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Sometimes you get really lucky....#naturephotography#meetjesland  #igmaldegem#drongengoed… 

31/03/2019 - hansroegies

Brit aka Limp, Jazz, Spice, Scott and Vana #doglife #instadogs #igmaldegem…

11/03/2019 - tomsinnaeve

#belgium #sun#mooiweer #maldegem  

#igmaldegem#shotoniphone

31/03/2019 - jackiejackiephoto

2  |  MALDEGEM MAGAZINE

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!

We beleefden een topdag vandaag in de bib! 
We genoten van Leens voorleestalent en van 
de avonturen van James Henry Trotter en zijn 
vrienden. #bibmaldegem #igmaldegem

5/03/2019 - bibliotheekmaldegem

Regenboog gespot in #igmaldegem

7/03/2019 - johnvanacker

Vakantie... naar de kermis en erna oliebollen 

smullen in de speeltuin #krokusvakantie2019 

#genietenvanelkaar #thibo #charlotte 

#igmaldegem

5/03/2019 - nadja_thibo_charlotte

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.

25/03/2019 - sy_dansstudio

#stretching #dancing#sy_dansstudio  

#igmaldegem #ballet#spagaat  

#lenigheid #cuties #lente

2019  MEI  | 3 
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Tournée Personnelle
Meer dan 350 personeelsleden van het bedrijf gemeente Maldegem staan 
elke dag voor je klaar.

Op de nieuwjaarsreceptie gaf ik voor de eerste keer een uiteenzetting aan 
onze medewerkers over hoe wij, samen met hen, de komende zes jaar 
verandering doorvoeren. Eind maart gaf ik, samen met schepenen Nicole, 
Marleen, Peter, Jason, Rudi en Glenn nog meer details. Binnenkort start ik 
een uitgebreide ‘Tournée Personnelle’, waar ik elke medewerker persoonlijk 
wil ontmoeten met maar 1 doel: een betere dienstverlening voor onze klant. 
Jij en alle andere Maldegemnaren. Jullie zijn die investering waard.

Graag wil ik mijn speech van eind maart aan jullie kenbaar maken: 

Goedemiddag,

Ik kom graag meteen ter zake: 

De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe moet sneller, 
efficiënter, correcter en hipper.

We gaan de manier van dienstverlening herbekijken. Er moet 
meer eerstelijnshulp komen, de Maldegemnaar moet sneller 
geholpen worden.

We gaan de locaties van de diensten herbekijken.

We gaan de organigrammen van de diensten herbekijken. 

We bekijken wat efficiënter kan, we zetten in op digitalisering,  
we meten alles, van alles wordt de rendabiliteit onderzocht.

We doen niet aan cliëntelisme. Een gemeenteraadslid heeft  
geen voorrang, ook een personeelslid niet, een vriend van  
jullie ook niet. 

Ik verwijs hierbij naar de wielersuccessen van Patrick Lefevre. Hij 
slaagde er de laatste jaren in om wat nu Deceuninck – Quick-
Step is tot een succesverhaal te brengen, vele jaren lang. Het 
komt er eigenlijk op neer dat in een succesvolle wielerploeg de 
aanwezigheid van talent belangrijk, maar niet genoeg is. Er 

moet samenhorigheid zijn, een wil om te winnen, een wil om 
voor anderen in het wiel te springen, de kop te willen doen, 
een gat dicht te rijden en uiteindelijk te winnen en zo het merk 
Deceuninck – Quick-Step op het hoogste schavot te plaatsen.

Wel, dit geldt ook voor het merk Maldegem. Wij worden betaald 
door de Maldegemse belastingbetaler, wij moeten voor hem 
werken, met onze talenten, maar ook met onze drive om te 
winnen. We worden voor ons werk door hem bejubeld ofwel 
afgekeurd met boegeroep als we passeren.

Wat wij als nieuw bestuur willen bereiken, is dat wij, zonder zelf 
naar complimenten te vragen, worden bejubeld en gefeliciteerd. 

Daarom moeten we:  
Sneller zijn dan de gemiddelde gemeente in Vlaanderen,
betere dienstverlening hebben dan Eeklo, Aalter, Sint-Laureins 
en Damme, efficiënter zijn, correcter zijn, hipper zijn in onze 
communicatie.

We moeten dit samen doen. 

De Burgemeester
Bart Van Hulle
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Sluitingsdagen mei
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten 
zijn gesloten op 
• woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
• donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis
 onthaal@maldegem.be 
 www.maldegem.be/overzicht-  

 gemeentelijke-diensten
 050 72 72 10 | Onthaal OCMW
 ocmw@maldegem.be 
 www.ocmwmaldegem.be

Dringend medisch probleem

Huisarts nodig in 
het weekend of op 
een feestdag?
Bel dan de Huisartsenwachtpost Meetjesland via 
tel. 1733 (bereikbaar van 19.00 uur ’s avonds tot 
8.00 uur ’s morgens).
Tip: sla dit nummer op in je gsm! 

Info
 1733| Huisartsenwachtpost Meetjesland
 info@huisartsenwachtpostmeetjesland.be
 www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be

Beleid en bestuur

Gemeente verkoopt voertuigen 
en ander materiaal
De gemeente verkoopt verschillende loten rollend- en niet 
rollend materieel waaronder enkele voertuigen, machines, 
kasten, stoelen, tafels… De persoon die het hoogste bod 
doet, krijgt het lot toegewezen en dient het lot te komen 
ophalen bij de dienst Infrastructuur, Bloemestraat 45 te 
Maldegem.

Wie geïnteresseerd is, moet vóór 8 mei 2019 een bod 
indienen in een dubbele omslag met daarop de vermelding 
“lotnummer en omschrijving”. 

Je kan de envelop aangetekend versturen naar college van 
burgemeester en schepenen, Marktstraat 7 te Maldegem. 

Je kan je bod ook afgeven bij het onthaal in de Dienst 
Infrastructuur, Bloemestraat 45 waar je een ontvangstbewijs 
ontvangt.
Meer info over de verschillende loten kan je raadplegen in 
de infobrochure via onderstaande website of bij de Dienst 
Infrastructuur. 

Info
 050 72 86 19 | Dienst Infrastructuur 
 (Dienst Logistiek & Dispatch)
 infrastructuur@maldegem.be
  www.maldegem.be/verkoop-materiaal-2019
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Zomervakantie

Animatoren voor 
speelplein gezocht
Word je dit jaar 16 of ouder, bruis je van energie en 
wil je op een leuke manier een centje bijverdienen?
De Jeugddienst is voor de zomervakantie nog op 
zoek naar enthousiaste animatoren die kinderen de 
tijd van hun leven willen geven op speelplein Kleit of 
Adegem. 
Stel je kandidaat via onderstaande contactgegevens. 

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

Snel en volledig overzicht

Vind dé geschikte 
locatie voor je 
onderneming
Wil je een onderneming starten, je bestaande 
onderneming uitbreiden of verhuizen naar een 
ander pand in Maldegem en zoek je dé geschikte 
locatie?

Surf dan snel naar www.maldegem.be/bizlocator. 
In een paar kliks vind je gratis het volledige aanbod 
van beschikbare loodsen, kantoorruimtes, gronden,  
handels- en horecapanden in onze gemeente. 
In samenwerking met de vastgoedmakelaars wordt 
het aanbod actueel gehouden. 

Info
 050 72 89 47 | Dienst Lokale Economie

  Marktstraat 7, Maldegem
 lokale.economie@maldegem.be
 www.maldegem.be/bizlocator

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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Wees voorzichtig

Waarschuwingsborden voor  
fietsers aan spoorwegovergangen
De gemeente heeft aan beide zijden van de 
spoorwegovergangen in de Gentse Steenweg en Oude 
Staatsbaan waarschuwingsborden geplaatst. Fietsers 
worden zo gewaarschuwd om voorzichtig over de 
spoorwegovergang te rijden.

In het najaar van 2019 worden de spoorwegovergangen 
zelf verkeersveiliger gemaakt. 

Info
 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit
 mobiliteit@maldegem.be
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Donderdag 2 mei

Infomoment ombouw N49 
tot volwaardige autosnelweg
Wanneer: donderdag 2 mei 2019

Tijdstip:
Je kan kiezen uit twee infomomenten waar telkens  
het volledige programma aan bod komt:

Infomoment 1
17.00 -17.30 uur
toelichting projecten door Agentschap Wegen en Verkeer
17.30 - 18.45 uur
infomarkt diverse deelprojecten

Infomoment 2
19.00 -19.30 uur 
toelichting projecten door Agentschap Wegen en Verkeer
19.30 - 20.45 uur 
infomarkt diverse deelprojecten     

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, Adegem

Programma:
Ombouw van de N49 tot volwaardige autosnelweg 
tussen Damme en links van het kruispunt N49 - 
Aardenburgkalseide/Noordstraat in Maldegem.
Toelichting constructies en verkeerscirculatie:
• aanleg parallelweg naast autosnelweg
• bouw van tunnels voor gemotoriseerd verkeer onder 

de N49 ter hoogte van Waterpolder en ter hoogte van 
de Koning Albertlaan

• bouw van nieuwe Leestjesbruggen
• bouw van fietstunnel Vakebuurtstraat
• verlengen van de bestaande fietskoker ter hoogte van 

de Oude Aardenburgseweg

Ombouw van de N49 tot volwaardige autosnelweg 
rechts van het kruispunt N49 – Aardenburgkalseide/
Noordstraat tot en met Eeklo
Toelichting constructies en verkeerscirculatie:
• bouw van een keerlus 
• bouw van een fietsersbrug ter hoogte van Celieplas

Omdat het kruispunt N49-Aardenburgkalseide/
Noordstraat nog dieper moet onderzocht worden, 
komt dit tijdens dit infomoment nog niet aan bod. 
Je kan tijdens het infomoment wel al je bemerkingen 
kenbaar maken.

Info
 050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit
 mobiliteit@maldegem.be
 www.wegenenverkeer.be/maldegem
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Wekelijks vijf  sluikstorten

IVM-camera’s doen hun job goed!
Sinds september 2018 zet de 
Intercommunale Vereniging 
voor huisvuilverwerking 
Meetjesland (I.V.M.) in 
samenwerking met Eeklo, 
Nazareth, Assenede, Maldegem, 
Sint-Laureins en Lievegem 
(Lovendegem) verplaatsbare 
camera’s aan sluikstortgevoelige 
plaatsen zoals glasbollen. Het 
cameraproject gebeurt in nauw 
overleg met de lokale besturen, 
politiezones en de provinciaal 
sanctionerend ambtenaar. 
De resultaten zijn positief.

Sensibiliseren, opruimen  
én handhaven
De steden en gemeenten 
aangesloten bij IVM, IVM zélf en 
Vlaanderen Mooi (een project van 
de Vlaamse overheid) spannen 
zich al jaren in om sluikstort 
en zwerfvuil in te perken: ze 
sensibiliseren, ze organiseren 
opruimacties en zetten allerlei 
doelgerichte projecten op 
samen met vrijwilligers en 

organisaties. Daarnaast ruimt 
gemeentepersoneel dagelijks 
sluikstorten en zwerfvuil op. Al 
deze inspanningen kosten de 

gemeenschap handenvol geld.
Dankzij de camera’s kunnen daders 
nu ook effectief betrapt en bestraft 
worden. De GAS-boetes voor de 
overtreders kunnen oplopen tot 
€ 350 (en in sommige gemeenten 
wordt daarnaast ook een retributie 
aangerekend).

Gemiddeld vijf vaststellingen  
per week
In de periode september 2018 
tot medio maart 2019 telde I.V.M. 
in totaal 344 ‘opnamedagen’ in 
alle deelnemende gemeenten. 
Er werden 118 vaststellingen 
genoteerd, gemiddeld een 5-tal 
vaststellingen per week.

20 extra camera’s op komst
Voorlopig is het aantal camera’s 
beperkt, maar op korte termijn 
gaat I.V.M. over tot een 
groepsaankoop van 20 camera’s. 
IVM heeft hiervoor bij de OVAM 
een subsidiedossier ingediend 
en verwacht dat deze camera’s 
kunnen worden ingezet vanaf deze 
zomer. 

Info
 09 377 82 11 | IVM o.v.
 Sint-Laureinsesteenweg 29, Eeklo

 ivm@ivmmilieubeheer.be
 www.ivmmilieubeheer.be 

Dankzij de 
camera’s kunnen 

sluikstorters 
effectief betrapt 

en bestraft 
worden.

De camera’s aan de glasbollen 
doen hun werk. Wie zwerfvuil 
achterlaat, wordt betrapt en 
bestraft met een GAS-boete.
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Regionaal klimaatbeleid

Samen maken we het 
Meetjesland Klimaatgezond
Op 29 maart 2019 herbevestigden de 11 Meetjes-
landse gemeenten, waaronder ook de gemeente 
Maldegem, hun engagement uit 2017 om samen met 
Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen werk te 
maken van een ambitieus regionaal klimaatbeleid.

Net zoals de meeste andere gemeenten, heeft Malde-
gem een lokaal klimaat- en energieactieplan opgemaakt 
in het kader van het Europese Burgemeestersconve-
nant. Deze plannen bevatten een hoop concrete acties 
en maatregelen om samen met inwoners, bedrijven, 
handelaars, verenigingen, landbouwers, … een drasti-
sche vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren en 
om de negatieve effecten van de klimaatopwarming te 
verzachten. 

Het regionale streekproject Meetjesland Klimaatgezond 
stimuleert samenwerking op streekniveau om de ge-
meentelijke klimaatdoelstellingen te realiseren.

An Heyerick, projectcoördinator Meetjesland Klimaat-
gezond, Veneco: “Samenwerken op gebied van klimaat 
is logisch. Klimaatverandering stopt immers niet aan de 
gemeentegrenzen. Met de samenwerking Meetjesland 
Klimaatgezond brachten we een grensoverschrijdende 
klimaatdynamiek in de regio. Dankzij deze samenwer-
king doen de gemeenten inspiratie op bij elkaar en 
creëren we schaalvoordelen door gezamenlijke klimaat-
projecten uit te werken”. 

Info
 09 251 22 22 | Veneco
 an.heyerick@meetjeslandklimaatgezond.be
 www.meetjeslandklimaatgezond.be 
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PROEFBON
Goed voor één proefles in SEPTEMBER 2019 

NAAM:  

 

GEBOORTEDATUM:  

E-MAIL:  

LESMOMENT: 

GSM nr.:  

De bon VOLLEDIG INGEVULD afgeven aan de leraar, a.u.b.

Proeflessen en toonmomenten

Maak kennis met de academies!
In mei en juni organiseren de Kunstacademie 
Maldegem en de Academie voor muziek, woord en dans 
tal van proeflessen en toonmomenten zodat kinderen, 
jongeren en volwassenen de artistieke wereld kunnen 
ontdekken. Kom vrijblijvend kennismaken, wie weet 
begint het bij jou te kriebelen!

KUNSTACADEMIE 

Vriendjesdagen
Tijdens de week van 13 tot en met 18 mei mag jij 
gratis een les bijwonen in de KUMA Kunstacademie te 
Maldegem. Je kijkt op www.academiekuma.be wanneer 
jij erbij wil zijn en je komt tekenen, schilderen, kleien en 
nog veel meer! 

Tentoonstellingen
Iedereen is welkom op de tentoonstellingen op zondag 
16 juni en zondag 23 juni, telkens van 10.00 uur tot 
18.00 uur in alle ateliers van de Kunstacademie! 

Online inschrijven 
Je kan je vanaf 1 juni inschrijven via  
www.academiekuma.be. 

Gezocht: naaktmodel
Voor de lessen Tekenkunst modeltekenen zoekt 
de KUMA een man/vrouw die bereid is om naakt  
te poseren in de tekenklas.

De lessen gaan door in een artistiek kader met 
respectvolle omgang tussen de leerkracht, 
leerlingen en model. 

Wij zoeken een model voor twee lesmomenten:
• maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur met pauze
• maandag van 18.30 uur tot 22.00 uur met pauze

Het betreft een betaalde opdracht van ongeveer  
€ 23 bruto per uur. 

Info
 050 72 89 50 | KUMA

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

1
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ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS

Proefdagen (zie data onderaan)
Tijdens de proefdagen:
• krijg je info over het aanbod van de Academie voor 

muziek, woord en beeld (voor alle vestigingsplaatsen);
• kan je deelnemen aan verschillende proeflessen;
• kan je leerlingen aan het werk zien tijdens 

toonmomenten.

Online inschrijven
De Academie voor muziek, woord en dans start dit jaar 
met online inschrijven. 
• vrijdag 10 mei: demo-sessie om 19.30 uur in het 

gemeentehuis van Aalter, Europalaan 22
• online inschrijven voor huidige leerlingen: vanaf 

maandag 3 juni 2019 om 17.00 uur
• online inschrijven voor nieuwe leerlingen: vanaf 

zaterdag 15 juni om 9.30 uur

Instrumentenvoorstelling
Op zaterdag 14 september kunnen de 8-jarige 
muziekleerlingen (of oudere starters) gratis 
kennismaken met diverse instrumenten om de juiste 
keuze te maken. 
Waar: auditorium gemeentehuis Aalter, Europalaan 22
Tijdstip: van 10.00 tot 12.30 uur
Inschrijven: verplicht, vanaf 26 augustus  

Info
 09 374 36 54 | Academie voor muziek, woord en dans

 Aalter en filialen
 academie@aalter.be
 www.aalter.be/academie/schooljaar2019-2020

Dag Locatie Tijdstip

Zaterdag 15 juni Maldegem, Mevr. Courtmanslaan 82 9.30  – 12.30 uur

Woensdag 19 juni Beernem, Rollebaanstraat 10 17.00  – 20.00 uur

Vrijdag 21 juni Aalter, Stationsstraat 141 17.00  – 20.00 uur

Maandag 24 juni Ruiselede, Nieuwstraat 8 17.00  – 20.00 uur

Dinsdag 25 juni Knesselare, Hoogte 3 17.00  – 20.00 uur

PROEFDAGEN ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS

2
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Ruimtelijk beleidsplan

Provincie maakt samen met jou 
ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken 
en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte 
raakt stilaan opgebruikt. De Provincie maakt 
daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan 
met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik 
van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij 
richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk 
niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft 
gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed 
nadenken en de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt!
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten 
horen. In het najaar van 2019 kan je ons voorbereidend 
werk bekijken en jouw suggesties met ons delen, 
tijdens de raadpleging van de conceptnota. Hou 
zeker onderstaande website van de Provincie Oost-
Vlaanderen in de gaten voor meer info over toekomstige 
participatiemomenten. 

Info
 09 267 75 61 | Dienst Ruimtelijke Planning
 ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be
 www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

20
50

Vlaanderen
Oost-

Maak
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Ruimte

Provincie maakt samen met jou 
ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, 
te werken en te ontspannen, maar onze 
beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt. 
De Provincie maakt daarom werk van een 
nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de 
langetermijnvisie voor het gebruik van de 
ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij 
richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het 
eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte 
vandaag heeft gevolgen op lange termijn, 
dus moeten we goed nadenken en de 
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen 
steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt! 
Je kan op verschillende momenten jouw 
mening laten horen. In het najaar van 2019 
kan je ons voorbereidend werk bekijken en 
jouw suggesties met ons delen, tijdens de 
raadpleging van de conceptnota. Hou zeker 
onze website in de gaten voor meer info over 
toekomstige participatiemomenten: 
www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

v.u. gedeputeerde Annemie Charlier - Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
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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

t.e.m. 17/05/19
Expo: Dag/Nacht
Tijdens openingsuren academie
Waar: Kunstacademie Maldegem - KUMA, 
Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem
Meer info: KUMA, 050 72 89 50,  
kunstacademie@maldegem.be,  
www.academiekuma.be

t.e.m. zo 5/05/19
Boomgaerdexpo 
(Meetjeslandse meesters)
Waar: Nieuweweg 1, Eede
Meer info: www.qwebbels.be/boomgaerd

do 2/05/19
Ruilbeurs van 
champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canadamuseum, Heulendonk 21, 
Adegem (Maldegem)
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

za 4/05/19 en zo 5/05/19
Stoomtreinfestival 
Van 10.00 tot 18.00 uur
Waar: Stoomcentrum Maldegem,  
Stationsplein 8, Maldegem
Meer info: vzw Stoomcentrum Maldegem, 
050 71 68 52, info@stoomcentrum.be,  
www.stoomtreinmaldegem.be

za 4/05/19
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek Mal-
degem, Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje,  
Facebook Bibliotheek

Garageverkoop
Van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: Moerwege tss. Oude Staatsbaan  
en Striepe, Adegem 
Meer info: Gezinsbond Adegem,  
050 71 61 33, dorinedevlieger@outlook.com 

zo 5/05/19
Ontbijtwandeling
Van 6.00 tot 12.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81,  
Maldegem
Meer info: pauliendhooge@natuurpuntmal-
degemknesselare.be, www.natuurpunt.be

Belevingsfietstocht:  
Op sleeptouw met Geuzen 
en Spanjaarden..
Van 10.00 tot 17.30 uur
Waar: Start: Kanunnik Andrieszaal,  
Pieter Bladelinplein, Middelburg 
Meer info: Pasar Plus Meetjesland, 0494 03 
67 81, pasarplus.meetjesland@gmail.com, 
www.pasar.be

ma 6/05/19
Schaaknamiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be 

di 7/05/19
Magenta 
ondersteuningstraject zorg 
werk leven balans voor 
ouders van een zorgenkind
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 26

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

woe 8/05/19
Jeugdfilm Rikkie de Ooievaar
Zie pag. 24

woe 8/05/19 en 22/05/19
Workshop ‘Werken met 
gemengde technieken’ 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 9/05/19
Cursus agenda op  
smartphone  
van 9.00 tot 11.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Vorming 
‘Peuterpuberteit’ 
Van 19.30 tot 21.30 uur 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 
Meer info: Huis van het Kind Maldegem,  
050 40 39 26

Filmavond ‘Un Sac de billes’
Zie pag. 15

vr 10/05/19
Wandeling ‘meneerke  
van Maldegem’ 
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Bart Van Loo: De Bourgon-
diërs, stichters van de lage 
landen
Volzet!

Mercury Rising - Tribute  
to Queen
Zie pag. 24
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ma 13/05/19
PC-dokters  
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

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

di 14/05/19
Contactgroep   
‘Parkinson’ 
Van 14.00 uur tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Lezing 'De historische Lieve'
Zie pag. 27

woe 15/05/19
Gezondheids-  
consultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 16/05/19
Vrij inloopmoment Kind  
& Gezin 
Van 9.00 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

Vorming ‘Stress bij  
kinderen’ 
Van 19.30 tot 22.00 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef  
Meer info: Huis van het Kind Maldegem,  
050 40 39 26

Bloemschikken
Van 18.30 tot 22.30 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0486 79 44 18, 
 annie_van_hullebusch@hotmail.com

zo 19/05/19
Schoolfeest Kruipuit
Meer info: www.schoolkruipuit.be

ma 20/05/19
Bingo   
van 14.00 tot 16.30 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,  
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem,  
nena.morival@maldegem.be 

di 21/05/19
Cursus aquarel-  
technieken voor 
gevorderden
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 22/05/19
Alert levensreddend 
handelen bij baby's  
en kinderen 
Van 19.00 tot 22.00 uur 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 26

za 25/05/19
Boekstartdag: boekendag 
voor de allerkleinsten
Zie pag. 22

ma 27/05/19
Filmnamiddag  
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

vrij 31/05/19
Doedelzakconcert
Zie pag. 15

1000 km Kom op tegen 
Kanker
Zie pag. 15

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

Vrijdag 31 mei 

Doedelzakconcert 
aan het gemeentehuis
Op vrijdag 31 mei om 10.00 uur kan je meegenieten van een 
doedelzakconcert aan het gemeentehuis van de Maldegemse 
Silver Thistle Pipes & Drums en hun verbroederde Schotse 
collega’s, de Doune Pipe Band. Data van hun andere concerten 
kan je raadplegen via onderstaande website.

Geïnteresseerden in de Schotse muziek zijn altijd welkom om 
een repetitie op donderdagavond in VBS De Papaver bij te wonen 
en kunnen bij Silver Thistle Pipes & Drums ook terecht om het 
doedelzakspelen en het Schotse drummen aan te leren. 

Info
 0474 71 28 32 | Diederik De Jaeger
 diederikdejaeger@telenet.be
 Kruipuit 19/A, Adegem

 www.silverthistlepipesanddrums.be
 Silver Thistle Pipes & Drums

Vrijdag 31 mei

De 1000 km voor 
Kom op tegen 
Kanker doorheen 
Maldegem
Van donderdag 30 mei tot en met zondag  
2 juni vindt het vierdaagse fietsevenement  
De 1000 km voor Kom op tegen Kanker plaats.  
Op vrijdag 31 mei 2019 rijden de verschillende 
pelotons doorheen Maldegem. Aan de K-ba in 
de Mevr. Courtmanslaan wordt een sanitaire 
stopplaats voor de deelnemers voorzien.

Meer info over het evenement en hoe je zelf kan 
deelnemen kan je raadplegen via onderstaande 
contactgegevens. 
 
Info

 02 227 69 60 | Kom op tegen Kanker
 info@komoptegenkanker.be 

 www.1000km.be 

Donderdag 9 mei 

Filmavond “Un sac de billes”
Een film door Christian Duguay
Wanneer: donderdag 9 mei om 20.00 uur
Waar: Concertzolder Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Inkom: gratis
Na de lezing is er de mogelijkheid om na te praten met een drankje. 

Info
 050 72 89 51| Noord-Zuiddienst 
 noordzuiddienst@maldegem.be
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR  
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MAART
GEMEENTERAAD

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
Geen.

GOEDKEURING NOTULEN EN 
AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTE-
RAADSZITTING VAN 27 MAART 2019*
De gemeenteraad besliste in zitting van 
27 februari 2019 om het zittingsverslag 
te vervangen door een audio- of een 
audiovisuele opname.

De notulen werden ten minste acht 
dagen voor de dag van de vergadering 
ter beschikking gesteld van de gemeen-
teraad. 

De audio-opname werd uiterlijk acht 
dagen voor de dag van de vergadering 
gepubliceerd op de gemeentelijke 
website.  De geluidsfragmenten werden 
gepubliceerd onder ‘Gemeenteraad > 
Zittingsverslagen (audio) gemeente-
raad’. 

De notulen en de audio-opname van 
de zitting van de gemeenteraad van 
27 februari 2019 worden goedgekeurd.

BEKRACHTIGING BURGEMEES-
TERSBESLUIT DD. 13 MAART 2019; 
NOODKAPVERGUNNING VOOR HET 
KAPPEN VAN 6 POPULIEREN LANGS-
HEEN HET SCHIPDONKKANAAL TER 
HOOGTE VAN BERLAARS 1 TE 9991 
MALDEGEM*
De burgemeester besliste op 13 maart 
2019 toelating te geven voor het vellen 
van 6 bomen langsheen het Schip-
donkkanaal ter hoogte van Berlaars 
1 te Adegem als maatregel voor het 
wegnemen van een acuut gevaar voor 
de openbare veiligheid. 

De bomen waren zwaar beschadigd 
en stonden gevaarlijk in de richting van 
de steiger en de aanliggende plezier-
vaartuigen. Bovendien was de kans 
zeer groot dat deze bij een volgende 
storm volledig zouden omwaaien met 
mogelijks materiële schade of lichame-

lijke letsels van toevallige passanten tot 
gevolg.

De gemeenteraad bekrachtigt dit bur-
gemeestersbesluit van 13 maart 2019.

BEKRACHTIGING BURGEMEES-
TERSBESLUIT DD. 14 MAART 2019; 
NOODKAPVERGUNNING VOOR 
HET KAPPEN VAN 5 POPULIEREN TE 
SCHORREWEG 16,  9992 MALDEGEM*
De burgemeester besliste op 14 maart 
2019 toelating te geven voor het vellen 
van 5 populieren in de Schorreweg 16 
te Middelburg als maatregel voor het 
wegnemen van een acuut gevaar voor 
de openbare veiligheid.

Bij de storm van het weekend van 
10 maart zijn 3 bomen langsheen de 
Schorreweg uitgewaaid met beschadi-
ging van ondergrondse leidingen tot ge-
volg. 2 overige bomen zijn gelicht, maar 
stonden nog overeind. Het risico was 
groot dat bij een volgende rukwind ook 
de 2 nog overeind staande bomen over 
zouden waaien, met risico voor verdere 
schade aan ondergrondse leidingen en 
gevaar voor passanten.

De gemeenteraad bekrachtigt dit bur-
gemeestersbesluit van 14 maart 2019.

BEKRACHTIGING BURGEMEESTERS-
BESLUIT DD. 15 MAART 2019; TOE-
LATING NOODKAP VAN EEN BEUK 
TE VEERTIG GEMETENSTRAAT ZN TE 
MALDEGEM*
De burgemeester besliste op 15 maart 
2019 toelating te geven voor de nood-
kap van een beuk in de Veertig Ge- 
metenstraat zn te Maldegem als 
maatregel voor het wegnemen van 
een acuut gevaar voor de openbare 
veiligheid.

De kans was zeer groot dat de boom 
bij een volgende storm volledig zou 
omwaaien met mogelijks materiële 
schade tot gevolg nl. verzakking grond 
in de Ede.

De gemeenteraad bekrachtigt dit bur-
gemeestersbesluit van 15 maart 2019. 

BEKRACHTIGING BURGEMEES-
TERSBESLUIT DD. 15 MAART 2019; 
NOODKAPVERGUNNING VOOR HET 
KAPPEN VAN 11 BEUKEN EN 1 EIK IN 
DE AWALSTRAAT ZN TE MALDEGEM*
De burgemeester besliste op 15 
maart 2019 toelating te geven voor de 
noodkap van 11 beuken en 1 eik in de 
Awalstraat zn te Maldegem als maatre-
gel voor het wegnemen van een acuut 
gevaar voor de openbare veiligheid.

De kans is groot dat bij een volgende 
storm of rukwinden er nog bomen uit 
deze bomenrij omvallen met mogelijks 
materiële schade of lichamelijke letsels 
van toevallige passanten tot gevolg.

De gemeenteraad bekrachtigt dit bur-
gemeestersbesluit van 15 maart 2019.

KLACHTEN JAARVERSLAG 2018
De gemeenteraad besliste in zitting 
van 28 juni 2018 om in de procesbe-
schrijving klachtenbehandeling van de 
behandelde klachten een verslag op te 
maken en dit jaarlijks te rapporteren 
aan de raden.

De gemeenteraad neemt kennis van 
het klachten jaarverslag 2018.

REGLEMENT OP DE TERUGBETALING 
VAN DIVERSE ONKOSTEN AAN DE 
POLITIEKE MANDATARISSEN*
Het is billijk dat het gemeentebe-
stuur (ten dele) tegemoet komt 
aan politieke mandatarissen voor 
de onkosten die noodzakelijk en 
nuttig zijn voor de uitoefening van 
hun mandaat. Kosten omwille van 
digitalisering en werkelijk bewezen 
onkosten, gemaakt uit hoofde van 
hun mandaat als raadslid, kunnen op 
basis van dit reglement terug betaald 
worden. 

Het bedrag kan door de betrokken 
mandataris niet ingebracht worden in 
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de individuele aftrekbare kosten van 
zijn of haar belastingaangifte. 

Het reglement op de terugbetaling 
van diverse onkosten aan de politieke 
mandatarissen wordt vastgesteld. 

STRAATNAAMGEVING IN DE VER-
KAVELING HUYSMAN : PRINCIPIËLE 
BESLISSING*
Het college van burgemeester en 
schepenen stelt voor om de naam "Ter 
Walle" toe te kennen.

De gemeenteraad kent principieel de 
naam "Ter Walle" toe aan de straat in 
de verkaveling Huysman.

GOEDKEURING ONTWERP VAN 
DADING IN BIMMO DOSSIER - STOP-
ZETTING BEROEP TOT VERNIETIGING 
BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBE-
TWISTINGEN
Het BIMMO project betreft de bouw 
van 60 wooneenheden, deels assisten-
tiewoningen, deels meergezinswonin-
gen, gelegen te Adegem tussen N9 en 
Adegem-dorp evenals tussen het CC 
Den Hoogen pad en de pastorijwoning 
Adegem.

Het schepencollege heeft hiertoe op 
19 maart 2018 vergunning geweigerd. 
BIMMO bvba bekwam in beroep een 
vergunning via de bestendige deputa-
tie. Tegen die vergunningsbeslissing 
is het gemeentebestuur in beroep 
gegaan op 26 oktober 2018 bij de raad 
voor vergunningsbetwistingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn 
besliste in zitting van 25 september 
2018 om ook in beroep te gaan tegen 
de beslissing van de bestendige 
deputatie om een stedenbouwkundige 
vergunning te verlenen aan het bouw-
project van Bimmo bvba.

Na overleg besliste het schepencol-
lege in zitting van 26 februari 2019 
om, mits aanpassing van de plannen, 
het advocatenkantoor een ontwerp 
van dading te laten opstellen, om het 
schorsend beroep ondertussen stop te 
zetten en om het vernietigingsberoep 
te beëindigen eenmaal de dadingover-

eenkomst door alle partijen zou zijn 
ondertekend.  Ondertussen enga-
geerde BIMMO NV zich om nog geen 
uitvoerende handelingen te stellen. De 
aangepaste plannen en de aanvaarding 
van een financiële last verantwoorden 
deze dading.

De gemeenteraad verleent goedkeu-
ring aan het ontwerp van dadingover-
eenkomst in het BIMMO-dossier. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
"TRANSFORMATIE EN UITBREIDING 
BEDRIJVENPARK MALDEGEM", MET 
INBEGRIP VAN DE AANSLUITING OP 
DE GEWESTWEGEN N9 EN N 44
Op 17 december 2008 werd de af-
sprakennota voor de ontwikkeling van 
een PRUP regionaal bedrijventerrein 
goedgekeurd.

De gemeenteraad besliste in zitting van 
22 februari 2018 om de aanpassing van 
het bedrijventerrein, wegenis fase 1 en 
fase 2 goed te keuren.

Met het oog op de ontsluiting van het 
bedrijventerrein Maldegem op de 
gewestwegen  
N 9 en N 44, werd tussen het Vlaamse 
Gewest, de dienstverlenende vereni-
ging Veneco, het Gemeentebestuur van 
Maldegem en Aquafin nv, een samen-
werkingsovereenkomst opgesteld.

Deze samenwerkingsovereenkomst 
"Transformatie en uitbreiding bedrij-
venpark Maldegem" met inbegrip van 
de aansluiting op de gewestwegen 
N 9 en N 44, ter verbetering van de 
ontsluiting van de tewerkstellingszone, 
tussen het Vlaamse gewest, Veneco, 
het gemeentebestuur van Maldegem 
en Aquafin NV wordt goedgekeurd.

SANERING WATEROVERLAST 'T 
RIVIERENHOF – AKTE*
De gemeenteraad besliste in zitting van 
22 november 2018 om de aankoop 
van grond in 't Rivierenhof, voor het 
bouwen van een overstortinstallatie 
voor regenwater op de waterloop 4.12 
de Ede goed te keuren.

De gemeente koopt 37 m² in het gro-
tere perceel Maldegem aan van de NV 
Terra² uit Kortemark, mits de aankoop-
prijs van 11.424,42 euro.

Onder bijzondere voorwaarden in 
de akte wordt op het perceel 828 S 
een erfdienstbaarheid ten voordele 
van De Watergroep vermeld (voor de 
wateraansluiting van de bouwpercelen) 
en een erfdienstbaarheid ten voordele 
van de gemeente en Aquafin voor de 
toegang tot de overstortconstructie.

In de verkoopakten van de aanpalende 
verkaveling (lot 30 a en lot 30b) zullen 
deze erfdienstbaarheden ook worden 
opgenomen.

De aankoop gebeurt om reden van 
openbaar nut, namelijk voor de opti-
maliseren van de openbare riolering en 
het bestrijden van wateroverlast.

De gemeenteraad keurt de ontwerpak-
te goed voor de aankoop van 37 m² 
grond aan de NV Terra² uit Kortemark, 
mits de aankoopprijs van 11.424,42 
euro, voor het bouwen van een 
overstortconstructie op de Ede in het 
Rivierenhof.

ERKENNING NIEUW SPORTRAADBE-
STUUR*
De sportraad is het adviesorgaan voor 
alle aangelegenheden rond het thema 
sport, het wordt in het begin van een 
nieuwe legislatuur opnieuw samenge-
steld.

20 personen stelden zich kandidaat 
als lid sportraadbestuur.  De sche-
pen van sport en de gemeentelijke 
sportambtenaar maken deel uit van het 
sportraadbestuur, maar hebben geen 
stemrecht. Zij wonen de vergadering bij 
als waarnemer.

De gemeenteraad erkent de nieuwe sa-
menstelling van het sportraadbestuur. 

STATUTEN AGB - GOEDKEURING VAN 
DE AANPASSING*
De gemeenteraad keurde in zitting van 
27 februari 2019 de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem 
goed.
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De raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Maldegem verleende 
in haar zitting van 18 maart 2019 een 
gunstig advies aan het voorstel van 
statutenwijziging. 

De aanpassingen hebben betrekking 
op de aankoopprocedure waardoor 
deze in het AGB en de gemeente gro-
tendeels gelijk loopt.

De gemeenteraad gaat akkoord met de 
aanpassing van de statuten van AGB 
Maldegem. 

BEHEERSOVEREENKOMST  
GEMEENTE-AGB MALDEGEM –  
GOEDKEURING*
De gemeenteraad besliste in zitting 
van 27 februari 2019 de aangepaste 
statuten van het Autonoom Gemeente-
bedrijf Maldegem goed te keuren.

De raad van bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Maldegem verleende 
in haar zitting van 18 maart 2019 een 
gunstig advies aan de voorgestelde 
wijziging van de beheersovereenkomst. 

De aanpassingen hebben betrekking 
op de delegatie van het budgethouder-
schap en de invulling van het begrip ‘da-
gelijks bestuur’.  Dit werd gelijks gesteld 
met de gemeente en het OCMW.

De gemeenteraad keurt de beheer-
sovereenkomst met AGB Maldegem 
goed.

GOEDKEURING EN VASTSTELLING 
JAARREKENING 2018 EN STATUTEN-
WIJZIGING ILV BURENSPORTDIENST 
MEETJESLAND*
De gemeente Maldegem maakt samen 
met de gemeenten Assenede, Eeklo, 
Evergem, Kaprijke, Knesselare, Loven-
degem, Sint-Laureins, Waarschoot, 
Zelzate en Zomergem deel uit van de 
Interlokale Vereniging IV Meetjeslandse 
Burensportdienst waarbij de gemeente 
Evergem als beherende gemeente 
optreedt.

De statuten bepalen dat de rekeningen 
van de interlokale vereniging en de 
bestemming van het resultaat jaarlijks 
ter goedkeuring aan de gemeentera-

den van de deelnemende gemeenten 
voorgelegd dient te worden.

De jaarrekening 2018, het bijhorend 
jaarverslag en de statutenwijziging van 
de Interlokale Vereniging "Burensport-
dienst Meetjesland" wordt goedge-
keurd.

KERKFABRIEK SINT-ADRIANUS-  
ADVIES JAARREKENING 2018
De jaarrekening vertoont een exploita-
tieoverschot van 4.032,52 euro.

De exploitatietoelage voor het jaar 
2018 bedraagt 12.097,23 euro en over-
schrijdt daarmee niet de raming van de 
exploitatietoelage, zoals in de strate-
gische meerjarenplanning 2014-2019 
vastgelegd op 18.185,37 euro.

De gemeenteraad verleent een gunstig 
advies aan de jaarrekening 2018 van 
de kerkfabriek van Sint Adrianus te 
Adegem.

KERKFABRIEK SINT-BARBARA - AD-
VIES JAARREKENING 2018
De jaarrekening vertoont een exploita-
tieoverschot van 36.638,14 euro.

De exploitatietoelage voor het jaar 
2018 bedraagt 32.853,82 euro en over-
schrijdt daarmee niet de raming van de 
exploitatietoelage, zoals in de strate-
gische meerjarenplanning 2014-2019 
vastgelegd op 33.709 euro.

De gemeenteraad verleent een gunstig 
advies te verlenen aan de jaarrekening 
2018 van de kerkfabriek van Sint-Barba-
ra te Maldegem.

KERKFABRIEK HH PETRUS EN PAULUS 
- ADVIES JAARREKENING 2018
De jaarrekening vertoont een exploita-
tieoverschot van 553,54 euro.

De exploitatietoelage voor het jaar 
2018 bedraagt 0 euro en overschrijdt 
daarmee niet de raming van de exploi-
tatietoelage, zoals in de strategische 
meerjarenplanning 2014-2019 vastge-
legd op 0 euro.

De gemeenteraad verleent een gunstig 
advies te verlenen aan de jaarrekening 

2018 van de kerkfabriek van de HH 
Petrus en Paulus te Middelburg.

KERKFABRIEK SINT JOZEF - ADVIES 
JAARREKENING 2018
De jaarrekening vertoont een exploita-
tieoverschot van 23.055,93 euro.

De exploitatietoelage voor het jaar 
2018 bedraagt 0 euro en overschrijdt 
daarmee niet de raming van de exploi-
tatietoelage, zoals in de strategische 
meerjarenplanning 2014-2019 vastge-
legd op 0 euro.

De gemeenteraad verleent een gunstig 
advies te verlenen aan de jaarrekening 
2018 van de kerkfabriek van Sint-Jozef 
te Donk.

KERKFABRIEK SINT-VINCENTIUS - 
ADVIES JAARREKENING 2018
De jaarrekening vertoont een exploita-
tieoverschot van 15.328,72 euro.

De exploitatietoelage voor het jaar 
2018 bedraagt 18.977,09 euro en over-
schrijdt daarmee niet de raming van de 
exploitatietoelage, zoals in de strate-
gische meerjarenplanning 2014-2019 
vastgelegd op 21.348 euro.

De gemeenteraad verleent een gunstig 
advies te verlenen aan de jaarrekening 
2018 van de kerkfabriek van Sint-Vin-
centius à Paulo te Kleit.

GEMEENTEBELASTING OP DE VES-
TIGING VAN NIET-COMMERCIËLE 
RECHTSPERSONEN: INTREKKING*
Het belastingreglement van 22 oktober 
2015 stelt dat voor de aanslagjaren 
2015 tot en met 2019 ten behoeve van 
de gemeente Maldegem, een belasting 
geheven wordt op de vestigingen van 
niet-commerciële rechtspersonen. 

Het reglement is er gekomen naar aan-
leiding van het reglement voor de be-
lasting op de natuurlijke en rechtsper-
sonen die een economische activiteit 
uitoefenen op het grondgebied van de 
gemeente en zo een gelijke behande-
ling te voorzien van de rechtspersonen. 

Aangezien de Raad van State het 
reglement voor de belasting op de 
natuurlijke en rechtspersonen die een 
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economische activiteit uitoefenen op 
het grondgebied van de gemeente - 
aanslagjaar 2014 vernietigd heeft en er 
geen nieuw reglement gestemd werd 
voor aanslagjaar 2018, lijkt het ons 
aangewezen om het reglement voor 
de gemeentebelasting op de vestiging 
van niet-commerciële rechtspersonen 
in te trekken en zo opnieuw een gelijke 
behandeling te voorzien van de rechts-
personen. 

Het kohier zou voor aanslagjaar 2018, 
32 belastingplichtigen bevatten wat 
neerkomt op 800,00 euro. 

Het besluit van 22 oktober 2015 
betreffende de gemeentebelasting 
op de vestiging van niet-commerciële 
rechtspersonen voor aanslagjaren 2018 
en 2019 wordt ingetrokken. 

GEMEENTEBELASTING OP AFGIFTE 
VAN ELEKTRONISCHE IDENTITEITS-
KAARTEN: GEWONE - DRINGEN-
DE - EXTREEM SPOED LEVERING 
MALDEGEM - ZEER EXTREEM SPOED 
LEVERING BRUSSEL*
De gemeenteraad besliste in zitting van 
22 november 2018 de gemeentebe-
lasting op de afgifte van elektronische 
identiteitskaarten goed te keuren.

Uit nazicht blijkt dat de vergoeding die 
gevraagd wordt bovenop de kostprijs 
aangerekend door de FOD Binnenland-
se Zaken voor de afgifte van biometri-
sche vreemdelingenkaarten (4,50 euro) 
lager is dan deze die wordt gevraagd 
voor het afleveren van elektrische iden-
titeitskaarten voor Belgen en niet-bio-
metrische vreemdelingenkaarten.

Het tarief voor de afgifte van biome-
trische vreemdelingenkaarten wordt 
aangepast zoals gevraagd door het 
Agentschap binnenlands bestuur.  

De gemeenteraad stelt het gewijzigd 
reglement houdende het instellen van 
een gemeentebelasting op de afgifte 
van elektronische identiteitskaarten 
vast.

GECORO - SAMENSTELLING -  
AANDUIDING MAATSCHAPPELIJKE 
GELEDINGEN*
De Vlaamse codex Ruimtelijke Orde-
ning voorziet in de oprichting van een 
Gemeentelijke Commissie Ruimtelij-
ke Ordening (Gecoro). In de Gecoro 
worden verschillende maatschappelijke 
geledingen vertegenwoordigd en een 
aantal deskundigen.

De gemeenteraad beslist dat volgende 
maatschappelijke geledingen worden 
aangeschreven om deel uit te maken 
van de Gecoro: 
- de milieu- en natuurverenigingen 
- de verenigingen van werkgevers of 
zelfstandigen met uitsluiting van vereni-
gingen van handelaars of landbouwers

- de verenigingen van handelaars
- de verenigingen van landbouwers
- de verenigingen van werknemers

LOGO GEZOND+ VZW - ONDERTE-
KENING CHARTER EN AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGER(S)*
De raad voor maatschappelijk welzijn 
besliste in zitting van 28 februari 2018 
om voor het werkjaar 2018 niet in te 
tekenen op de samenwerkingsovereen-
komst met Logo Gezond+, regio  
Meetjesland, en derhalve geen  
financiële bijdrage te betalen.

De gemeente Maldegem was sinds 
2010 lid van Logo Gezond+ vzw.  In 
tegenstelling tot de andere acht lokale 
besturen sloot Maldegem geen nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst af in 
2018.

De vereniging is het regionaal aan-
spreekpunt voor het Vlaams preven-
tieve gezondheidsbeleid en draagt 
bij tot het realiseren van de Vlaamse 
gezondheidsdoelstelling dankzij lokale 
samenwerking en overleg.

De gemeenteraad beslist om het 
lidmaatschap van Logo Gezond+ niet 
te verlengen, maar duidt wel schepen 
Marleen Van den Bussche en raadslid 
Christine Verplaetse aan als vertegen-
woordiger en plaatsvervanger voor 
de algemene vergaderingen van Logo 

Gezond+ voor de periode van heden 
tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur.

DE LIJN - AANDUIDEN GEMEENTELIJ-
KE VERTEGENWOORDIGER(S)
Naar aanleiding van de nieuwe legisla-
tuur dienen de vertegenwoordigers in 
de Lijn aangeduid worden

De gemeenteraad gaat akkoord met de 
verlenging van het lidmaatschap in De 
Lijn en duidt de schepenen Jason Van 
Landschoot en Nicole Maenhout aan 
als vertegenwoordiger en plaatsvervan-
ger voor de algemene vergaderingen 
van De Lijn voor de periode van heden 
tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur.

VVSG - VERTEGENWOORDIGING
De gemeenteraad duidt burgemeester 
Bart Van Hulle en raadsvoorzitter Peter 
Van Hecke aan vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van de VVSG voor de 
periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur.

Bart Van Hulle wordt tevens voorgedra-
gen als vertegenwoordiger in de raad 
van bestuur van de VVSG en kandidaat 
of plaatsvervangend lid in het Pro-
vinciaal Managementcomité voor de 
periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur.

VERENIGING VOOR OPENBAAR 
GROEN (VVOG) - VERTEGENWOOR-
DIGING
De gemeenteraad duidt de schepenen 
Jason Van Landschoot en Rudi De Smet 
aan als vertegenwoordiger en plaats-
vervanger in de algemene vergadering 
van de Vereniging voor Openbaar 
Groen. Jason Van Landschoot wordt 
tevens voorgedragen als vertegenwoor-
diger in de raad van bestuur van de 
VVOG, raadslid Annuska Van Hoorebe-
ke wordt voorgedragen als vertegen-
woordiger in het financieel comité van 
de VVOG.
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VZW RATO - AANDUIDEN GEMEENTE-
LIJKE VERTEGENWOORDIGER(S)
De gemeenteraad gaat akkoord met de 
verlenging van het lidmaatschap in de 
vzw Rato.

Schepen Rudi De Smet en raadslid 
Henk Deprest worden aangeduid als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de algemene vergaderingen. Henk 
Deprest wordt voorgedragen als verte-
genwoordiger in de raad van bestuur 
voor de periode van heden tot het 
einde van de gemeentelijke legislatuur.

VZW DE BOSGROEP OOST-VLAANDE-
REN NOORD - AANDUIDEN GEMEEN-
TELIJKE VERTEGENWOORDIGERS
De gemeenteraad gaat akkoord met de 
verlenging van het lidmaatschap in De 
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw. 
en duidt schepen Rudi De Smet aan 
als effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergadering.  
Raadslid Henk Deprest wordt aange-
duid als plaatsvervangend vertegen-
woordiger, Rudi De Smet wordt tevens 
voorgedragen als lid van de raad van 
bestuur, Henk Deprest als plaatsver-
vangend lid.

WOONWIJZER MEETJESLAND - AAN-
DUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGEN-
WOORDIGER(S)
Schepen Nicole Maenhout wordt 
aangeduid als vertegenwoordiger van 
de gemeente in het beheerscomité van 
het Wooncentrum Meetjesland, raads-
lid Kiran Van Landschoot als plaatsver-
vangend vertegenwoordiger.  Nicole 
Maenhout wordt eveneens aangeduid 
als vertegenwoordiger in het interge-
meentelijk overleg sociale huisvesting 
van Wooncentrum Meetjesland.

TOERISME MEETJESLAND - AANDUI-
DING GEMEENTELIJKE VERTEGEN-
WOORDIGERS
De gemeenteraad gaat akkoord met de 
verlenging van het lidmaatschap in de 
vzw Toerisme Meetjesland.

Schepen Peter Van Hecke wordt aan-
geduid als effectief vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene ver-

gadering, raadslid Katleen De Kesel als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad draagt Peter Van 
Hecke tevens voor als lid van de raad 
van bestuur van de vzw  Toerisme 
Meetjesland.

CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE - 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS
De gemeenteraad gaat akkoord met de 
verlenging van het lidmaatschap in het 
Centrum voor Basiseducatie vzw.

Schepen Glenn Longeville wordt aan-
geduid als effectief vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene ver-
gadering, raadslid Danny Vannevel als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De gemeenteraad draagt Glenn Longe-
ville tevens voor als vertegenwoordiger 
namens de gemeente Maldegem in de 
raad van bestuur van het Centrum voor 
Basiseducatie.

ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING- 
AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS
De gemeente Maldegem is vennoot van 
de cvba Zefier (vroeger Finiwo).

Na de vernieuwing van de gemeente-
raad wordt de Raad van Bestuur en de 
algemene vergadering van cvba Zefier 
vernieuwd.

De raad van bestuur van Zefier heeft 
in haar midden een overgangscomité 
opgericht belast met de selectie van 15 
kandidaat-bestuurders onder de 169 
gemeenten-vennoten. Aldus moet de 
Gemeente zelf geen voordracht doen 
en is er geen gegarandeerde verte-
genwoordiging binnen de raad van 
bestuur.

De gemeenteraad duidt raadslid 
Annuska Van Hoorebeke aan als 
volmachthouder van de gemeente 
Maldegem om deel te nemen aan de 
buitengewone, bijzondere en gewone 
algemene vergaderingen van de cvba 
Zefier.  Raadsvoorzitter Peter Van 
Hecke wordt aangeduid als plaatsver-
vangend volmachthouder.

AANDUIDEN GEMEENTELIJKE MAN-
DATARIS VOOR BEKKENBESTUUR 

VAN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE 
POLDERS
Het gemeentebestuur ontving een brief 
vanwege de provinciegouverneur van 
West-Vlaanderen, voorzitter van het 
bekkenbestuur van het bekken van de 
Brugse Polders, inzake de afvaardiging 
in het bekkenbestuur. 

De gemeenteraad verklaart zich 
akkoord met de deelname van de 
gemeente in het bekken van de Brugse 
Polders onder voorzitterschap van de 
gouverneur en duidt schepen Nicole 
Maenhout aan als effectief vertegen-
woordiger, schepen Jason Van Land-
schoot als plaatsvervanger.

AANDUIDEN GEMEENTELIJKE MAN-
DATARIS VOOR BEKKENBESTUUR 
VAN HET BEKKEN VAN DE GENTSE 
KANALEN
Het gemeentebestuur ontving een brief 
vanwege de waarnemend provincieg-
ouverneur van Oost-Vlaanderen, voor-
zitter van het bekkenbestuur van het 
bekken van de Gentse Kanalen, inzake 
de afvaardiging in het bekkenbestuur.

De gemeenteraad verklaart zich 
akkoord met de deelname van de 
gemeente in het bekken van de Gentse 
Kanalen onder voorzitterschap van de 
gouverneur. Schepen Nicole Maen-
hout wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger, schepen Jason Van 
Landschoot als plaatsvervanger.

DE WATERGROEP - VERTEGENWOOR-
DIGING
Schepen Jason Van Landschoot wordt 
aangeduid als vertegenwoordiger van 
de gemeente in de Algemene Vergade-
ring van de Watergroep, schepen Nicole 
Maenhout als plaatsvervanger. Jason 
Van Landschoot wordt ook aangeduid 
als vertegenwoordiger van de ge-
meente in het aandeelhoudersbestuur 
drinkwater van de Watergroep.
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RAAD VOOR MAATSCHAPPE-
LIJK WELZIJN 

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
Geen.

GOEDKEURING NOTULEN EN  
AUDIOVERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 
FEBRUARI 2019*
De notulen en het audioverslag van de 
zitting van de raad van 27 februari 2019 
worden goedgekeurd.

KLACHTEN JAARVERSLAG 2018
De procesbeschrijving klachtenbehan-
deling, zoals goedgekeurd in de ge-
meenteraad van 28 juni 2018 en in de 
raad voor maatschappelijk welzijn van 
30 augustus 2018, bepaalt dat van de 
behandelde klachten een verslag wordt 
opgemaakt en jaarlijks gerapporteerd 
wordt aan de raden. 

In 2018 werden slechts twee klachten 
geregistreerd. 

De raad voor maatschappelijk welzijn 
neemt kennis van het klachten jaarver-
slag 2018.

REGLEMENT OP DE TERUGBETALING 
VAN DIVERSE ONKOSTEN AAN DE 
POLITIEKE MANDATARISSEN*
Het is billijk dat het gemeentebestuur 
(ten dele) tegemoet komt aan politieke 
mandatarissen voor de onkosten die 
noodzakelijk en nuttig zijn voor de 
uitoefening van hun mandaat. Kosten 
omwille van digitalisering en werkelijk 
bewezen onkosten, gemaakt uit hoofde 
van hun mandaat als raadslid, kunnen 
op basis van dit reglement terug be-
taald worden. 

Het bedrag kan door de betrokken 
mandataris niet ingebracht worden in 
de individuele aftrekbare kosten van 
zijn of haar belastingaangifte. 

Het reglement op de terugbetaling 
van diverse onkosten aan de politieke 
mandatarissen wordt vastgesteld. 

GOEDKEURING ONTWERP VAN 
DADING IN BIMMO-DOSSIER – STOP-
ZETTING BEROEP TOT VERNIETIGING 
BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBE-
TWISTINGEN
Het BIMMO project betreft de bouw 
van 60 wooneenheden, deels assisten-
tiewoningen, deels meergezinswonin-
gen, gelegen te Adegem tussen N9 en 
Adegem-dorp evenals tussen het CC 
Den Hoogen pad en de pastorijwoning 
Adegem.

Het schepencollege heeft hiertoe op 
19 maart 2018 vergunning geweigerd. 
BIMMO bvba bekwam in beroep een 
vergunning via de bestendige deputa-
tie. Tegen die vergunningsbeslissing 
is het gemeentebestuur in beroep 
gegaan op 26 oktober 2018 bij de raad 
voor vergunningsbetwistingen.

De raad voor maatschappelijk welzijn 
besliste in zitting van 25 september 
2018 om ook in beroep te gaan tegen 
de beslissing van de bestendige 
deputatie om een stedenbouwkundige 
vergunning te verlenen aan het bouw-
project van Bimmo bvba.

Na overleg besliste het schepencol-
lege in zitting van 26 februari 2019 
om, mits aanpassing van de plannen, 
het advocatenkantoor een ontwerp 
van dading te laten opstellen, om het 
schorsend beroep ondertussen stop te 
zetten en om het vernietigingsberoep 
te beëindigen eenmaal de dadingover-
eenkomst door alle partijen zou zijn 
ondertekend.  Ondertussen enga-
geerde BIMMO NV zich om nog geen 
uitvoerende handelingen te stellen. De 
aangepaste plannen en de aanvaarding 
van een financiële last verantwoorden 
deze dading.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
verleent goedkeuring aan het ontwerp 
van dadingovereenkomst in het BIM-
MO-dossier.

SOCIAAL VERHUURKANTOOR – AAN-
DUIDING VERTEGENWOORDIGERS
De raad voor maatschappelijk welzijn 
beslist om de samenwerking met het 
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland 

verder te zetten; schepen Marleen Van 
den Bussche aan te stellen als verte-
genwoordiger en raadslid Christine 
Verplaetse aan te stellen als plaatsver-
vangend vertegenwoordiger.

De raad gaat akkoord met de kandida-
tuur als lid van de raad van bestuur van 
het Sociaal Verhuurkantoor Meetjes-
land van schepen Marleen Van den 
Bussche.

Ter info: 
De volgende vergaderingen van 
de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn gaan door op 
woensdag 24 april en woensdag  
29 mei 2019. De agenda wordt 7 dagen 
voorafgaand aan de zitting bekend 
gemaakt op 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 gemeen-
tehuis, Marktstraat 7. De raad voor 
maatschappelijk welzijn vergadert 
aansluitend na de gemeenteraad.

Je bent van harte welkom tijdens de 
openbare zittingen. De notulen en het 
audioverslag van de vorige raden kan 
je raadplegen op de website.

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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Ontmoetingsmoment in de bibliotheek

Boekstartdag voor de  
allerkleinsten en hun ouders
Op zaterdag 25 mei organiseert de bibliotheek 
samen met Huis van het Kind de allereerste 
boekstartdag voor baby’s en peuters. Boekstart 
wil ouders met hun jonge kinderen laten 
genieten van boeken. Want kinderen die al vroeg 
kennismaken met boeken zijn taalvaardiger en 
doen het vaak beter op school. Het wordt een 
gezellig ontmoetingsmoment! Alles gebeurt op 
maat van de allerkleinsten. Grote broer en zus 
zijn natuurlijk ook welkom!

Wat kan je allemaal beleven?
• Voorleesster Erika zorgt voor een fijn luister- en 

doemoment om samen met je kind te genieten van een 
verhaal in prentvorm dat ze tot leven brengt met klanken, 
liederen, versjes en rijmpjes.

• Yogacoach Nele verzorgt afwisselend korte yogasessies 
(15 min.) voor baby’s en peuters. Samen met de mama’s 
en de papa’s leert ze je kleintje enkele yoga-houdingen 
aan. Kinderen mogen zelf hun favoriete dekentje, 
kussentje, of knuffel meebrengen. 

• Tussen de voorlees- en yogasessies door kan je peuter 
in de bib ook terecht voor een leuke zoektocht, kan 
je luisterenverhalen beluisteren, spelen met digitale 
prentenboeken of snuisteren in onze boekencollectie.

• Natuurlijk bieden we die dag ook de kans aan ouders die 
hun boekstartpakket nog niet afgehaald hebben, om dit 
alsnog te doen.

• Elk ukje dat die dag lid wordt van de bib krijgt een 
gepersonaliseerde sleutelhanger met de lasercutter van 
de bib.

Wanneer: zaterdag 25 mei van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: bibliotheek, Schouwburgplaats 3, Maldegem
Prijs: gratis, inschrijven niet nodig. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek 
 bibliotheek@maldegem.be
 www.maldegem.be/boekstart
 www.boekstart.be
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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. De 
activiteitenkalender vind je op de facebookpagina van 
de bib.

• Open: van maandag 20 mei tot met donderdag 30 
juni, 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 donderdag 30 mei (O.L.H. Hemelvaart), 
maandag 10 juni (Pinkstermaandag)

• 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/blokpunt
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WOENSDAG 8 MEI 2019
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm 
Rikkie de Ooievaar
Rikkie is eigenlijk een mus, maar hij is van jongs af aan 
opgevoed door ooievaars. Daarom denkt hij dat hij 
er zelf ook een is. Op een dag hoort hij de waarheid 
en kort daarna begint zijn familie zonder hem aan de 
trektocht naar Afrika. Maar Rikkie is eigenwijs: hij reist 
de anderen achterna, om te bewijzen dat hij toch écht 
een ooievaar is.

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

VRIJDAG 10 MEI 2019
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Mercury Rising 
Tribute to Queen
Met tientallen hits is Queen één van de succesvolste 
popgroepen in de geschiedenis. Frontman Freddie 
Mercury groeide – met zijn ongezien stembereik van 4 
octaven – uit tot een van de populairste rockartiesten en 
popzangers. Zijn extraverte podiumpersoonlijkheid en 
zijn explosieve optredens waren buitengewoon.

Mercury Rising brengt een ode aan deze legendarische 
groep. De grootste hits I Want To Break Free, Don’t Stop 
Me Now, Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Now I’m 
Here,… passeren de revue.

Zanger William Neo (klassiek geschoold) evenaart 
met gemak het stembereik van Freddie Mercury. Een 
klassieke operazangeres (sopraan) staat Neo bij tijdens 
de bekende duetten zoals Barcelona.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een 
liveband en strijkkwartet.

€ 19 (VVK), € 22 (ADK), € 18 (KABO), € 16 (GABO en -26 
jaar)

© Den Siste Skilling © Thomas Mutelet
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DINSDAG 28 MEI 2019
20.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Preview 
theaterseizoen 
2019-2020
Ben je al benieuwd wat het nieuwe theaterseizoen 
van CC Den Hoogen Pad te bieden heeft? Kom dan op 
dinsdagavond 28 mei om 20.00 uur zeker naar Den 
Hoogen Pad voor de Preview Theaterseizoen 2019-2020.

Tijdens deze preview krijg je de kans om als eerste te 
horen welke voorstellingen en concerten tijdens seizoen 
2019-2020 gepland staan. Bovendien krijg je ook al 
een voorproefje van een voorstelling van één van de 
artiesten die in 2019-2020 in Den Hoogen Pad te gast 
zijn. Wie komt optreden, blijft een verrassing. 

Na afloop krijg je dan als eerste de kans om al 
kaarten te bestellen voor dit nieuwe seizoen. De 
reguliere ticketverkoop start begin juni. In het volgend 
infomagazine lees je er alles over.

Wil jij er graag bij zijn tijdens de Preview 
Theaterseizoen 2019-2020 op dinsdag 28 mei? Schrijf je 
dan vóór 24 mei in via onderstaande contactgegevens. 
Tot dan!

Gratis

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

Vanaf  zaterdag 4 mei

Inschrijven 
vrijetijdsaanbod
Op zaterdag 4 mei om 9.00 uur starten de 
inschrijvingen voor de zomervakantie. Dit kan 
online via www.maldegem.be/webshop. De 
zomerbrochure werd bedeeld in alle Maldegemse 
scholen en kan je raadplegen via www.maldegem.
be/vakantieaanbod-vrijetijd.

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

door als ouder met je eigen naam in te loggen. 
• Ben je al geregistreerd? Probeer je dan vóór 4 mei nog 

eens in te loggen.
• Zorg ervoor dat je je bankkaart en kaartlezer in de 

buurt hebt op het moment van inschrijven.

Vragen of problemen
Je kan zaterdag 4 mei tussen 9.00 en 11.45 uur bellen 
naar het nummer 050 72 86 28. Vanaf maandag 6 mei 
kan je tijdens de vaste openingsuren inschrijven bij de 
gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

Jeugddienst/UiTloket (cash en bancontact)

Elke werkdag: 8.30 - 12.00 uur
Woensdagnamiddag: 14.00 - 16.00 uur
Donderdagavond: 16.00 - 18.30 uur

Sportdienst (cash en bancontact)

Elke werkdag: 8.45 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst  

 (vragen op inschrijvingsdag 4 mei)
 050 72 86 22 | UiTloket
 uitloket@maldegem.be
 www.maldegem.be/webshop
 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd
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Elke donderdagvoormiddag zitdag

Vragen over het Groeipakket?
Sinds 1 januari 2019 krijgt elk kind dat in Vlaanderen 
woont een groeipakket. In dat pakket zitten de 
gezinsbijslagen (vroegere kinderbijslag) en andere 
financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind. 
FONS, INFINO, MY FAMILY, KIDSLIFE en PARENTIA zijn 
de vijf uitbetalers van het Groeipakket.

Maar wat verandert er allemaal voor jou? Hoe vraag je het 
groeipakket aan? Hoe kan je berekenen waar je recht op 
hebt? Bij wie kan je terecht voor al je vragen? 

Vanaf mei organiseert het Huis van het Kind elke 
donderdagvoormiddag een zitdag over het Groeipakket. 
Elke zitdag is één van de vijf bovenvermelde 
uitbetalingsactoren aanwezig. Indien je bij een andere actor 
aangesloten bent dan degene die op de zitdag aanwezig is, 
kan je toch terecht met je vragen.

Wanneer: vanaf mei 2019 elke donderdagvoormiddag
Tijdstip: 9.00 uur tot 12.00 uur (niet in juli en augustus)
Waar: Huis van het Kind/Sociaal Huis in het lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
Maldegem
Voor wie: ouders en professionelen met vragen over het 
Groeipakket 
Prijs: gratis, je hoeft geen afspraak te maken 

Info
 050 40 39 20 | Huis van het Kind
 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
 huisvanhetkind@maldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be/groeipakket
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13de eeuws kanaal van Gent naar de Noordzee

Lezing 'De historische Lieve'
Op dinsdag 14 mei organiseert de gemeente een lezing 
door dr. Frank Gelaude over het kanaal De Lieve. 
Tijdens de lezing met dia’s en kaarten, overloopt hij de 
nieuwste historische inzichten over het gekozen tracé, 
de waterproblematiek, de transporten, de schepen 
en vooral de rabotten. Met tot slot een pleidooi voor 
herwaardering van dit topstuk van watererfgoed in  
het Meetjesland.

Wanneer: dinsdag 14 mei
Waar: gemeentehuis – raadzaal (3de verdieping)
Tijdstip: 19.30 uur - 21.00 uur
Prijs: gratis 

Historiek
Het kanaal de Lieve was niet zomaar een grachtje naar 
het Zwin, waarlangs in de 13de eeuw moeizaam vaten 
wijn tot in Gent werden vervoerd. Daarvoor was dit 
kanaal véél te grootschalig, werd teveel geld uitgegeven 
voor de onteigening van gronden in het Brugse Vrije en 

werden kosten noch moeite gespaard om het kanaal te 
voorzien van speciale stuwen. Bijna twee eeuwen lang 
bleef Gent investeren in de infrastructuur van dit kanaal. 
De Gentenaars noemden het niet voor niets het scoenste 
juweel dat de stede heeft. 

Biografie 
Dr. Frank Gelaude is geoloog en bodemkundige. 
Sinds 2001 is hij ook deeltijds docent aan de opleiding 
Monumenten- en Landschapszorg (nu Erfgoedstudies) aan 
de Universiteit Antwerpen.
Eind 2018 verdedigde hij een historisch-geografisch 
doctoraatsonderzoek over de waterhuishouding van het 
middeleeuwse Gent. 

Info
 050 72 89 48 | Stafmedewerker Erfgoed en Toerisme
 piet.de.meester@maldegem.be
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