakiosk.

Vanaf 1 januari zijn de oude 
zwembadkaarten niet meer geldig.

Aangepaste
openingsuren

bemande kassa
tijdens 

schoolvakanties
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg. gr
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