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22/02/2019 dejaegersandy

Jezelf warm houden aan de zijlijn 

 #sportersbelevenmeer #kskmaldegem 

#igmaldegem #sportschoenen #ikea

2/02/2019 rachel_g_ramon_g

Laat dat carnaval maar beginnen! Ramón 

heeft er al helemaal niks op tegen om zich 

te verkleden. #carnaval #kermis#carnival 

#igmaldegem #littlegodfather#littlegodchild

Carnaval! #carnaval#igmaldegem

3/03/2019 kristof.reybrouck

Winnaars #carnavalmaldegem#igmaldegem

3/03/2019 sophie.vq

Dagelijks uitstapje met Lex #maldegem #igmaldegem #carnaval#vakantie #kermis 
#kindermolensimba

4/03/2019 gregoryvandenhende
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!

#dogboy #dogrescue #train #instadogs 
#park #igmaldegem … 

18/02/2019 tomsinnaeve

Twas echt f chil love jullie #igmaldegem

22/02/2019 elsie.gr

Perfecte ochtend voor een wandeling. I love 

it! Even het hoofd leegmaken voor de dag 

begint. Zalig! #alaskanmalamute#malamute 

#dogsofinstagram #dogstagram#igmaldegem

15/02/2019 yentlbrechtcuelie

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.
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar 

en is een uitgave van de Dienst Communicatie – 

Gemeente Maldegem.

Verantwoordelijke uitgever:  

Burgemeester Bart Van Hulle, 

Koning Albertlaan 46/B6,

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
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Waar scholen zijn, is er  
ook economische activiteit.
Op elf locaties in Maldegem vind je een kleuter- of lagere school. In het centrum van 
Maldegem zijn er twee uitmuntende scholen die ook secundair onderwijs aanbieden, 
beide met een aanzienlijke omvang.

Elke schooldag trekken maar liefst 1.600 kleuters, kinderen en jongeren naar 
het centrum van onze gemeente om naar school te gaan. De aanwezigheid van 
schoolgaande jeugd is een kapstok voor een bloeiend economisch centrum van 
Maldegem. Ouders en grootouders brengen hun kinderen van en naar school en 
drinken wel eens een koffietje in het centrum. Schoolgaande tieners zorgen voor 
levendigheid in het centrum van Maldegem. Jonge gezinnen willen in de omgeving 
van scholen wonen en doen er dan dikwijls ook hun boodschappen. Kortom, scholen 
zorgen voor economische activiteit. Over een vijftal jaar zullen op de site van de 
Maricolen nieuwe schoolgebouwen komen, een prachtig project. Ook scholengroep 
GO! zet enthousiast in op vernieuwing met een duidelijke visie. Het centrum van 
Maldegem zal er daardoor anders uitzien.

Alle scholen in Maldegem zijn voor ons een partner om samen onze gemeente  
beter te maken. 

De Burgemeester
Bart Van Hulle

Burgemeester Bart Van Hulle met 
Patrick Remmerie, directeur Maricolen 
(links) en Geert De Buysere, directeur 
GO! middenschool & atheneum 
Courtmanslaan (rechts)
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Schrijf  je snel in

Gezocht: uitbater voor 
cafetaria Sint-Annazwembad
Het autonoom gemeentebedrijf is op zoek naar een uitbater voor 
de cafetaria van het Sint-Annazwembad. Het Sint-Annazwembad is 
gelegen in het hart van Maldegem met twee zwembaden voor jong 
en oud. De ruime cafetaria kijkt uit op het zwembad. Grijp je kans 
om deze cafetaria uit te baten! 
Inschrijven kan tot 29 maart (aangetekend) of 3 april (dag van 
de opening van offertes). Alle info en de voorwaarden vind je in 
onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 72 89 52 | Dienst Beleid & Organisatie
 steven.de.jaeger@maldegem.be 
 www.maldegem.be/concessie-cafetaria-zwembad-2019

Sluitingsdagen april 
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten 
zijn gesloten op 
• paaszondag 21 april
• paasmaandag 22 april 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis
 onthaal@maldegem.be 
 050 72 72 10 | Onthaal OCMW
 ocmw@maldegem.be 

Beleid en bestuur

Audioverslag gemeente- 
en OCMW-raad
Wist je dat je de verslagen van de gemeente- en OCMW-raad 
niet alleen kan lezen maar ook kan beluisteren via de website 
van de gemeente?  
Surf naar www.maldegem.be/bestuur-beleid en maak daar je 
keuze. Je kan het verslag raadplegen vanaf de goedkeuring door 
de gemeente- of OCMW-raad in de eerstvolgende zitting. 

Info
 050 72 89 51 | Algemeen secretariaat
 secretariaat@maldegem.be
  www.maldegem.be/bestuur-beleid
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Inschrijven vanaf  4 mei

Vrijetijdsaanbod 
zomervakantie
De brochure met het aanbod van de 
vrijetijdsdiensten tijdens de zomervakantie staat 
online vanaf maandag 15 april. De brochure wordt 
bedeeld in week van 22 april.
Inschrijven kan vanaf zaterdag 4 mei om 9.00 uur. 
Alle info vind je via de website en brochure. 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket
 uitloket@maldegem.be
 www.maldegem.be/webshop
 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd 

Vraag tijdig je volmacht

Verkiezingen 2019
Op zondag 26 mei trekken we opnieuw naar de 
stembus voor de federale, regionale en Europese 
verkiezingen. 

Volmacht
Alle Belgen vanaf 18 jaar zijn verplicht om te gaan 
stemmen, ook als ze niet in staat zijn om naar het 
stemlokaal te gaan. Indien je een geldige reden 
hebt om zelf niet te gaan stemmen, kan je een 
volmacht aan een andere kiezer geven. Ook als je 
je op de dag van de verkiezingen in het buitenland 
bevindt, kan je een volmacht geven. 

Bijzitters gezocht
Wil je de verkiezingen achter de schermen 
meemaken? Geef je dan op als kandidaat voor 
bijzitter in een stembureau.

Alle info en voorwaarden kan je opvragen via 
onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 72 89 43 | Dienst Burgerzaken
 burgerzaken@maldegem.be
 www.maldegem.be/verkiezingen-2019
 www.verkiezingen.fgov.be
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UiTPAS Meetjesland: Jouw spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd

Ik spaarde UiTPASpunten, 
wat nu? 
Sinds september 2018 kan 
je in Maldegem een UiTPAS 
Meetjesland kopen. Met je UiTPAS 
spaar je bij elke deelname aan 
vrijetijdsactiviteiten punten. 
UiTPAS Meetjesland is niet enkel 
een spaarkaart, maar óók een 
voordeelkaart. Wie UiTpunten 
spaart, kan die eenvoudig 
omruilen voor mooie voordelen 
zoals korting op een toegangsprijs, 
een gratis activiteit, enz. Via  
www.uitpasmeetjesland.be 
ontdek je alle omruilvoordelen.  
Bij elk omruilvoordeel staat 
vermeld hoeveel punten je nodig 
hebt en hoe je de punten kan 
omruilen. 

Helena (10 jaar) ruilde 
10 UiTpunten in voor een 
gratis zwembeurt in het Sint-
Annazwembad. Omruilen deed 
ze aan de kassa van het Sint-
Annazwembad. Let wel op, de 
openingsuren van de kassa zijn  
niet dezelfde als die van het 
zwembad. Bekijk de openingsuren 
via www.maldegem.be/
zwembadmaldegem. 
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Nog geen UiTPAS Meetjesland? 
Koop je UiTPAS Meetjesland in één van de 
verkooppunten. Je betaalt eenmalig € 5, 
kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen € 2. 
Wie recht heeft op een UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief betaalt € 1. Alle info en 
voorverkooppunten vind je via  
www.maldegem.be/uitpas. 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket

 uitpas@maldegem.be
 www.maldegem.be/uitpas
 www.uitinhetmeetjesland.be/uitpaspartner

Word UiTPASpartner
Elke Maldegemse vereniging kan UiTPASpartner worden.  
Wil jij als vereniging ook graag jouw deelnemers belonen, 
kom dan donderdag 4 april om 19.00 uur naar CC Den 
Hoogen Pad in Adegem voor een infomoment. Laat wel 
weten met hoeveel personen je aanwezig zal zijn door 
een e-mail te sturen naar uitpas@maldegem.be. Je hebt 
als organisator van vrijetijdsactiviteiten heel wat goede  
redenen om UiTPASpartner te worden, bekijk ze via  
www.uitinhetmeetjesland.be/uitpaspartner.

Barbara (39 jaar) gaat wekelijks 
naar een sportactiviteit in Sporthal 
Meos en spaarde al heel wat 
UiTpunten. Ze ruilde 15 UiTpunten 
in bij de lesgeefster en kreeg een 
directe korting van € 10 op haar 
nieuwe sportkaart. Deze sportkaart 
kan ze gebruiken voor de zumba, 
pilates, yoga, enz. 
 
Alle sportactiviteiten vind 
je via www.maldegem.be/
sportactiviteiten.

Berre (3,5 jaar) spaarde al heel 
wat UiTpunten want hij gaat 
regelmatig samen met zijn opa naar 
de jeugdfilm in CC Den Hoogen 
Pad, gaat op zaterdagvoormiddag 
naar het kleuterturnen in Sporthal 
Meos en neemt af en toe deel aan 
een gemeentelijke activiteit tijdens 
de schoolvakanties. Hij ruilde 10 
UiTpunten in voor € 5 korting op 
een grabbelpasactiviteit in de 
krokusvakantie. Zijn mama stuurde 
vóór de start van de inschrijving 
een mailtje naar jeugddienst@
maldegem.be en ontving een 
kortingscode die ze bij de online 
inschrijving kon gebruiken.  

Freddy (68 jaar) is zelf al 52 jaar 
actief als vrijwilliger in Maldegem 
en begeleidt heel wat activiteiten 
in lokaal dienstencentrum Oud 
St. Jozef. Hij spaarde ondertussen 
al 30 UiTpunten en raadpleegt 
die regelmatig via de UiTpas app 
op zijn smartphone. Hij ruilde 
onlangs 15 UiTpunten om voor 
een gratis warme maaltijd in 
het lokaal dienstencentrum. 
UiTpunten omruilen voor een 
gratis pannenkoek, taartje, 
ijscoupe of warme maaltijd doe 
je aan het onthaal van het lokaal 
dienstencentrum. 
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Van 12 maart tot en met 10 mei 2019

Geef je mening over de bestemming 
van de reservatiestrook 

van het Schipdonkkanaal
De Vlaamse overheid organiseert van dinsdag 
12 maart tot en met vrijdag 10 mei een publieke 
raadpleging over de opmaak van een Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Reservatiestrook 
Schipdonkkanaal. Iedereen kan gedurende die 
periode suggesties, opmerkingen of bezwaren 
indienen. Alle documenten liggen ter inzage bij de 
Dienst Omgeving, Bloemestraat 45 in Maldegem 
en bij andere betrokken gemeenten Eeklo, Sint-
Laureins, Lievegem en Deinze. 

Op www.omgevingvlaanderen.be/grup kan je alle 
informatie vinden en je inspraakreactie indienen. Je kan 
je inspraakreactie ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het 
gemeentehuis of bij de Dienst Omgeving of aangetekend 
versturen naar het Departement Omgeving, Afdeling 
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. 
Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. 

Je kan de plannen ook bekijken en meer info verkrijgen 
tijdens de infomarkten op donderdag 21 maart in Eeklo  
en donderdag 28 maart in Lievegem.
 
De bestemming van de reservatiestrook van het 
Schipdonkkanaal verschilt in West- en Oost-Vlaanderen. 
In West-Vlaanderen is het agrarisch gebied; in Oost-
Vlaanderen, meer bepaald op grondgebied van de 
gemeenten Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins, Lievegem 
en Deinze, is het vooral groengebied. In groengebied 
zijn de mogelijkheden tot verbouwen, herbouwen of 
functiewijziging beperkter. Met het GRUP wil de Vlaamse 
overheid de ongelijkheid zoveel mogelijk wegwerken. Zoals 
het nu voorgesteld wordt, zal dit voor sommige eigenaars 
meer mogelijkheden bieden en meer zekerheid geven op 
vlak van verbouwen, herbouwen of functiewijziging. Ook 
wordt de reservatiestrook versmald.
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Standpunt gemeentebestuur Maldegem
In het Maldegemse deel van de reservatiestrook zijn 
tientallen bewoners, eigenaars en pachters van gronden 
betrokken partij. 

Het gemeentebestuur Maldegem zal tijdens de publieke 
raadpleging ook haar standpunt indienen. De voorgestelde 
maatregelen gaan voor de gemeente niet ver genoeg. 
Hoewel de afschaffing van de reservatiestrook in dit GRUP 
niet aan bod komt, zal het bestuur duidelijk maken dat 
het voorstander blijft van een volledige afschaffing van de 
reservatiestrook.

Daarnaast wenst het bestuur dat de huidige bestemming 
groengebied wordt aangepast naar de bestemming 
van de aangrenzende percelen. Dit kan bijvoorbeeld 
(landschappelijk waardevol) agrarisch gebied zijn, 
woongebied of woongebied met landelijk karakter. 
In de omgeving van Raverschoot, Oosteindeken, Prins-
Boudewijnlaan voorziet het gewestplan nog steeds een 
rechttrekking van het Schipdonkkanaal. De gemeente wenst 
dat de huidige bedding behouden blijft. 

Info
 050 72 86 13 | Dienst Omgeving

 www.omgevingvlaanderen.be/grup
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Zaterdag 30 maart

Earth Hour, 
Doe je ook mee? 
Op zaterdag 30 maart organiseert WWF voor het 
elfde jaar op rij Earth Hour in België. Tussen 20.30 
en 21.30 uur zullen miljoenen mensen overal ter 
wereld symbolisch de lichten doven om te tonen dat 
de strijd tegen de klimaatverandering ons allemaal 
aangaat. Doe ook mee, overtuig familie en vrienden, 
en geef samen een sterk signaal!

Ook de gemeente neemt deel en dooft i.s.m.  
Eandis op dat tijdstip de klemtoonverlichting  
op de monumenten.

Wil je nog meer doen? 
Zonder veel te moeten investeren, kan je:
• alle onnodige verlichting doven,
• toestellen in standby-stand uitschakelen,
• spaarlampen of LED-lampen plaatsen,
• de verwarming één graad lager zetten,
• overschakelen op groenestroom (vaak is groene stroom 

goedkoper dan grijze stroom, doe de V-test!),
• de auto wat meer laten staan en de fiets of het openbaar 

vervoer gebruiken,
• gebruik maken van regenwater in plaats van drinkwater.

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

 www.earthhour.org

Groepsaankoop 100 % groene stroom

Bespaar gemiddeld  
367 euro op je 
energiefactuur
Energieleveranciers Mega en Engie Electrabel hebben 
het beste bod uitgebracht tijdens de veiling van 
de achtste groepsaankoop 100 % groene stroom 
en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. De 
50.000 deelnemers kregen een persoonlijk voorstel 
en moeten voor 30 april overstappen. Gezinnen met 
een combinatiecontract elektriciteit en aardgas 
besparen gemiddeld € 367*; gezinnen met enkel elek-
triciteit € 195*. 

* De vergelijking is gemaakt ten opzichte van een gewogen 
gemiddelde energieprijs van de februari 2019 tarieven van 
gelijke producten van de grotere energieleveranciers.

Was je niet ingeschreven, maar wil je toch profiteren 
van het aanbod? 
Voer dan je gegevens in via onderstaande website en je 
ziet meteen wat je bespaart. Je kan het aanbod meteen 
accepteren of langsgaan in het lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 op volgende 
momenten:
• donderdag 9.00 tot 12.00 uur
 elke 1ste en 3de maandag 18.00 tot 20.00 uur
• elke 1ste zaterdag 10.00 tot 12.00 uur 

Info
 0800 76 101 | Infolijn

 groenestroom@oost-vlaanderen.be
 www.samengaanwegroener.be   
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Berm dient als bufferzone

Hou je berm hindernisvrij!
Heel wat inwoners plaatsen op de bermen vóór hun 
woning paaltjes, stangen, kasseistenen of andere 
obstakels. Zo willen ze hun berm mooier maken of 
verhinderen dat op dat deel van de berm gereden 
wordt. Maar deze hindernissen vormen een gevaar 
voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor 
voetgangers die deze berm moeten volgen en voor 
(bestuurders van) voertuigen wanneer die moeten 
uitwijken voor een tegenligger.

Buffer
De gemeente apprecieert dat inwoners de berm voor hun
woning netjes willen houden, maar als ze hem afbakenen
of versperren, verliest die berm zijn noodzakelijke functie
in het verkeer. De berm dient in veel gevallen te worden 
gebruikt door voetgangers, maar kan ook deels dienen als 
parkeerruimte indien 1,5 meter vrije doorgang mogelijk 
blijft voor de voetgangers. Een berm doet ook dienst als 
buffer wanneer voertuigen of fietsers door onvoorziene 
omstandigheden plots moeten uitwijken.
 
Aansprakelijkheid
In het gemeentelijk reglement met betrekking tot 
gemeentelijke administratieve sancties en de wegcode 

staat bovendien vermeld dat je mede aansprakelijk kan 
worden gesteld door een slachtoffer of de gemeente als 
er zich een ongeval voordoet door een hindernis  
(bv. een fietser die bij het uitwijken tegen zo'n paaltje  
in de berm botst). 
 
Help mee en verwijder obstakels
In het kader van de verkeersveiligheid vraagt de gemeente 
aan bewoners en eigenaars om eventuele aangebrachte 
hindernissen in de berm te verwijderen. Wanneer de 
gemeente een overtreding vaststelt, zullen we in eerste 
instantie een waarschuwing geven en de eigenaar vragen 
om de berm obstakelvrij te maken. Indien dit niet gebeurt, 
volgt een bestraffing met boete. Zo’n administratieve 
geldboete kan oplopen tot maximum € 350. 

Info
 050 72 89 38 | Dienst Veiligheid
 veiligheid@maldegem.be

 www.maldegem.be/gemeentelijke-administratieve-  
 sancties

Hou je berm, zoals op deze foto, mooi en verkeersveilig!Hou je berm, zoals op deze foto, mooi en verkeersveilig!
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Opgelet:
zonder 

afspraak op 
voorhand 

word je niet 
geholpen!

Enkel mogelijk na reservatie

Hulp bij invullen van 
de belastingaangifte
Wie?
• 60 plussers 
• Personen met een beperking

Waar?
Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Wanneer?
• woensdag 15 mei van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 

16.00 uur
• vrijdag 24 mei van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 

uur

Opgelet: ENKEL op afspraak
Zonder afspraak word je niet geholpen!

1 belastingaangifte = 1 afspraak 

Je kan enkel op dinsdag 23 en donderdag 25 april 
van 9.00 tot 16.30 uur een afspraak maken via tel. 
050 40 39 27. 

Gelieve bij het maken van de afspraak je identiteitskaart bij 
de hand te houden. 

Wat moet je meebrengen?
Om je snel en doeltreffend te kunnen helpen, breng je 
volgende documenten mee:
• papieren aangifte
• aanslagbiljet van het aanslagjaar 2018
• fiscale fiches van 2018
• attest woonleningen
• attest pensioensparen, levensverzekeringen …
• attest i.v.m. dienstencheques
• attest i.v.m. kinderopvang
• bewijsstukken (factuur, offerte, attest en bewijs van 

betaling) m.b.t. betaalde
• onderhoudsuitkeringen
• bewijsstukken (factuur, offerte, attest en bewijs van 

betaling) m.b.t. dakisolatie
• eventuele andere bewijsstukken van aftrekbare uitgaven

Liever online?
Dien je belastingaangifte online in via www.myminfin.be. 

Info
 0257 257 57 | Belastingkantoor Gent

  Garenstraat 48 (gelijkvloers), Kantoor Eeklo

Openingsuren belastingskantoor Eeklo:
Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
In juni 2019 elke dinsdag en donderdag doorlopend 
van 9.00 tot 15.00 uur.
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t.e.m. ma 6/05/19
Zoektocht "3de Al onder de 
weg van Maldegem"
Dag naar eigen keuze te bepalen
Waar: start café ’t Voske – einde Middelburg
Meer info: dirk.temmerman9@gmail.com, 
0487 38 70 35, www.komopmaldegem.be

ma 1/04/19 
Leeskring 
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Schaaknamiddag 
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 2/04 en di 23/04/19
Magenta 
ondersteuningstraject 
zorg werk leven balans voor 
ouders van een zorgenkind
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef en Huis van het Kind Maldegem

di 2/04/19 
Cursus aquarel- 
technieken voor  
beginners
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 3/04/19 
Bloemschikken 
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 3/04 en 17/04/19
Workshop ‘Werken  
met gemengde 
technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 4/04/19 
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada museum, Heulendonk 21, 
Adegem (Maldegem)
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

Voordracht   
‘Reanimatie en  
gebruik AED-toestel’
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

vr 5/04/19 
Zangnamiddag 
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Ladies Evening
Van 19.15 tot 22.00 uur
Waar: JBC Maldegem, Sint Barbarastraat 19, 
Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 
liesmeirezonne@gmail.com

za 6/04/19 
Kon. Fanfare Verenigde 
Vrienden Adegem in concert 
met Jo Lemaire
Van 20.00 tot 23.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Koninklijke Fanfare Verenigde 
Vrienden Adegem, 0485 03 03 61, els.
vanhulle1@telenet.be 

Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info : Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje, 
Facebook Bibliotheek

ma 8/04/19 
PC-dokters 
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 9/04/19 
Contactgroep ‘Parkinson’ 
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 10/04/19 
Jeugdfilm Early Man
Zie pag. 27

Bakken voor kinderen 
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum  
Oud St. Jozef
Meer info: Gezinsbond Maldegem/
Middelburg, 050 71 31 32,  
etienne.dhont@telenet.be

do 11/04/19 
Paasfeest 
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

zo 14/04/19 
Familievoorstelling Salibonani 
- Klaproos
Zie pag. 27

Pannenkoekenwandeling 
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Artisan, Moerhuizestraat 50, Maldegem
Meer info: De Naturen Blomme, de.naturen.
blomme@gmail.com

ma 15/04/19 
Bingo 
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Crea voor kinderen
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 
liesmeirezonne@gmail.com
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do 18/04/19 
Vrij inloopmoment  
Kind & Gezin
Van 9.00 uur tot 12.00 uur
Waar: consultatiebureau Kind & Preventie, 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: 050 40 39 26, huisvanhetkind@
maldegem.be

ma 22/04/19 
Paaseierenraap
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Sint Annapark (kantine), Gidsenlaan, 
Maldegem
Meer info: Gezinsbond Maldegem/
Middelburg, gezinsbondmaldegem@gmail.com

Paaseierenraap
Van 10.00 tot 14.00 uur
Waar: Maeyensbos, Oude Weg 48, Adegem
Meer info: Gezinsbond Adegem, 
dorinedevlieger@outlook.com

di 23/04/19 
Cursus aquarel- 
technieken voor 
gevorderden
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 24/04/19 
Gezondheidsconsultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Tennis voor kinderen
Van 13.00 tot 14.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
Maldegem
Meer info: Gezinsbond Maldegem, 
Middelburg, gsfmaldegem@gmail.com 

Buitenspeeldag
Zie pag. 15

do 25/04 t.e.m. zo 
28/04/19

Smeedstage 
Waar: Kanunnik Andrieszaal, Pieter 
Bladelinplein, Middelburg (Maldegem)
Meer info: info@herbeleef.eu, www.ijzer-en-
vuur.be 

vr 26/04/19
Lokale Helden
Zie pag. 25

za 27/04/19
Beheervoormiddag in het 
Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81, 
Maldegem
Meer info: 0474 87 17 62, johanbosmans@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,  
www.natuurpunt.be

za 27/04/19 en zo 28/04/19

Zie pag. 24

vr 26/04/19 t.e.m.  
vr 17/05/19

Tentoonstelling Dag/ Nacht
Zie pag. 15

zo 28/04/19 e.a.
Boomgaerdexpo
Zie pag. 26

zo 28/04/19 
Tennislessen GSF
Van 10.00 tot 12.00 uur
Waar: Sportpark Maurice De Waele, 
Bloemestraat 36/D, Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem,  
050 72 89 70, sportdienst@maldegem.be, 
www.maldegem.be/webshop

ma 29/04/19 
Filmnamiddag   
‘Phantom thread’ 
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

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

di 30/04/19

Kookles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
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Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij sommige activiteiten UiTpunten.  
Bekijk alle UiTPASactiviteiten en –voordelen via www.uitpasmeetjesland.be

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. Wekelijkse activiteiten 
verschijnen niet in dit overzicht 
en kan je raadplegen via de online 
kalenders. Wie vragen heeft, kan 
terecht aan het UiTloket in het 
gemeentehuis of via de helpdesk 
op www.uitdatabank.be.
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UiTTIPS

Expo

DAG/NACHT
Vr 26 april t/m vr 17 mei, tijdens openingsuren academie
Een wervelende expositie van de jongeren van de 
3de graad Kuma rond het thema licht en donker. De 
leerlingen geven hun eigenzinnige kijk en interpretaties 
gestalte in het atrium van de vernieuwde academie. De 
expositie opent op vrijdagavond 26 april om 19.30 uur 
tijdens Lokale Helden (zie pag. 25). 

Info
 050 72 89 50| Kuma

  Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem
 kunstacademie@maldegem.be
 www.academiekuma.be 

Noteer alvast in je agenda

AUTEURSLEZING 
BART VAN LOO
Vrijdag 10 mei om 19.30 uur

Meesterverteller Bart Van Loo trekt met een nieuw  
verhaal door Vlaanderen en houdt halt in Maldegem.  
Hij vertelt over de wonderlijke aartsvaders van de  
Nederlanden: De Bourgondiërs. 

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

Woensdag 26 april

BUITENSPEELDAG
Buiten spelen! 
Woensdag 26 april is het weer zover! Voor de twaalf-
de keer toveren we het Sint-Annapark om tot één 
groot speelparadijs. Er zijn reuzespelen, volksspelen, 
een schminkstand, springkastelen, een circusinitiatie 
en zoveel meer!

Helpend handje?

Onze gezellige buitenspeeldag kan enkel doorgaan 
dankzij de vele helpende handjes. Heb jij kriebels 
om die dag te komen helpen? Alle hulp is zeker 
welkom! Contacteer de Jeugddienst of vul het online 
formulier in. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 jeugddienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/buitenspeeldag
 Buitenspeeldag Maldegem 2019
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Activiteit tip 1
Het lokaal dienstencentrum organiseert heel wat 
activiteiten om in beweging te blijven:
• Fietsnamiddag: elke dinsdag van april tot eind 

september (13.30 uur start aan LDC Oud St. Jozef) - 
gratis

• Bollen: elke woensdag om 13.30 uur van april tot 
eind september – gratis 

• Petanque: iedere donderdag om 14.00 uur van april 
tot eind september - gratis

• Yoga: iedere vrijdag, met uitzondering van de 
schoolvakanties van 14.00 uur tot 15.00 uur in de 
Atelierzolder – € 11 (vijfbeurtenkaart)

Info
 050 40 39 22 | lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
 centrumleider@maldegem.be

 Mevr. Courtmanslaan 92

 www.ocmwmaldegem.be/activiteiten

Week van de valpreventie 

Laat angst om te 
vallen je leven niet bepalen!
Hilda, 76 jaar, is vorig jaar van de trap gevallen. Zij durft 
sindsdien de trap niet meer op en af, omdat ze schrik 
heeft om nog een keer te vallen. Heb jij ook angst om 
te vallen? Je bent niet alleen; ongeveer één op twee 
65-plussers heeft valangst. 

Een val met een ernstig letsel als gevolg, kan valangst 
veroorzaken waardoor je misschien minder gaat bewegen. 
Hierdoor neemt je spierkracht en evenwicht af en vergroot 
net de kans om opnieuw te vallen. Zo kom je in een vicieuze 
cirkel terecht.

Tips
• Blijf in beweging.
• Bespreek je valangst met familieleden, lotgenoten, 

vrienden en/of een arts. Door een gesprek kan je je 
houding en denken ten opzichte van je angst veranderen.

• Pas je omgeving en je gedrag aan zodat je het risico om te 
vallen verkleint.

Info
 Vraag raad aan je arts

 www.valpreventie.be
Activiteit tip 2
Op dinsdag 14 mei organiseren de gemeentelijke 
sportdiensten en de Burensportdienst Meetjesland de 
Meetjeslandse sporteldag, een sportieve dag voor 
actieve en minder actieve 50-plussers. Je kan wandelen, 
fietsen, curvebowl of krulbol spelen en nog heel wat 
andere sporten beoefenen. 

Wanneer: dinsdag 14 mei
Waar: Sportcentrum Den Boer, Den Boer 17, 9930 
Lievegem

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

 Bloemestraat 36/D, Maldegem

 www.maldegem.be/sportelen
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Zorgbedrijf  Meetjesland

Geniet dankzij thuiszorg langer 
van je vertrouwde omgeving 
Paula De Prest (75) uit Maldegem krijgt al ruim 17 jaar 
gezinszorg en poetshulp van Zorgbedrijf Meetjesland. 
Haar verzorgenden Irmgard, Sabine en Nancy komen 
met plezier Paula thuis een handje helpen. 

Paula: “Al 17 jaar komen Irmgard, Sabine en Nancy dagelijks 
bij me langs. Ze zijn alle drie verschillend waardoor ze elkaar 
eigenlijk perfect aanvullen. Ze helpen me onder andere met 
dagdagelijkse huishoudelijke taken zoals boodschappen 
doen, wassen, strijken en koken. Vaak doen ze ook iets 
extra zoals m’n haren doen, m’n nagels lakken in mijn 
lievelingskleuren tot zelfs m’n benen ontharen en m’n 
voeten verzorgen. Vroeger maakte ik mezelf graag op en 
dankzij hen zie ik er tot op 
vandaag nog altijd piekfijn 
uit”, knipoogt ze. “Ongeacht 
wat we doen, we hebben 
altijd plezier en we lachen 
enorm veel. Af en toe durf 
ik hen eens commanderen, 
maar zelfs dan doen ze alles 
met een glimlach en dat 
doet me plezier. Ik vind het 
ook leuk dat ik nog steeds 
bepaalde dingen zelf kan blijven doen zoals dweilen en de 
was. Andere activiteiten die moeilijk zijn voor mij laat ik nu 
met een gerust hart over aan hen. Ik apprecieer het enorm 
dat ze met de nodige aandacht, maar vooral met hart en ziel, 
voor mij zorgen. Dankzij hen krijgen heel wat mensen de 
juiste hulp en ondersteuning.”

Verzorging en poetshulp op maat 
Kan je net zoals Paula door ziekte beperking, ouderdom 
of andere omstandigheden niet meer zelf instaan voor 
persoonlijke verzorging en het huishouden? Zorgbedrijf 
Meetjesland helpt je met allerlei huishoudelijke taken, 
persoonshulp en activiteiten. Zo kan jij nog lang genieten van 
je vertrouwde omgeving. Zowel mensen die voor een korte 

tijd of lange tijd hulp nodig hebben zijn welkom. Er is steeds 
verzorging en poetshulp op maat van jouw behoeften. 

Wil je meer informatie over onze gezinszorg en poetshulp? 
Neem dan contact op met:

Info
 050 40 39 44 | Gezinszorg Zorgbedrijf Meetjesland
 Isabelle.demon@zorgbedrijfmeetjesland.be

 050 40 39 41 | Poetshulp Zorgbedrijf Meetjesland
 Richelle.boes@zorgbedrijfmeetjesland.be
 thuiszorg.maldegem@zorgbedrijfmeetjesland.be 

 www.zorgbedrijfmeetjesland.be 

 lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
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Maldegemnaar Paula De Prest en haar verzorgende 
Irmgard Vanhuyse.

De 
verzorgenden 

doen de 
huishoudelijke 

taken exact zoals 
ik het vroeger 

deed.
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 FEBRUARI 2019
GEMEENTERAAD

1. MEDEDELINGEN AAN DE RAAD: 
KENNISGEVING BIJZONDER 
NOOD- EN INTERVENTIEPLAN TER 
GELEGENHEID VAN CARNAVAL 
MALDEGEM 2019 

In het kader van de noodplanning werd 
een bijzonder nood-en interventieplan 
opgesteld voor het evenement 
Carnaval Maldegem dat doorgaat op 2 
en 3 maart 2019.

Dit rampenplan moet worden aan-
vaard door de gemeenteraad en moet 
worden goedgekeurd door de provin-
ciegouverneur.

De gemeenteraad aanvaardt het 
bijzonder nood-en interventieplan voor 
Carnaval Maldegem 2019.

2. VERVANGING ZITTINGVERSLAG 
DOOR AUDIO OPNAME 
Het nieuw decreet over het lokaal 
bestuur laat toe dat de gemeenteraad 
ervoor kiest om het zittingsverslag te 
vervangen door een audio- of audio-vi-
suele opname van de openbare zitting 
van de gemeenteraad.

Het woordelijk uittypen van de toelich-
tingen bij de punten, de tussenkom-
sten van de raadsleden, de antwoor-
den van de burgemeester en/of de 
schepenen, de mondeling en schrif-
telijk gestelde vragen en antwoorden, 
betekenen maandelijks een aanzienlij-
ke tijdsinvestering van het gemeente-
secretariaat.

De gemeentelijke administratie be-
schikt momenteel over een systeem 
dat ervoor zorgt dat de audio opname, 
net zoals voorheen het geschreven 
verslag, op de website van de gemeen-
te kan geplaatst worden, waardoor het 
publiek er ten allen tijde kennis van kan 
nemen.

De gemeenteraad beslist om het 
zittingsverslag van de gemeenteraad 

te vervangen door een audio opna-
me van de openbare zitting van de 
gemeenteraad. De audio opname zal 
te raadplegen zijn op de gemeentelijke 
website.

3. TOESPRAAK DOOR DE FRACTIELEI-
DER VAN GROEN: KENNISNEMING 

Tijdens de installatievergadering van 7 
januari 2019 werden de fracties in de 
gemeenteraad vastgesteld.

In de zitting van 30 januari 2019 kwa-
men dhr. Marten De Jaeger, fractie-
leider van CD&V en dhr. Timothy De 
Groote, fractieleider van Vlaams Belang 
reeds aan bod. Raadslid Dino Lateste 
deelde mee, gelet op de afwezigheid 
van dhr. Stefaan Standaert, fractielei-
der van Groen, dat hij een toespraak 
zal houden tijdens de volgende zitting 
van de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt kennis van 
de toespraak van dhr. Stefaan Standae-
rt als fractieleider van Groen.

4. GOEDKEURING NOTULEN EN 
AUDIOVERSLAG GEMEENTERAADS-
ZITTING 30 JANUARI 2019* 

Het zittingsverslag van de gemeente-
raad van 30 januari 2019 werd uiterlijk 
acht voor de dag van de vergadering 
gepubliceerd op de gemeentelijke 
website waar de raadsleden er kennis 
konden van nemen.

De notulen en het audioverslag van 
de zitting van de gemeenteraad van 
30 januari 2019 worden goedgekeurd, 
mits toevoeging in de notulen van de 
tussenkomst van raadslid Koenraad De 
Ceuninck (CD&V) bij punt 24 'Aan-
stelling leden raad van bestuur AGB 
Maldegem'.

5. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
GEMEENTERAAD* 

De gemeenteraad stelt bij aanvang van 
de zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement vast.

Ten opzichte van het vorige huishou-
delijk reglement werden in het nieuwe 
huishoudelijk reglement volgende 
zaken aangepast: 

De raad vergadert bij voorkeur op 
vooraf meegedeelde woensdagen.

De e-mail inzake de oproeping licht het 
raadslid in dat de vergadering werd 
gepubliceerd op de beveiligde website 
https://maldegem.meetingmobile.net.

De volgorde van vergaderen waarbij 
de gemeenteraad eerst de openbare 
agenda afwerkt, waarna de gemeen-
teraad geschorst wordt en waarna 
de OCMW-raad zowel de openbare 
als niet openbare agenda afwerkt. Na 
het sluiten van de vergadering van de 
OCMW-raad opent de voorzitter het 
besloten deel van de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurt het huishou-
delijk reglement goed.

6. MALDEGEM SAMEN - GOEDKEU-
REN BEHEERSOVEREENKOMST 
OCMW GEMEENTE*

De gemeenteraad keurde in zitting van 
21 december 2017 de beheersover-
eenkomst tussen gemeente en OCMW 
goed.

Door de inkanteling van het OCMW 
in de gemeente en BBC2020, is het 
noodzakelijk de beheersovereenkomst 
waar nodig aan te passen, o.m. aan 
het nieuw decreet lokaal bestuur, een 
update van personeelsgegevens, de 
registratie van de geldstromen tussen 
gemeente en OCMW.

De gemeenteraad keurt de aangepas-
te beheersovereenkomst tussen de 
gemeente en het OCMW goed en gaat 
akkoord om een uitgebreide evaluatie 
op korte termijn te doen.

7. VERKOOP BEZOEKERSCENTRUM 
MIDDELBURG - PRINCIPIEEL AK-
KOORD* 

De gemeenteraad besliste op 22 
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september 2016 om over te gaan tot 
de openbare verkoop van de woning 
(gekend als voormalig Bezoekerscen-
trum Middelburg) met grond gelegen 
te Middelburg, Groene Markt 8.

Het pand werd eerder vruchteloos 
(zowel in een openbare procedure als 
een onderhandse procedure) te koop 
gesteld. Dit dossier sleept al aan sedert 
2016. Er werd nu een bod van 130 000 
euro voor dit pand ontvangen. 

De gemeenteraad gaat in op het hoog-
ste uitgebrachte bod van 130 000 euro 
en beslist bijgevolg om dit pand aan 
hem te verkopen.

8. VERKOOP GROND VOOR ELEKTRI-
CITEITSCABINE OUDE STAATSBAAN 
– AKTE* 

De gemeenteraad besliste in zitting van 
22 oktober 2015 om de verkoop van 
een perceeltje grond ter hoogte van 
het kruispunt Oude Staatsbaan - Oude 
Staatsbaan, voor het plaatsen van een 
grotere elektriciteitscabine goed te 
keuren.

De intercommunale Imewo, wenst 
ter hoogte van het kruispunt 
Oude Staatsbaan - Oude 
Staatsbaan te Adegem een grotere 
elektriciteitscabine te plaatsen.

Imewo is eigenaar van het perceeltje 
ter hoogte van het kruispunt, maar 
dit is te klein in oppervlakte om er een 
grote cabine op te plaatsen.

De gemeenteraad besliste daarom 
in zitting van 22 oktober 2015 om 
akkoord te gaan met de verkoop van 
7,26 m² openbaar domein ter hoogte 
van het kruispunt, mits een vergoeding 
van 363,00 euro.

De akte voor de verkoop van 7,26 
m² grond aan de intercommunale 
Imewo voor het uitbreiden van de 
elektriciteitscabine ter hoogte van het 
kruispunt Oude Staatsbaan - Oude 
Staatsbaan wordt goedgekeurd.

9. STRAATNAAMGEVING AAN PAD 
TUSSEN ZILVERERF EN NOORD-
STRAAT - DEFINITIEVE BESLISSING.* 

De gemeenteraad besliste in zitting 

van 20 december 2018 om aan het pad 
tussen het Zilvererf en de Noordstraat 
principieel de straatnaam "Van Mul-
lempad" toe te kennen.

Het advies van de archiefverantwoor-
delijke, de cultuurraad en de heem- 
kundige kring is gunstig.

Uit het proces-verbaal betreffende het 
gehouden onderzoek blijkt dat geen 
bezwaren werden ingediend.

De gemeenteraad kent definitief de 
naam "Van Mullempad" toe aan het 
pad tussen het Zilvererf en de Noord-
straat.

10. STRAATNAAMGEVING IN DE VER-
KAVELING HUYSMAN: PRINCIPIËLE 
BESLISSING* 

De gemeenteraad keurde in zitting van 
23 juni 2016 het tracé van de nieuwe 
wegenis, in de verkaveling Huysman, 
gelegen te Adegem-Dorp goed, waar-
door aan de nieuw aangelegde straat 
een naam kan toegekend worden.

Na het advies van de archiefverant-
woordelijke werd het voorstel ‘Moline-
laan’ (naar de stad Moline (Ilinois) in de 
USA waar in de 19de en de 20ste eeuw 
tal van Adegemse en Maldegemse 
migranten op de vlucht voor armoede 
een nieuwe thuis vonden), geformu-
leerd door de cultuurraad.

Het college van burgemeester en 
schepenen stelt voor om de naam 
‘Molinelaan’ toe te kennen.

De gemeenteraad verdaagt het punt 
vermits er in Adegem reeds een ‘Mo-
linehof’ is, waardoor verwarring door 
de hulpdiensten kan gevreesd worden. 
Aan de gemeentelijke diensten en de 
cultuurraad wordt gevraagd een nieuw 
voorstel in te dienen.

11. BEKRACHTIGING BURGEMEES-
TERBESLUIT D.D. 14 FEBRUARI 2019 
BETREFFENDE DE JAARLIJKSE PAD-
DENOVERZET* 

Het college van burgemeester en sche-
penen heeft in zitting van 12 februari 
2019 een beslissing genomen met 
betrekking tot het politiereglement be-
treffende de jaarlijkse paddenoverzet 

van 15 februari tot en met 15 april.

Deze beslissing betekent een wijziging 
van het vigerende politiereglement. 
Gezien de periode van de paddenover-
zetactie reeds start op 15 februari en 
de gemeenteraad pas doorgaat op 
27 februari 2019, diende een burge-
meesterbesluit te worden opgemaakt. 
Dit besluit van de burgemeester moet 
op de eerstvolgende gemeenteraad, 
zijnde 27 februari 2019 te worden 
bekrachtigd.

De gemeenteraad bekrachtigt het bur-
gemeesterbesluit van 14 februari 2019 
betreffende de jaarlijkse paddenover-
zet van 15 februari tot en met 15 april. 

12. AKTENAME HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT CULTUURRAAD 
In het vooruitzicht van de nieuwe legis-
latuur 2019-2024 en de hersamenstel-
ling van de adviesraden binnen de 6 
maanden na de installatievergadering 
van de nieuwe gemeenteraad nam de 
cultuurraad in de loop van het najaar 
2018 het huishoudelijk reglement 
onder de loep. Dit dateerde immers 
ook al van 2003. De herwerking ervan 
liet alvast toe om:

- het takenpakket van de cultuurraad 
eigentijds te vertalen en te verfijnen.

- de samenstelling van de cultuurraad 
op een bredere leest te schoeien via 
het intenser betrekken van geïnteres-
seerde burgers.

- meer in te zetten op thematische 
werkgroepen.

Het huishoudelijk reglement bepaalt 
de nadere werking van de algemene 
vergadering, het bestuur en de werk-
groepen. 

De gemeenteraad neemt akte van 
het huishoudelijk reglement van de 
cultuurraad zoals goedgekeurd tijdens 
haar algemene vergadering van 29 
november 2018.

13. GOEDKEURING STATUTEN  
CULTUURRAAD* 
In het vooruitzicht van de nieuwe legis-
latuur 2019-2024 en de hersamenstel-
ling van de adviesraden binnen de 6 
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maanden na de installatievergadering 
van de nieuwe gemeenteraad nam de 
cultuurraad in de loop van het najaar 
2018 haar statuten onder de loep. 
Deze dateerden immers al van 2003. 
De herwerking ervan liet alvast toe om:

het takenpakket van de cultuurraad 
eigentijds te vertalen en te verfijnen.

 de samenstelling van de cultuurraad 
op een bredere leest te schoeien via 
het intenser betrekken van geïnteres-
seerde burgers.

meer in te zetten op thematische 
werkgroepen.

De herwerking van de statuten is een 
goede zaak aangezien er zo een meer 
eigentijdse invulling kan worden gege-
ven aan de werking van de cultuurraad, 
er een grotere flexibiliteit aan de dag 
kan worden gesteld naar samenstelling 
toe en geanticipeerd wordt op een van 
de grootste toekomstige uitdagingen 
voor de adviesraden nl. de verschui-
ving van het engagement in vereni-
gingen naar een meer individueel 
engagement.

De gemeenteraad keurt de statuten 
van de cultuurraad goed.

14. OVERNAME WEGENIS VERKAVE-
LING ZANDHOOGTE – AKTE* 

De gemeenteraad besliste in zitting van 
23 oktober 2002 het wegenistracé en 
de wijze van uitvoering van wegenis en 
nutsvoorzieningen in de verkaveling 
langsheen de Kleine Bogaardestraat 
goed te keuren.

 In zitting van 30 maart 2011 werd 
door de gemeenteraad de kosteloze 
overname van de wegenis in de verka-
veling Zandhoogte, aangevuld met het 
perceel 13 B (wadi) en het driehoekig 
restperceel tussen wadi en wegenis 
goedgekeurd.

In totaal wordt 1.792,27 m² + 205 m² + 
71,71 m² = 2.068,98 m² overgenomen 
en opgenomen in de gemeentelijke 
wegen.

De akte inzake de kosteloze overname 
van de wegenis in de verkaveling Zand-
hoogte, wordt goedgekeurd.

15. KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS 
(BALGERHOEKE) - ADVIES JAARREKE-
NING 2018* 

Deze jaarrekening vertoont een exploi-
tatieoverschot van 1.647,49 euro.

De exploitatietoelage voor het jaar 
2018 bedraagt 21.405,70 euro en over-
schrijdt daarmee niet de raming van de 
exploitatietoelage, zoals in de strate-
gische meerjarenplanning 2014-2019 
vastgelegd op 24.423,89 euro.

De gemeenteraad verleent een gunstig 
advies aan de jaarrekening 2018 van 
de kerkfabriek van Sint-Antonius te 
Balgerhoeke (Eeklo).

16. NOMINATIEVE SUBSIDIES 2019 
GEMEENTE* 

In het meerjarenplan 2019 zijn reeds 
de kredieten van de nominatieve subsi-
dies goedgekeurd.

De werkingsbijdragen aan de pol-
ders werden goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 30 januari 
2019. Deze bedragen zijn hoger dan 
het voorziene krediet in het meerja-
renplan. 

De lijst van de nominatieve subsidies 
voor 2019 van de gemeente wordt 
goedgekeurd.

17. PAULO - CONVENANT -  
BASISTREKKINGSRECHT 75%* 

Voor de dienstjaar 2017 en 2018 werd 
gekozen voor een convenant met 
PAULO-politieopleiding met een basis-
trekkingsrecht van 75%.

PAULO laat de politiezone opnieuw 
de keuze om in te tekenen op het 
afnameconvenant met een basistrek-
kingsrecht van 75% of 100%.

De gemeenteraad gaat akkoord om 
voor het dienstjaar 2019 opnieuw te 
kiezen voor een convenant met PAU-
LO-politieopleiding met een basistrek-
kingsrecht van 75%.

18. WELZIJNSBAND MEETJESLAND 
BUDGET 2019* 

De raad van bestuur van de Welzijns-
band Meetjesland keurde in zitting van 
22 november 2017 het meerjarenplan 
2014-2022 goed.

De gemeentraad keurde in zitting van 
21 december 2017 het meerjarenplan 
2014-2022 van Welzijsband Meetjes-
land goed.

Het budget past in het meerjarenplan.

De gemeenteraad neemt akte van het 
budget 2019 van de Welzijnsband.

19. WIJZIGING STATUTEN AGB 

De gemeenteraad keurde in zitting van 
30 mei 2017 de statuten van het Au-
tonoom Gemeentebedrijf Maldegem 
goed.

De raad van bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf 
Maldegem gaf in zitting van 5 februari 
2019 positief advies betreffende de 
statutenwijziging.

De organen van het Autonoom 
Gemeentebedrijf zijn op vandaag 
de volgende: raad van bestuur, 
samengesteld uit alle leden van de 
gemeenteraad en directiecomité, 
samengesteld uit de leden van 
het college van burgemeester en 
schepenen.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Door de wijziging van de statuten 
wordt nu gewerkt met een beperkte 
samenstelling tot 10 leden. Iedere lijst, 
die aanwezig is in de gemeenteraad/
OCMW-raad, beschikt minstens over 
één vertegenwoordiger. 

Aan de leden van de raad van 
bestuur, die niet behoren tot het 
schepencollege, wordt een presentie-
geld toegekend.

 Voor het directiecomité wordt er 
voorgesteld om te werken met 4 
leden. De Raad van Bestuur zal deze 4 
leden aanduiden door middel van een 
voordracht door de partijen waarvan 
de verkozenen deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepe-
nen. 

Aan de leden van het 
directiecomité, die niet behoren 
tot het schepencollege, wordt een 
presentiegeld toegekend.
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De gewijzigde de statuten van het 
autonoom gemeentebedrijf Maldegem 
worden vastgesteld.

20. BENOEMING BESTUURDERS 
RAAD VAN BESTUUR AGB* 
De raad van bestuur gaf in zitting van 
5 februari 2019 positief advies op het 
voorstel tot statutenwijziging waarin 
een beperkte samenstelling van 10 
leden voorgesteld werd.

Er wordt kennis genomen van de 
voordracht van de leden van de raad 
van bestuur vanuit de verschillende 
fracties :

De voorgedragen raadsleden: Bart 
Van Hulle (Open Vld), Annuska Van 
Hoorebeke (Open Vld), Peter T. Van 
Hecke (N-VA), Danny Vannevel (N-VA), 
Geert De Roo (De Merlaan), Marleen 
Van den Bussche (De Merlaan), Anneke 
Gobeyn (CD&V), Koenraad De Ceuninck 
(CD&V), Dino Lateste (Groen), Timothy 
De Groote (Vlaams Belang), worden be-
noemd als lid van de raad van bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Maldegem.

21.IMEWO - (BUITENGEWONE)  
ALGEMENE VERGADERING - AANDUI-
DING VERTEGENWOORDIGERS 

De gemeenteraad duidt schepen Jason 
Van Landschoot (Open Vld) aan als 
vertegenwoordiger en raadslid Danny 
Vannevel (N-VA) als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de (buitenge-
wone) algemene vergaderingen van 
Imewo voor de periode van heden 
tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur.

22. IMEWO - BUITENGEWONE ALGE-
MENE VERGADERING - GOEDKEU-
RING AGENDA EN AGENDAPUNTEN 
- VOORDRACHT KANDIDAAT-LID 
VOOR HET REGIONAAL BESTUURS-
COMITÉ OOST EN VOOR DE RAAD 
VAN BESTUUR 

De agenda van de algemene verga-
dering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Imewo 
dd. 19 maart 2019 wordt goedgekeurd 
en raadslid Katleen De Kesel (N-VA) 

wordt voorgedragen als kandidaat-lid 
voor het regionaal bestuurscomité 
(RBC) Oost voor een duur van zes jaar, 
vanaf de algemene vergadering van 19 
maart 2019 tot aan de eerste algeme-
ne vergadering in het jaar 2025.

23. IVM - (BUITENGEWONE) ALGEME-
NE VERGADERING - GOEDKEURING 
AGENDA EN AGENDAPUNTEN - AAN-
DUIDING LID RAAD VAN BESTUUR 

De agenda van de algemene verga-
dering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging IVM dd. 
20 maart 2019 worden goedgekeurd. 
Raadslid Peter T. Van Hecke (N-VA) 
wordt voorgedragen als kandidaat-be-
stuurder en raadslid Annuska Van 
Hoorebeke (Open Vld) als plaatsver-
vangend kandidaat-bestuur voor een 
duur van zes jaar, vanaf de algemene 
vergadering van 20 maart 2019 tot aan 
de eerste algemene vergadering in het 
jaar 2025.

24. IVM - (BUITENGEWONE) ALGE-
MENE VERGADERING - AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGERS 

De gemeenteraad duidt schepen Rudi 
De Smet (N-VA), raadslid Annuska Van 
Hoorebeke (Open Vld) en schepen Ja-
son Van Landschoot (Open Vld) aan als 
vertegenwoordiger van de Gemeente 
in de algemene vergadering van IVM.

De raadsleden Geert De Roo (De Mer-
laan), Danny Vannevel (N-VA) en Chris-
tine Verplaetse (De Merlaan) worden 
aangeduid als plaatsvervangers.

25. ONDERWIJS - INTERLOKALE 
VERENIGING ACADEMIE MUZIEK 
WOORD & DANS - AANDUIDING LID 
BEHEERSCOMITÉ 

De gemeenteraad stelt schepen 
Glenn Longeville (Open Vld) aan als 
vertegenwoordiger en raadslid Danny 
Vannevel (N-VA) als plaatsvervanger in 
het beheerscomité van de interlokale 
vereniging "Academie voor Muziek, 
Woord en Dans".

26. ONDERWIJS - INTERLOKALE 
 VERENIGING KUNSTACADEMIE  
MALDEGEM - BEERNEM - AAN-
DUIDING VERTEGENWOORDIGER 
BEHEERSCOMITÉ 

De gemeenteraad stelt schepen 
Glenn Longeville (Open Vld) aan als 
vertegenwoordiger en raadslid Danny 
Vannevel (N-VA) als plaatsvervanger in 
het beheerscomité van de interlokale 
vereniging 'KuMa Maldegem-Beernem'.

27. SCHOLENGEMEENSCHAP MÉ-
TJESLAND - AANDUIDING VERTEGEN-
WOORDIGERS BEHEERSCOMITÉ 

De gemeenteraad stelt schepen 
Glenn Longeville (Open Vld) aan als 
vertegenwoordiger en raadslid Danny 
Vannevel (N-VA) als plaatsvervanger in 
het beheerscomité van de scholenge-
meenschap.

28. VENECO - (BUITENGEWONE) 
ALGEMENE VERGADERING - AAN-
DUIDING VERTEGENWOORDIGER & 
PLAATSVERVANGEND VERTEGEN-
WOORDIGER 
De gemeenteraad duidt raadslid 
Katleen De Kesel (N-VA) aan als verte-
genwoordiger en raadslid Annuska Van 
Hoorebeke (Open Vld) als plaatsvervan-
ger voor de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van de intergemeentelij-
ke vereniging Veneco, voor de volledige 
legislatuur.

29. VENECO - BUITENGEWONE AL-
GEMENE VERGADERING - GOEDKEU-
RING AGENDA EN AGENDAPUNTEN* 

De agenda en de afzonderlijke punten 
van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van de interge-
meentelijke vereniging Veneco op 28 
maart 2019 worden goedgekeurd.

30. VENECO - VOORDRACHT  
KANDIDAAT-BESTUURDER RAAD 
VAN BESTUUR 
De gemeenteraad draagt burgemees-
ter Bart Van Hulle (Open Vld) voor als 
kandidaat voor de raad van bestuur 
van Veneco voor de periode 2019-2020 
en 2021-2022.
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31. AANDUIDING VERTEGENWOOR-
DIGERS IN VERVOERREGIO 
Burgemeester Bart Van Hulle (Open 
Vld) wordt aangeduid als vertegen-
woordiger en schepen Jason Van Land-
schoot (Open Vld) als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente 
Maldegem in de vervoerregioraad 
Gent.

32. EUREGIO SCHELDEMOND - AAN-
DUIDING VERTEGENWOORDIGERS 

De gemeenteraad gaat akkoord 
om het lidmaatschap in Euregio 
Scheldemond te verlengen en duidt 
burgemeester Bart Van Hulle (Open 
Vld) aan als vertegenwoordiger van de 
gemeente in de Scheldemondraad.

33. AANSTELLING VERTEGENWOOR-
DIGERS STUURGROEP MEETJESLAND 
KLIMAATGEZOND 

De gemeenteraad duidt schepen Rudi 
De Smet (N-VA) aan als bestuurlijk 
vertegenwoordiger en duurzaam-
heidsambtenaar Kelly Van Leeuwe als 
ambtelijk vertegenwoordiger van de 
Gemeente in de stuurgroep Meetjes-
land Klimaatgezond.

34. KLEINE LANDEIGENDOM HET 
VOLK - AANDUIDING VERTEGEN-
WOORDIGERS 

De gemeenteraad gaat akkoord met 
de verlenging van het lidmaatschap in 
de Kleine Landeigendom Het Volk en 
duidt raadslid Christine Verplaetse (De 
Merlaan) aan als effectief en raadslid 
Kiran Van Landschoot (Open Vld) als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene ver-
gadering van de Kleine Landeigendom 
Het Volk. Schepen Nicole Maenhout 
(N-VA) wordt aangeduid als lid van de 
raad van bestuur.

35. KRINGLOOPCENTRUM MEETJES-
LAND - AANDUIDING VERTEGEN-
WOORDIGERS 

De gemeenteraad duidt schepen Rudi 
De Smet (N-VA) aan als effectief ver-
tegenwoordiger en raadslid Christine 
Verplaetse (De Merlaan) als plaatsver-
vangend vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergadering 
van Kringwinkel Meetjesland vzw.

36. MEETJESLANDSE BOUWMAAT-
SCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN 
- AANDUIDING VERTEGENWOORDI-
GERS 
De gemeenteraad gaat akkoord met 
de verlenging van het lidmaatschap in 
de Meetjeslandse Bouwmaatschappij 
voor Volkswoningenen. Raadslid Kiran 
Van Landschoot (Open Vld) wordt 
aangeduid als effectief vertegenwoor-
diger en raadslid Christine Verplaetse 
(De Merlaan) als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente 
in de algemene vergadering van de 
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen. Schepen Marleen Van 
den Bussche (De Merlaan) wordt aan-
geduid als vertegenwoordiger namens 
de gemeente Maldegem in de raad van 
bestuur.

37. OVSG - AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGERS 
De gemeenteraad gaat akkoord om 
de verbintenis met de OVSG verder 
te zetten en duidt schepen Glenn 
Longeville (Open Vld) aan als effectief 
en raadslid Danny Vannevel (N-VA) als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene 
vergadering van OVSG.

38. REGIONALE JEUGDDIENST MÉ-
TJESLAND - AANDUIDING VERTEGEN-
WOORDIGERS 

De gemeenteraad gaat akkoord met de 
hernieuwing van het lidmaatschap van 
de Regionale Jeugddienst Meetjesland 
en duidt schepen Glenn Longeville 
(Open Vld) aan als lid in de Raad van 
Bestuur met effectief stemrecht in de 
Regionale Jeugddienst Meetjesland. 
Raadslid Leandra Decuyper (CD&V) 
wordt aangeduid als raadgevend 
lid van de raad van bestuur zonder 
stemrecht.

39. VENECO - ENERGIEHUIS - VLAAM-
SE ENERGIELENING - AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGERS 
De gemeenteraad gaat akkoord met 
de verderzetting van de samenwer-
kingsovereenkomst met Veneco. 
Burgemeester Bart Van Hulle (Open 
Vld) wordt aangeduid als verte-

genwoordiger en schepen Nicole 
Maenhout (N-VA) als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente 
in de Kredietcommissie binnen de 
schoot van Veneco, dat fungeert als 
Energiehuis voor het VEA.

40. VOLKSHAARD - AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGERS 
De gemeenteraad beslist om de 
verbintenis met de Volkshaard verder 
te zetten en duidt raadslid Kiran Van 
Landschoot (Open Vld) aan als effectief 
en raadslid Christine Verplaetse 
(De Merlaan) als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de Algemene 
Vergadering.

Raadslid Geert De Roo (De Merlaan) 
en schepen Nicole Maenhout (N-VA) 
worden aangeduid als mannelijke 
en een vrouwelijke kandidaat-verte-
genwoordiger namens de gemeente 
Maldegem, in de Raad van Bestuur van 
de Volkshaard.

41. CVBA WONEN - VERTEGENWOOR-
DIGING 
De gemeenteraad beslist om de verbin-
tenis met cvba Wonen verder te zetten 
en duidt raadslid Kiran Van Landschoot 
(Open Vld) aan als effectief en raadslid 
Christine Verplaetse (De Merlaan) als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger 
in de Algemene Vergadering van cvba 
Wonen.

Schepen Marleen Van den Bussche (De 
Merlaan) wordt aangeduid als verte-
genwoordiger namens de gemeente 
Maldegem, in de Raad van Bestuur van 
cvba Wonen.

42. POLDER VAN MALDEGEM -  
VERTEGENWOORDIGING 
De verbintenis met de Polder van 
Maldegem wordt verlengd en raadslid 
Henk Deprest (Open Vld) wordt aan-
geduid als afgevaardigde namens de 
gemeente in de algemene vergadering 
van Polder van Maldegem. Schepen 
Nicole Maenhout (N-VA) wordt afge-
vaardigd naar de raad van bestuur.
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43. REGIONAAL LANDSCHAP MEETJES- 
LAND -VERTEGENWOORDIGING 
De verbintenis met Regionaal Land-
schap Meetjesland wordt verlengd en 
raadslid Geert De Roo (De Merlaan) 
wordt aangeduid als vertegenwoor-
diger namens de gemeente in de 
algemene vergadering en in de raad 
van bestuur van Regionaal Landschap 
Meetjesland. Raadslid Henk Deprest 
(Open Vld) wordt aangeduid als plaats-
vervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering.

RAAD VOOR MAATSCHAPPE-
LIJK WELZIJN

1. VERVANGING ZITTINGVERSLAG 
DOOR AUDIO OPNAME 
Vermits het woordelijk uittypen van 
alle toelichtingen en tussenkomsten 
een aanzienlijke tijdsinvestering vragen 
van het gemeentesecretariaat, beslist 
de raad om het zittingsverslag te 
vervangen door een audio opname 
van de openbare zitting van de raad 
voor maatschappelijk welzijn. De audio 
opname wordt op de website van de 
gemeente en het OCMW geplaatst 
waar ze door de raadsleden en het 
publiek kan geraadpleegd worden.

2. GOEDKEURING NOTULEN EN 
AUDIOVERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN  
30 JANUARI 2019*

De raad voor maatschappelijk welzijn 
keurt de notulen en het audioverslag 
van de zitting van de raad van 30 janu-
ari 2019 goed.

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
OCMW-RAAD* 
De OCMW-raad stelt bij aanvang van 
de zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement vast.

De OCMW-raad keurt het gewijzigde 
huishoudelijk reglement goed:

4. MALDEGEM SAMEN - GOED- 
KEUREN BEHEERSOVEREENKOMST 
OCMW GEMEENTE* 
De beheersovereenkomst werd door 
de gemeenteraad op 21 december 

2017 en door de raad voor maatschap-
pelijk welzijn op 28 november 2017 
goedgekeurd.

Door de inkanteling van het OCMW 
in de gemeente en BBC2020, is het 
noodzakelijk de beheersovereenkomst 
waar nodig aan te passen, o.m. aan 
het nieuw decreet lokaal bestuur, een 
update van personeelsgegevens, de 
registratie van de geldstromen tussen 
Gemeente en OCMW.

De raad voor maatschappelijk welzijn 
keurt aangepaste beheersovereen-
komst tussen de gemeente en het 
OCMW goed.

5. WIJZIGING DELEGATIE AAN-
STELLINGSBEVOEGD ALGEMEEN 
DIRECTEUR - WIJZIGING INZAKE 
AANSTELLINGSBEVOEGDHEID INZA-
KE AANSTELLINGEN IN TOEPASSING 
VAN ARTIKEL 60§7 VAN DE ORGANIE-
KE WET OP DE OCMW'S*

Bij beslissing van de Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn van 19 december 
2017 werd aan de secretaris (heden: 
algemeen directeur) binnen bepaalde 
perken aanstellingsbevoegdheid 
gedelegeerd, zodat hij zelfstandig kan 
beslissen over het in dienst nemen van 
personeelsleden.

De raad voor maatschappelijk welzijn 
beslist nu om de delegatie van de aan-
stellingsbevoegdheid voor aanstellin-
gen inzake sociale tewerkstelling artikel 
60 §7 organieke wet op de OCMW's 
voor de volledige duur van de tewerk-
stelling na advies van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst met 
ingang van 1 maart 2019 niet langer te 
delegeren aan de algemeen directeur, 
maar bij het Vast Bureau te leggen.

6. NOMINATIEVE SUBSIDIES 2019 
OCMW* 
De raad voor maatschappelijk welzijn 
keurt de nominatieve subsidies voor 
2019 van het OCMW goed:

7. GOEDKEURING JAARVERSLAG 
SCHULDBEMIDDELING 2018* 
De raad voor maatschappelijk welzijn 
besluit het jaarverslag schuldbemidde-
ling 2018 goed te keuren.

8. POLDER VAN MALDEGEM -  
VERTEGENWOORDIGING 
Het OCMW-bestuur mag bij de Polder 
van Maldegem één stemgerechtigd 
vertegenwoordiger in de algemene ver-
gadering aanduiden en stelt raadslid 
Henk Deprest (Open Vld) aan.

Ter info: 
De volgende vergaderingen van 
de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn gaan door 
op woensdag 27 maart en woensdag 
24 april 2019.

De agenda wordt 7 dagen vooraf-
gaand aan de zitting, bekend ge-
maakt op de gemeentelijke website: 
www.maldegem.be/bestuur-beleid.

De vergaderingen van de gemeente-
raad gaan steeds door om 19.30 uur 
in de raadzaal in het gemeentehuis 
op de derde verdieping in het ge-
meentehuis, Marktstraat 7. De raad 
voor maatschappelijk welzijn ver-
gadert aansluitend na de gemeen-
teraad. U bent van harte welkom 
tijdens de openbare zittingen. 

Het volledige schriftelijke of au-
dioverslag van de vorige gemeen-
teraad kunt u raadplegen op de 
gemeentelijke website vanaf de 
goedkeuring door de gemeenteraad 
in de eerstvolgende zitting.

De gemeenteraad bestaat 
uit zes politieke fracties 
(Open Vld, N-VA, De Merlaan, 
CD&V, Groen en VLAAMS 
BELANG). Open Vld, N-VA en 
De Merlaan vormen samen 
de meerderheidsfracties. De 
agendapunten gemarkeerd met 
een sterretje werden door alle 
fracties unaniem goedgekeurd. 
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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27 en 28 april

Erfgoeddag 
Tijdens de 19de editie van Erfgoeddag staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, 
ambachtelijkheid, meesterschap, leren en maken centraal. In Maldegem zijn alle activiteiten  
gratis toegankelijk. 

OVERMEESTERD
Tentoonstelling 
K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82, 
Maldegem
Za 27 en zo 28 april 
van 10.00 tot 18.00 uur

Onder leiding van kunstenaar Tim 
Onderbeke gingen de leerlingen van 
1 en 2B van de 1ste graad voeding en 
verzorging Maricolen Maldegem aan 
de slag met het artistieke erfgoed 
van hun streek. Hoe kijken zij naar 
het werk van de Meetjeslandse en 
Maldegemse meesters? Opening op 
vrijdagavond 26 april tijdens Lokale 
Helden (zie pag. 25).

BROUWERIJ KRUGER 
TOT LEVEN GEWEKT
Film- en fotovoorstelling 
Lokaal Ambibrew,  
Aalterbaan 121/A, Maldegem
Zo 28 april van 10.30 tot 17.00 uur

In 1992 sloot brouwerij Kruger in 
Eeklo de deuren. Van de laatste 
brouwdag werd een amateurfilm 
gemaakt. Dit zeldzaam tijdsdocument 
werd door brouwersvereniging 
Ambibrew bewerkt tot een 
documentairefilm met authentiek 
foto- en filmmateriaal. Daarnaast 
is er ook een fotovoorstelling van 
oude Meetjeslandse brouwerijen en 
kan je een ambachtelijk gebrouwen 
Ambibrewbier proeven.

ONTDEK HET 
BOERENBUITENLEVEN  
VAN WELEER
Tentoonstelling en demonstraties 
Smoufelbeekhoeve, Donkstraat 59, 
Maldegem
Zo 28 april van 10.00 tot 18.00 uur

Dit agrarisch museum herbergt een 
collectie oud landbouwmateriaal en 
huiselijke voorwerpen uit de tijd van 
toen. Bewonder de wagenmakerij 
van de familie Henneman 
en een unieke verzameling 
oldtimertractoren. Twee gidsen 
geven doorlopend toelichting en 
er worden diverse ambachten 
gedemonstreerd.
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26 april 

Lokale Helden 
Muziekfestival met exposities en workshops  
Kunstacademie Maldegem (Kuma)/ Redekiel/ K-ba, 
Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem
Vr 26 april van 19.00 tot 22.00 uur

Maak tijdens Lokale Helden kennis met Maldegems  
muzikaal talent! Kom dus zeker een kijkje nemen in  
de Redekiel!

Daarnaast openen omstreeks 19.30 uur de expo’s  
Dag-Nacht in het atrium van de Kuma en Overmeesterd 
in de K-ba. Verschillende Kuma-ateliers zijn open voor 
publiek en je kan ook zelf creatief aan de slag met o.a. 
raamtekenen, alsook met de 3D-printer en lasercut-
ter van de bib, die voor de gelegenheid van de makers 
space van de bib naar de Kuma worden verhuisd. 

Er zijn drank- en eetstandjes. Bij mooi weer gaat 
een deel van het programma buiten door. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst 
 jeugddienst@maldegem.be
 www.lokalehelden.be 
 Lokale Helden in Maldegem

Met dank aan het gemeentelijk erfgoedcomité van Maldegem – werkgroep van de cultuurraad -  
en de tijdelijke werkgroep Erfgoeddag 2019. 

Met dank aan het gemeentelijk 
erfgoedcomité van Maldegem –  
werkgroep van de cultuurraad –  
en de tijdelijke werkgroep Erfgoeddag 2019. 

4HERBELEEF DE MIDDELEEUWEN
Spektakel | Dorpskern, Middelburg
Za 27 april van 10.00 tot 20.00 uur 
Zo 28 april van 10.00 tot 18.00 uur

Bezoek de middeleeuwse 
kampementen en 
de straatmarkt met 
verkoopsstanden, 
ambachtslui en 
eetkramen. Geniet van 
muziek, straatanimatie, 
roofvogeldemonstraties, 
boogschieten en 
zwaardvechten. Of 
probeer zelf uit: 
smeden (stage vanaf 25/04), vilten, boogschieten, 
houtbewerking en (kinder-)zwaardvechten.  
Meer info via www.herbeleef.eu of Facebook. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 Marktstraat 7, Maldegem
 cultuurdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/erfgoeddag-2



2019  APRIL | 27 26  |  MALDEGEM MAGAZINE

Eigen of  gemeentelijke activiteit

Doe mee aan 
Meetjeslandse Meesters!
Het kunstzinnig erfgoedproject Meetjeslandse 
Meesters wil Maldegemse meesters en iedereen die 
artistiek “goe bezig” is, in de kijker zetten. Doe mee en 
maak van 2019 het jaar van alle Maldegemse meesters!

Organiseer zelf een (groeps)activiteit of neem deel 
aan verschillende gemeentelijke activiteiten:
• Groepstentoonstelling gemeentehuis (8/06 – 30/06)
• Kunstmarkt tijdens de braderie (16/06)
• Raamtekenroute (16/06 – 30/06): ga zelf aan de slag of stel 

het raam van je woning of de etalage van je handelszaak 
ter beschikking (Meld je aan vóór 15/04)! 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

 Marktstraat 7, Maldegem
 cultuurdienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters

UiTTip

Boomgaerdexpo
zo 28 april van 11.00 tot 17.00 uur,  
woe 1, za 4 en zo 5 mei  
van 14.00 tot 17.00 uur of op afspraak

Veertien lokale kunstenaars lieten zich inspireren 
door het werk van de Maldegemse kunstenares 
Kristien Lippens en stellen hun beeldend werk 
tentoon in de boomgaard van Trui Hoste en Johan 
De Laere in Eede. Het volledige programma kan je 
raadplegen via onderstaande gegevens. 

Zo 28 april:  optredens John Snauwaert-kwartet 
(11.00 uur) en Great White Death (15.00 uur)
Zo 5 mei: poëzie met Aardenburgs 
Inktpotgenootschap Falderi faldera (14.00 uur) en 
concert fanfare De Verenigde Vrienden van Adegem 
(16.00 uur). 

Info
 0031 (0) 642 080 536 | Trui Hoste
 jdelaere@hetnet.nl
 Nieuweweg 1, Eede
 www.qwebbels.be/boomgaerd
 facebookpagina ‘boogaerd tentoonstelling’

Meetjeslandse Meesters: leef je als tekenaar helemaal uit op 
één van de ramen van de raamtekenroute of stel je raam of 
etalage ter beschikking!

© Els Wallaert
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WOENSDAG 10 APRIL 2019
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm 
Early Man   
Holbewoner Dug en zijn stamgenoten rocken de 
steentijd, maar dan wordt hun vallei aangevallen door 
de machtige Lord Nooth en zijn stam uit de bronstijd. 
Samen met zijn vriend Zwijnkop bedenkt Dug een plan 
om zijn thuis te redden. Een prehistorisch potje voetbal 
tussen de twee stammen zal bepalen wie de vallei zal 
veroveren.

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

ZONDAG 14 APRIL 2019
15.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Familievoorstelling 
Salibonani 
Klaproos
Klaproos is een wonderlijke voorstelling doorspekt  
met humor waarin veel magische dingen gebeuren. De 
speelse combinatie van muziek, licht, poppen, magie en 
het gebruik van vreemde muziekinstrumenten maken 
van Klaproos een bijzondere theaterbelevenis voor groot 
en klein.

Vanaf 2 jaar
€ 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO), € 10 (GABO  
en -26 jaar)
Kom je met het hele gezin? Kies dan voor de Familiekaart: 
(groot)ouders en tieners betalen hun ticket aan het voor hen 
geldende tarief, (klein)kinderen tot 14 jaar hebben gratis 
toegang. 

© Aardman Animations © Rudi Schuerewegen 

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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