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Als dit geen prachtige start van de dag is.#vrtweer#igmaldegem #prachtigedag

29/05/2019heidi_de_baets

Green day #green #goodmorning #goodfri-
day#latergram #goodmood

10/05/2019 jackiejackiephoto

Zijn jullie ook al aan het aftellen naar de zomer-

vakantie? Wij alvast wel!... #deleukstetijdisvrije- 

tijd#oranjemaldegem #speelplein#maldegem 

#bubbels #parkmaldegem#igmaldegem

27/05/2019oranjemaldegem
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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!

Hulde aan de gesneuvelden van WOII in 
Adegem. Deze heren vertellen over hun 
kindertijd tijdens de oorlog. #geschiedenis 
#spannend#igmaldegem #igadegem

7/05/2019 jobasidealewereld

Jeugddienst Maldegem, aangenaam!  

#igmaldegem #jeugddienstmaldegem

4/06/2019jeugddienstmaldegem

Strong Situation, Strong Roots, Strong parents…

#thesituationltd #thesituation365#parents 

#strongroots #party#igmaldegem …

27/04/2019 thesituationltd

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.

15/05/2019 sylviehulle2yahoocom

#drukkedag#jury #ballet#dansstudio  

#ann-sophie#koen #stressmanagement 

#dans #lovelypeople #lovemydancers#❤️ 

#igmaldegem #strongwomen

5/06/2019*dwarsdoormaldegem

It’s a wrap! ❤️❤️ Bedankt aan alle 1100 deel- 

nemers om er ook dit jaar weer bij te zijn!  

#dwarsdoormaldegem #maldegem#igmalde- 

gem #running#runningmotivation #events

VOLG JIJ DE JEUGDDIENST AL 
OP INSTAGRAM?
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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

Vakantie? Natuurlijk!... Blijven werken? Jazeker!

Juli en augustus zijn dé vakantiemaanden bij uitstek. Veel 
Vlamingen en Maldegemnaars gaan tussen half juli en begin 
augustus met vakantie. Welverdiend genieten van de zon met 
familie en vrienden en de ideale periode om de batterijen 
terug op te laden.

De gemeentelijke diensten blijven tijdens de zomerperiode 
doorwerken. Wij staan voor jullie ter beschikking. Weliswaar 
met een verminderde bezetting. Ook het gemeentepersoneel 
geniet van een welverdiende vakantie.

Nicole, Marleen, Glenn, Peter, Rudi, Jason en ikzelf willen 
tegen eind dit jaar een globaal zesjarenplan voor Maldegem 
uitwerken. Dat moet in overeenstemming zijn met de 
inkomsten die we onder andere van jullie krijgen via 
belastingen én de doelstellingen die we willen bereiken. Daar 
gaan we deze zomer, samen met de diensten, aan werken. Je 
hoort nog van ons.

We staan tot uw dienst.
Prettige vakantie!

Burgemeester
Bart Van Hulle 
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6 en 7 augustus

Inzameling veegschone 
landbouwfolie
Wat: Veegschone landbouwfolie en stretchfolie.  
De folie moet borstelschoon, droog en in hanteerbare 
pakketten aangeboden worden, samengebonden, 
niet met nylonkoorden. Dit zal gecontroleerd worden. 
Folie die niet aan de eisen voldoet, zal geweigerd 
worden. Stretchfolie (wikkelfolie van grassen, 
hooipakken) moet apart aangeleverd worden.
Wanneer: dinsdagnamiddag 6 augustus en 
woensdag 7 augustus
Waar: terrein naast recyclagepark, 
Steenhouwerslaan zn in Maldegem
Kostprijs: €8/m³ strechfolie, €6/m³ landbouwfolie 

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

Expositie najaar 2019

Gezocht: 
kunstwerken 
Jozef Van 
Maldegem
Van 8 t.e.m. 30 november 2019 loopt in de kunstacade-
mie (KUMA) een expositie over de Maldegemse kunst-
schilder Jozef Van Maldegem. Een kleine werkgroep 
bereidt deze tentoonstelling momenteel voor en is op 
zoek naar werken van hem, die in privéhanden zijn. 

Ben je in het bezit van een schilderij van Jozef Van Malde-
gem en ben je bereid om het voor de duur van de expo 
te ontlenen? Gelieve dan een foto van het werk samen 
met je contactgegevens aan de KUMA te bezorgen. Op 
basis hiervan zal de selectie van werken gebeuren en zal 
je worden verwittigd of jouw werk al dan niet binnen de 
expo zal worden getoond. 

Info
 050 72 89 50 | Kunstacademie 
 kunstacademie@maldegem.be
 www.kumamaldegem.be 
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Tijdens publiekzwemmen

Badmuts niet meer 
verplicht 
Sinds begin juni is de badmuts in het zwembad 
in Maldegem niet meer verplicht tijdens het 
publiekzwemmen. Badmutsen blijven wel verplicht 
tijdens het schoolzwemmen. Leden van een 
zwemclub kunnen bij hun club informeren of ze al 
dan niet een badmuts moeten dragen.

Het afschaffen van de badmuts komt er na grondig 
onderzoek op het effect op de filter van het zwembad. Uit 
de resultaten van het onderzoek blijkt dat het wel of niet 
dragen van een badmuts weinig effect heeft op de filter. 

Info
 050 71 19 30 | Sint-Annazwembad
 zwembad@maldegem.be
 www.maldegem.be/zwembadmaldegem  

Draag je steentje bij

Mindermobielen- 
centrale zoekt  
chauffeurs 
De mindermobielencentrale zoekt vrijwillige 
chauffeurs om mensen te vervoeren met een 
beperkte mobiliteit naar ziekenhuizen, vrienden, 
kappers,...

Het OCMW beschikt over drie wagens waarvan twee 
voor rolstoelgebruikers maar je kan ook met je eigen 
wagen mensen vervoeren. De chauffeurs krijgen bij de 
opstart een opleiding over het gebruik van de wagens. 

Ben je sociaal, rij je graag met de wagen en wil je 
dit project ondersteunen? Dan ben jij de geschikte 
vrijwilliger die de mindermobielencentrale zoekt! 

Info
 050 40 39 24 | Sociaal Huis

 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
 mieke.haers@maldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be/mindermobielenvervoer
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Nederlandse taal oefenen 

Inwoners leren elkaar kennen 
aan de praattafels

Elke dinsdagavond organiseert de dienst sociale 
activering praattafels voor anderstaligen, om samen 
met vrijwilligers de Nederlandse taal te oefenen. 
We gingen praten met Charlotte 
en Mahdi die als anderstaligen 
deelnemen aan de praattafels 
en vrijwilligers Dirk en Megan.

DEELNEMERS CHARLOTTE 
EN MAHDI 

Charlotte en Mahdi, hoe hebben jullie 
de praattafels leren kennen?
Charlotte: Ik kwam in juli vorig jaar in contact met 
de praattafels via de dienst sociale activering. 
Mahdi: Ook ik kom sinds juli vorig jaar naar de 

praattafels in Maldegem. Een vriend heeft het mij 
aangeraden. Daarvoor ging ik al naar verschillende 
praattafels in Brugge, Eeklo, Antwerpen, enz. maar 

ik merk dat ik af en toe nog 
foutjes maak en zou graag mijn 
Nederlands nog wat verbeteren.
Charlotte: Ik kom naar de praattafels 
om mijn Nederlands te oefenen 
én om vrienden te maken. 
Mahdi: Ja, dat geldt ook voor mij! 

Zouden jullie de praattafels aan anderen aanraden?
Charlotte: Zeker!
Mahdi: Ik ook, ik leer heel veel bij. Dankzij de vrijwilligers 
kunnen we voldoende oefenen, ik ben ze heel dankbaar.
Charlotte: Inderdaad, we hebben de vrijwilligers 

Elke dinsdagavond oefenen deelnemers en vrijwilligers de Nederlandse taal aan de praattafels.

“Dankzij de praattafels 
leer ik heel veel over de 
waarden en normen in 

België (Charlotte).”

6  |  MALDEGEM MAGAZINE
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nodig om ons Nederlands te oefenen. Het 
zou leuk zijn als de groep vrijwilligers even 
groot wordt als de groep deelnemers. 

Hoe ervaren jullie de praattafels?
Mahdi: Ik voel me echt comfortabel in de groep. 
Ik hoef mij niet te schamen als ik fouten maak.
Charlotte: Dat is waar. Alle vrijwilligers zijn lieve, 
vriendelijke mensen die ik waardeer omdat ze hun 
vrije tijd gebruiken om ons iets bij te leren en zich 
aanpassen aan ons niveau, zodat we alles begrijpen. 

Hebben de praattafels 
een positief effect op 
jullie dagelijks leven? 
Charlotte: Ja, dankzij 
de praattafels leer 
ik heel veel over de 
waarden en normen in België. Daarvoor had ik 
niemand om Nederlands mee te oefenen en mij 
meer te leren over het leven in België. Zo kwam ik 
onlangs te weten dat men in België kan kiezen voor 
crematie! Dat was voor mij een grote cultuurshock! 
Mahdi: Inderdaad, de gewone gesprekken over de 
dagdagelijkse dingen blijven mij altijd het meeste bij.

VRIJWILLIGERS DIRK EN MEGAN

Dirk en Megan, hoe zijn jullie in aanraking 
gekomen met vrijwilligerswerk? 
Dirk: Mijn ouders waren vrijwilliger bij meerdere 
verenigingen, dus het is me met de paplepel 
meegegeven. Tijdens en na mijn ziekte werd ik geholpen 
door vrijwilligers en dat heeft mij ook overtuigd om 
mij in te zetten voor anderen. In 2017 startte ik als 
vrijwilliger in Sanapolis (polikliniek Sijsele). Daarna werd 
ik ook vrijwilliger bij het gemeentebestuur en de CM. 
Sinds juli vorig jaar ben ik vrijwilliger bij de praattafels. 
Megan: Tijdens mijn studententijd deed ik al 
vrijwilligerswerk in AZ Alma in Sijsele. Daarna 
startte ik met vrijwilligerswerk in de Maldegemse 
bibliotheek en sinds september vorig jaar kwam 
ik via mijn job in contact met de praattafels. 

Wat is jullie ervaring met de 
praattafels tot op heden?
Megan: Super positief! Ik vind het heel leuk om te doen 
en te zien welke impact het heeft op de deelnemers 
van de praattafels. Het is leuk om een evolutie te 

zien in het Nederlands van de deelnemers. 
Dirk: Al sinds de eerste kennismaking met de 
praattafels en de deelnemers merkte ik dat ze hun 
taalvaardigheid van het Nederlands willen opkrikken. 
Ik had meteen een goed gevoel. Je krijgt voldoening, 
je leert nieuwe mensen en culturen kennen en de 
waardering die je ervoor terugkrijgt is hartverwarmend. 

Wat is volgens jullie de meerwaarde 
van de praattafels? 
Dirk: De praattafels worden goed voorbereid door de 

organisatoren. Er wordt 
met een thema gewerkt. 
Zo staat niet enkel de 
taal centraal, maar er 
worden ook sociale 
vaardigheden aangeleerd 
door onder andere 

sporten, knutselen, koken, puzzelen, tuinieren,… 
Het vrijwilligerswerk van de praattafels draagt bij aan de 
inburgering en de socialisering van de anderstaligen in 
onze gemeente. Het is een toemaatje op hun schoolse 
activiteiten om hun integratie te bespoedigen.
Megan: Inderdaad, het is niet de klassieke manier van 
onderwijs, maar een informele manier van oefenen. 

Zouden jullie de praattafels aanraden?
Megan: Zeker en vast ! Er is een heel goed contact 
tussen deelnemers en vrijwilligers onderling. We 

>>
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Charlotte en vrijwilliger Dirk praten over 
dagdagelijkse zaken aan de praattafel. 

“Je leert nieuwe mensen 
en culturen kennen. 

De waardering 
is hartverwarmend. (Dirk)”
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worden vrienden en het voelt meer aan als een uurtje 
samenzitten met vrienden dan als vrijwilligerswerk. 
Dirk: Inderdaad, de liefde, genegenheid en vriendschap 
die je krijgt is onbetaalbaar! Bij de overgang van oud 
naar nieuw maakte een deelnemer een mooi zelf 
geknutseld nieuwjaarskaartje. In haar eigen taal had ze 
geschreven: “ ik wens jou nog een heel, mooi en lang 
leven toe.“ Als je zoiets leest en weet dat dit recht uit 
het hart komt, dan krijg je wel een ‘kippenvelmoment’.
Megan: Ik leer als vrijwilliger ook heel veel bij uit 
de verschillende culturen. Sinds ik vrijwilliger ben 
bij de praattafels, ben ik mij ook veel bewuster 
van de vluchtelingenproblematiek in Syrië. 
Ten slotte geeft het mij als vrijwilliger ook 
heel wat voldoening om de deelnemers 
ook echt te zien evolueren. 
Dirk: Klopt. De vaste wil van de deelnemers om te 
integreren in onze maatschappij is bewonderenswaardig. 

NEEM DEEL AAN DE PRAATTAFELS!
Wil je graag als anderstalige je Nederlands 
oefenen? Dat kan op onze praattafels! Samen 
spreken we over wat ons bezig houdt. We oefenen 
door met elkaar te praten. Ken je mensen die graag 
willen deelnemen? Spreek hen aan, motiveer hen 
om eens langs te lopen. 
Of wil je als vrijwilliger mensen helpen om hun 
Nederlands te verbeteren en om de praattafels in 
goede banen te leiden? Spring eens binnen op een 
bijeenkomst om te zien hoe het er aan toe gaat of 
neem contact op met de dienst sociale activering.

Praattafels gaan door elke dinsdagavond, ook 
tijdens de zomervakantie, van 18.30 tot 19.30 uur in 
de cafetaria van het Sociaal Huis. 

Info
 050 72 72 12 | Dienst sociale activering 

 Lazarusbron 1, Maldegem
 integratie@maldegem.be

NIEUWE GRATIS VLAAMSE  
VRIJWILLIGERSVERZEKERING 2019

Surf naar www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Meld beveiligd aan met itsme, je eID, token, gsm of 
smartphone. 

Binnen 3 weken krijg je van ons een erkenningsnummer 
als je in aanmerking komt. Dit geeft je organisatie recht 
op 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. 

Voor vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel, 
met als voertaal net Nederlands.

Geef je activiteiten tot 48 uur vooraf aan via 
www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Je krijgt een 
bevestigingsmail als je vrijwilligers verzekerd zijn. 

Zo zorg je voor een goede bescherming van je vrijwilligers!

STAP 1 Vraag je erkenningsnummer aan

* Lees de voorwaarden na op www.gratisvrijwilligersverzekering.be in het reglement

VOOR WIE?*

1e JAARfeitelijke verenigingen

lokale afdelingen

startende vzw’s vzw’s zonder
betaald personeel

STAP 2 Verzeker je vrijwilligers

Zelf organisator? 
Zorg dat je 
vrijwilligers 

verzekerd zijn!
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Online een reis boeken?

Weet wat je koopt!
“We boden € 800 op een reis via een online veilingsite, maar 
toen we gewonnen hadden, bleek de reis opeens € 3.100 te 
kosten.” De jongste jaren hoort de politie steeds meer 
dit soort verhalen over online oplichting. In 2018 kreeg 
de FOD Economie 248 meldingen over frauduleuze 
reisaanbiedingen, 43 % meer dan het jaar voordien.  
€ 1.062 is het gemiddelde verlies.

Online is zowat alles te koop. En de prijzen kunnen 
erg verschillen. Hoe weet je nu of een heel mooi 
aanbod op een website echt een buitenkans is of een 
onbetrouwbaar koopje? En hoe kan je een betrouwbare 
webshop onderscheiden van een malafide?

Op www.weetwatjekoopt.be vind je tien eenvoudige 
tips om onbetrouwbare websites te herkennen samen 
met nuttige info over wat je kan doen als je opgelicht 
bent. 

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem

 Industrielaan 10, Maldegem

 www.weetwatjekoopt.be

Bieden kan tot 12 juli 

Te koop: brand-
weervoertuigen 
De Hulpverleningszone Meetjesland verkoopt twee 
buitendienst gestelde brandweervoertuigen nl. 
een karweiwagen Ford Transit (Aalter) en een 
personenwagen Opel Agila (Eeklo). De voertuigen 
worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, 
inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Indien 
je geïnteresseerd bent, kan je je bod onder gesloten 
omslag sturen naar de voorzitter van HVZ Meetjesland, 
Molenstraat 160/C, 9900 Eeklo. In deze omslag vermeld 
je de referentie en jouw bod, alsook jouw naam, adres en 
telefoon- of gsm-nummer. 

De aanbiedingen dienen ten laatste op 12 juli 2019 
binnen te zijn, waarbij de poststempel geldt als bewijs. 
Aanbiedingen die later binnen zijn, komen niet in 
aanmerking. 

Extra info en foto’s kan je raadplegen of opvragen via 
onderstaande contactgegevens. 

Info
HVZ Meetjesland

 0476 48 43 12 | Sgt. Benny Van de Vivere (Ford)
 0499 53 46 60 | Sgt. Danny Van Landschoot (Opel)
 www.zonemeetjesland.be/nieuws/2019/5/28/ 
 verkoop-voertuigen 
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Vanaf  6 augustus

Heraanleg N9 in Maldegem
De rijweg en de fietspaden van de N9 in Maldegem 
tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en 
zijstraat Brielwegel zijn in slechte staat. Van dinsdag 
6 augustus tot het einde van het jaar gaat het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in deze zone 
aan de slag om de N9 een grondige opknapbeurt 
te geven. Tijdens de werken wordt ook een veilige 
fietsoversteek over de N9 aangelegd aan de 
Popkensstraat. 

Structureel onderhoud 
Het betonnen wegdek van de fietspaden en rijweg wordt 
eerst gebroken en gestabiliseerd en krijgt daarna een 
overlaging in asfalt. Ook de greppels, slikkers en bermen 
worden vervangen of hersteld.

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid 
Om een veilige oversteek over de N9 te realiseren 
voor de vele fietsers tussen Adegem (bedrijvenzone) 
en het centrum van Maldegem, komt er een veilige 
fietsoversteekplaats met middenberm ter hoogte van 
de Oude Molenweg en de Popkensstraat. AWV gebruikt 
hiervoor de ruimte waar er nu linksafslagstroken liggen. 
Door een middenberm aan te leggen in het midden van 
de N9, kunnen fietsers in twee tijden oversteken. 

Na de ingreep, sluit AWV de Oude Molenweg en de 
Popkensstraat af voor gemotoriseerd verkeer aan de 
N9. De straten in- en uitrijden met de auto zal met 
andere woorden niet langer kunnen. Hierdoor wordt de 
fietsoversteek extra veilig omdat er geen conflict meer 
kan zijn tussen fietsers en afslaande voertuigen.
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Daarnaast komt er een nieuwe zebrapad in de Koning 
Astridlaan (vlak naast de rotonde) en worden de in- 
en uitritten naar handelszaken en de parkeerstroken 
duidelijker afgebakend.

Omleiding
De werken starten op 6 augustus en zullen tot het einde 
van het jaar duren. De aannemer zal steeds over de 
volledige lengte (2,3 km) van de werfzone werken, maar 
wel per weghelft. Er zal geregeld van kant gewisseld 
worden. Verkeer kan steeds in één richting langs de 
werfzone rijden. De richting blijft de volledige duur van 
de werken dezelfde (zie groot plan). De omleidingen 
(komende vanuit Eeklo, Brugge, Aalter) worden ter plaatse 
aangeduid met borden maar kan je ook raadplegen via 
www.wegenenverkeer.be/maldegem.

Vragen over bereikbaarheid
Ben je bewoner of ondernemer en heb je vragen 
over bereikbaarheid of zit je met bekommernissen en 
vragen over deze werken? Dan kan je terecht bij de 
bereikbaarheidsadviseur van het Agentschap Wegen en 
Verkeer. De bereikbaarheidsadviseur houdt een korte 
lijn met de werfleiding en zorgt voor snelle en concrete 
antwoorden. Je kan de bereikbaarheidsadviseur Marloes 

Cattersel/Senne Deboeure contacteren via 

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of gsm 0476 72 22 57.

Toekomstige werken langs N9
Naast deze werken staan er in de toekomst nog andere 
werken langs de N9 op de planning:
• 2020-2021: aanleg van een nieuw kruispunt 

met verkeerslichten voor nieuwe ontsluiting 
bedrijventerrein

 - nabij aantakking Gentse Steenweg
 - keerbeweging mogelijk

• 2022: creëren keerbeweging aan Sint-Barbarastraat

• langere, nog niet bepaalde, termijn:
 - aanleg van gescheiden rioleringsstelsel
 - volledige herinrichting van de weg

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

 0476 72 22 57 | Bereikbaarheidsadviseur AWV 
 bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be 
 www.wegenenverkeer.be/maldegem



2019  JULI - AUGUSTUS | 13 12  |  MALDEGEM MAGAZINE

 

Zomerregeling

Sluitingsdagen gemeente en OCMW
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn deze 
zomer gesloten op:
• donderdag 11 juli (Vlaamse Feestdag)
• zondag 21 juli (Nationale Feestdag)
• donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
• iedere donderdagavond in juli en augustus (enkel 
Dienst Burgerzaken/Bevolking en Onthaal gemeentehuis 
zijn wel open)

Extra sluitingsdagen
Sommige diensten hebben tijdens de zomermaanden 
nog extra sluitingsdagen
Dienst Burgerzaken/Bevolking en Onthaal 
gemeentehuis
Ook gesloten op zaterdag 6 juli en zaterdag 3 augustus.
Eerstvolgende zaterdagopening is 7 september 2019.
Bibliotheek
Gesloten van maandag 15 juli tot en met zondag 21 juli.
CC Den Hoogen Pad
Het loket is gesloten van donderdag 11 juli tot en met 
vrijdag 16 augustus.
Via www.maldegem.be/webshop kan je ook tijdens de 
sluitingsperiode tickets bestellen.
Sint-Annazwembad
Ook gesloten van maandag 24 juni t.e.m. zondag 30 juni.
Tijdens de zomer gelden aangepaste openingsuren.
Sporthal MEOS
Gesloten van zaterdag 20 tot en met woensdag 31 juli.
Sociaal Huis
Geen zitdag op maandag 15 juli.

Zitmomenten diensten in Sociaal Huis
Tijdens de zomermaanden gelden andere zitmomenten.

FPD – Federale Pensioendienst (werknemers)
Maandag 8 juli van 9.00 tot 11.00 uur
Geen zitdag op maandag 12 augustus.

RSVZ - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering  
der Zelfstandigen 
Geen zitdag op dinsdag 23 juli.
Eerstvolgende zitdag op dinsdag 27 augustus  
van 9.00 tot 11.00 uur.

Volkshaard
Geen zitdag op woensdag 24 juli.
Eerstvolgende zitdag op woensdag 28 augustus  
van 9.00 tot 11.00 uur.

MBV – Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen
Geen zitdag op woensdag 24 juli.
Eerstvolgende zitdag op woensdag 28 augustus  
van 9.00 tot 11.00 uur.

Woonwijzer
Maandag 1 juli van 18.00 tot 20.00 uur, zaterdag 6 juli 
van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag 4 juli  
van 9.00 tot 12.00 uur.
Geen zitdag op maandag 15 juli, donderdag 11, 18 en 25 
juli.
Eerstvolgende zitdag op donderdag 1 augustus  
van 9.00 tot 12.00 uur.

Notarieel Juridisch Dienstbetoon
Zaterdag 6 juli en zaterdag 3 augustus  
van 11.00 tot 12.00 uur.

Commissie Juridische Bijstand  
Dinsdag 9 juli en 13 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.

FOD Sociale Zekerheid
Geen zitdag op vrijdag 12 juli.
Eerstvolgende zitdag op vrijdag 9 augustus  
van 9.00 tot 11.00 uur.

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

 Marktstraat 7, Maldegem 

 0800 96 524 (gratis) | lokaal dienstencentrum  
 Oud St. Jozef

 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
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zo 30/06/19
Garageverkoop 
tvv Kom Op Team Maldegem
Waar: Overstock Doe het Zelfzaak Krielstraat 
Maldegem
Meer info: Kom Op Team Maldegem, Liesel-
otte Bourgonjon, 0473 46 97 46

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

Tour de France 
Alle etappes worden uitgezonden op tv.
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, Mal-
degem

t.e.m. 1/09/19 
Zomerse fotozoektocht
Meer info: Kom Op Team Maldegem,  
Els De Bruyckere, 0486 68 81 15

t.e.m. 30/09/19
Meetjeslandse Meesters
Raamtekenroute, Tentoonstelling,  
Maldegemse meesters in de tuin
Meer info: www.maldegem.be/
meetjeslandse-meesters 

Vlaamse Meesters in situ
Van 11.00 tot 17.00 uur
Waar: Sint-Petrus en Pauluskerk, Middelburg 
Meer info: 0468 12 85 68,  
theo.de.bruyckere1@telenet.be,  
www.vlaamsemeestersinsitu.be 

ma 1/07/19
Schaaknamiddag 
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

 do 4/07/19
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada museum, Heulendonk 21, 
Adegem 
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

vr 5/07/19
Ruilen van 
champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 
109/A, Maldegem
Meer info: Maldocaps

zo 7/07/19
Drongengoedtocht
Van 6.30 tot 15.00 uur
Waar: De Kring, Kleitkalseide 180, Maldegem
Meer info: stebenti@hotmail.com

24ste Sneukeltoer 
met de fiets
Van 11.00 tot 19.00 uur
Waar: vertrek CC Den Hoogen Pad, Adegem
Meer info: Landelijke Gilde Adegem, 0475 80 
73 07, landelijkegildeadegem@telenet.be

Parkfeest
Zie pag. 15

ma 8/07 t.e.m. vr 9/08/19 
Zomerschool
Van 9.00 tot 12.00 uur (ma-di en woe) 
Waar: Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, 
Maldegem

ma 8/07/19
Dagwandeling 'Ghyvelde - 
Bray Dunes' 
Waar: Brezendedreef 1/D, Maldegem
Meer info: OKRA Sport Donk, 050 71 93 20, 
denaegel@gmail.com, www.okra.be 

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

woe 10/07/19
Workshop ‘Werken met  
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Jeugdfilm Incredibles 2
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: 050 71 00 21,
cultureelcentrum@maldegem.be

zo 14/07/19
Wandeling in Middelburg  
Van 10.00 tot 12.00 uur
Waar: 5 km, start aan kerk Middelburg
Meer info: De Naturen Blomme, 0486 87 69 
51, de.naturen.blomme@gmail.com 

ma 15/07/19
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

zo 21/07/19
21 juliviering
Zie pag. 24

ma 22/07/19
Filmnamiddag 
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 23/07/19
Kaartbingo  
i.s.m. Vief Maldegem
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

za 27/07/19
Memorial Van Rie
Van 7.00 tot 13.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 
Maldegem
Meer info: 0497 12 25 54, guido.willemarck@
skynet.be, www.wtcmaldegemvzw.be

do 1/08/19
Bladelintocht
Van 6.30 tot 15.00 uur
Waar: Zaal Kanunnik Andries, Kloosterstraat, 
Middelburg
Meer info: stebenti@hotmail.com 
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Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada museum,  
Heulendonk 21, Adegem 
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

vrij 2/08/19
Wandeling ‘reuzen op 
leemvoeten’
van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

ma 5/08/19
Schaaknamiddag 
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 7/08/19
Workshop ‘Werken met  
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

ma 12/08/19
PC-dokters 
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

do 15/08/19
Gebedsviering en 
Lichtjesprocessie t.g.v. 
het feest van O-L-V. ten 
Hemelopneming
Van 20.00 tot 21.30 uur
Waar: Bedevaart Kleit, Maria Grot Kleit,  
Halledreef, Maldegem
Meer info: 0472 49 16 03, 050 71 42 76

Draf en Galop ‘Dag van de 
voorzitter’
Vanaf 13.00 uur
Waar: Kleiveldhippodroom,  
Aalterbaan, Maldegem
Meer info: vzw Draf en Galop 'Klein Spel'

zo 18/08/19
Cycling 4 Disability

ma 19/08/19 
Bingo 
van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Doortocht 'Omloop van de 
Slagvelden'
Zie pag. 25

vrij 23/08/19
Weggeefplein 
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

 
ma 26/08/19

Filmnamiddag 
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
 

zo 25/08/19 
MalleMaldegem
Zie pag. 25

woe 28/08/19
Jeugdfilm Hotel Transylvania 
3: Een Monsterlijk Leuke 
Vakantie
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem Dorp 16/B, Adegem
Meer info: 050 71 00 21,  
cultureelcentrum@maldegem.be

Met UiTPAS Meetjesland 
spaar je bij sommige 

activiteiten UiTpunten. 
Bekijk alle UiTPASactiviteiten 

en –voordelen via www.
uitpasmeetjesland.be
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Kermissen leefkernen 
Middelburg: vr 5/07 – ma 8/07
Adegem: vr 12/07 – di 16/07
Kleit: vr 19//07 – woe 24/07
Donk: vr 6/09 – zo 8/09
Maldegem: vr 13/09 – vr 20/09
Daarnaast organiseren ook nog heel 
wat wijken een eigen kermis.

Info

 050 72 89 59 | Dienst Evenementen

 www.adegem.net/feestcomite 

 www.feestcomitekleit.be 

 www.feestcomitedonk.be 

 www.maldegem.be/maldegem-kermis 

 www.maldegem.be/kermissen 

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.

13.30u - 14.15u

BEDRIJVENWEDSTRIJD 
Sociale wedstrijd met inbreng van personen met een beperking

14.20u - 15.20u

PARA-CYCLING 
Wedstrijd voor LIGBIKES en DRIEWIELERS

15.25u - 16.25u

PARA-CYCLING 
Wedstrijd voor TWEEWIELERS en TANDEMS

16.30u - 17.30u

RUDY MATTHIJS Tribute Cycling Carreer 
Wedstrijd voor oud-Beroepsrenners

MET EERBETOON EN HULDIGING RUDY MATTHIJS

17.30u - 18.30u

Kampioenschap Van Het MEETJESLAND
 & Kampioenschap Van MALDEGEM

Recreanten

PROGRAMMA  -  Zondag 18 augustus 2019

i
n
f

info en inschrijven:  info@cycling4disability.be

GEDURENDE DE GANSE NAMIDDAG

KINDERANIMATIE op Marktplein
SPRINGKASTELEN  

OM 14u30 KIDS WEDSTRIJD VOOR LOOPFIETSEN EN DRIEWIELERS

Attentie voor alle deelnemende kinderen !!!
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UiTTIP

Zomers festival in hartje Maldegem 

Parkfeest
Feest van de Vlaamse gemeenschap en 
multicultureel festival
Beleef zondag 7 juli een muzikale namiddag in het 
Sint-Annapark, want we toveren het park om tot 
een feest voor het hele gezin. Vanaf 13.30 uur kan je 
genieten van volksspelen en sfeervolle muziek. Neem 
jezelf een airbrushtattoo, verdwaal in het doolhof-
springkasteel en laat je gaan op de graffitimuur. In 
de food- en drinkmarket kan je proeven van typisch 
Vlaams-Belgische en exotische hapjes en drankjes. Het 
parkfeest is gratis toegankelijk. 

PROGRAMMA
13.30 uur: Start Parkfeest 
14.00 uur: BERLAEN trapt het feest volledig op gang 
met zijn pretentieloze en originele dialectpopliedjes in 
onvervalst Zults dialect.

15.15 uur: Circusschool Amoukanama neemt het 
podium over: de acrobaten demonstreren eerst hun 
kunsten en leren je daarna circusmoves aan. 
16.00 uur: Musica Mobilé doet de temperatuur enkele 
graden stijgen wanneer hij zijn zomerse klanken en 
zuiderse ritmes op je loslaat. Instrumenten zoals 
ukulele, marimba, piano, fluit en percussie smelten  
live samen tot een opzwepend geheel.
17.00 uur: Maldegemse broers brengen met hun 
groep Clovis popmuziek voor iedereen, met een 
verhaal voor iedereen persoonlijk. 
18.00 uur: Afsluiten doen we met djembé! 

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen
 kristine.moens@maldegem.be
 www.maldegem.be/parkfeest

2019  JULI - AUGUSTUS | 15 



2019  JULI - AUGUSTUS | 17 16  |  MALDEGEM MAGAZINE

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD EN RAAD 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 MEI
GEMEENTERAAD

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
De burgemeester nam op 16 mei 
2019 een besluit met maatregelen in 
het kader van het waarborgen van de 
openbare gezondheid naar aanleiding 
van de vaststelling van asbestvezels ter 
hoogte van site sporthal de berken te 
Kleit.
De burgemeester nam op 17 mei 2019 
een besluit met bijkomende maatre-
gelen in het kader van het waarborgen 
van de openbare gezondheid naar 
aanleiding van de vaststelling van asbe-
stvezels ter hoogte van site sporthal de 
berken te Kleit.
Om de openbare veiligheid en de ge-
zondheid te vrijwaren besloot de bur-
gemeester om bij hoogdringendheid
• de door asbestvezels gecontami-

neerde omgeving rond de sporthal 
De Berken, Kleitkalseide 109 te 
Maldegem gecontroleerd en pro-
fessioneel te laten reinigen. En dit 
onmiddellijk na gunning van deze 
opdracht aan de firma Recon lnter-
national Group door het college van 
burgemeester en schepenen van het 
gemeentebestuur Maldegem.

• En dit binnen de 24 uur na beteke-
ning van dit besluit.

• Het gemeentebestuur behoudt 
zich het recht voor om de kosten te 
verhalen op de aansprakelijke.

• De perimeter in de onmiddellijke 
omgeving van sporthal De Berken, 
Kleitkalseide 109, 9990 Maldegem 
zoals vastgesteld bij burgemees-
tersbesluit van 16 mei 2019 wordt 
gehandhaafd zolang het nodig blijkt 
voor de openbare veiligheid en 
gezondheid.

HOOGDRINGENDHEID - TOEVOEGEN 
VAN VOLGENDE PUNTEN AAN DE 
GEMEENTERAADSAGENDA* :
LOKALE POLITIE - DELEGATIE VAN 
DE BEVOEGDHEID VOOR DE BENOE-
MING OF AANWERVING VAN DE 
LEDEN VAN HET PERSONEEL IN DE 
POLITIEZONE NAAR DE BURGEMEES-
TER

LOKALE POLITIE - AANSTELLING 
CONTRACTUELE POETSHULP (HALF-
TIJDS) - VERVANGINGSCONTRACT 
VAN ONBEPAALDE DUUR

LOKALE POLITIE - BENOEMING IN-
SPECTEUR VAN POLITIE, MEDEWER-
KER INTERVENTIE/VERKEER
Op 27 mei 2019 ontving het gemeen-
tebestuur een brief (gedateerd 24 mei 
2019) van wnd. gouverneur van de pro-
vincie Oost-Vlaanderen, waarbij wordt 
meegedeeld dat volgende besluiten 
van de burgemeester in hun uitvoering 
geschorst worden:
• het besluit van 29 maart 2019 hou-

dende de benoeming onder voorbe-
houd van slagen in de basisopleiding 
van een inspecteur van politie, 
medewerker interventie/verkeer

• het besluit van 3 april 2019 hou-
dende de contractuele aanstelling 
van een poetshulp niveau D met 
vervangingsovereenkomst

Voor een vlotte werking van de politie 
is het noodzakelijk dat benoeming of 
aanwerving van politiepersoneel op 
een korte tijdsspanne kan gebeuren, 
waardoor een delegatie aan de burge-
meester aangewezen is.

Het besluit van 29 maart 2019 houden-
de de benoeming onder voorbehoud 
van slagen in de basisopleiding van een 
inspecteur van politie, medewerker in-

terventie/verkeer, dat in zijn uitvoering 
geschorst werd door de gouverneur 
wegens strijdigheid met artikel 56 
(WGP) voornoemd, zal door de burge-
meester ingetrokken worden.
Teneinde het personeelslid, dat als 
eerste gerangschikt was in de selectie-
procedure niet in onzekerheid te laten, 
is het van belang dat de geschorste (en 
ingetrokken) beslissing van de burge-
meester zo spoedig mogelijk vervan-
gen wordt door een beslissing van de 
gemeenteraad.
Het besluit van 3 april 2019 houdende 
de contractuele aanstelling van een 
poetshulp niveau D met vervangings-
overeenkomst dat in zijn uitvoering 
geschorst werd door de gouverneur 
wegens strijdigheid met artikel 56 
(WGP) voornoemd, zal door de burge-
meester ingetrokken worden.
Teneinde het personeelslid, dat door 
de burgemeester aangesteld werd en 
prestaties verrichtte van 4 april tot 10 
mei 2019 niet in onzekerheid te laten 
en de juridische toestand van haar 
contract te regulariseren, is het van 
belang dat de geschorste (en ingetrok-
ken) beslissing van de burgemeester 
zo spoedig mogelijk vervangen wordt 
door een beslissing van de gemeente-
raad.

Om bovenvermelde redenen wordt 
aan de gemeenteraad gevraagd 
volgende punten toe te voegen aan de 
gemeenteraadsagenda :
• In openbare zitting:
  Lokale politie - delegatie van de 

bevoegdheid voor de benoeming 
of aanwerving van de leden van het 
personeel in de politiezone aan de 
burgemeester

• In besloten zitting:
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  Lokale politie - aanstelling contrac-
tuele poetshulp (halftijds) - vervan-
gingscontract van onbepaalde duur

• In besloten zitting:
  Lokale politie - benoeming inspec-

teur van politie, medewerker inter-
ventie/verkeer

De gemeenteraad beslist om bij hoog-
dringendheid volgende punten toe te 
voegen aan de gemeenteraadsagenda:
• In openbare zitting:
  Lokale politie - delegatie van de 

bevoegdheid voor de benoeming 
of aanwerving van de leden van het 
personeel in de politiezone aan de 
burgemeester

• In besloten zitting:
  Lokale politie - aanstelling contrac-

tuele poetshulp (halftijds) - vervan-
gingscontract van onbepaalde duur

• In besloten zitting:
  Lokale politie - benoeming inspec-

teur van politie, medewerker inter-
ventie/verkeer

GOEDKEURING NOTULEN EN 
AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTE-
RAADSZITTING VAN 24 APRIL 2019*
Het gemeenteraad besliste in zitting 
van 27 februari 2019 om het zit-
tingsverslag te vervangen door een 
audio- of een audiovisuele opname.
De notulen werden ten minste acht 
dagen voor de dag van de vergade-
ring ter beschikking gesteld van de 
gemeenteraad. 
De audio-opnames werden per 
agendapunt uiterlijk acht dagen voor 
de dag van de vergadering gepubli-
ceerd op de gemeentelijke website 
onder 'Vergaderingen gemeenteraad'. 
De tijdsaanduidingen over de aanvang 
van de onderscheiden agendapunten 
werden genoteerd in het document 
'Tijdsnotatie audioverslag GR 24 april 
2019' dat eveneens op de website ge-
publiceerd werd onder 'Vergaderingen 
gemeenteraad'.

De gemeenteraad keurt de notulen en 
de audio-opname van de zitting van de 
gemeenteraad van 24 april 2019 goed.

BEKRACHTIGING BURGEMEESTER-
BESLUIT DD. 20 MEI 2019 - INVOER 
EENRICHTINGSVERKEER ZANDAK-
KERS OM DE VEILIGHEID VAN DE 
OMGEVING TE WAARBORGEN VOOR 
DE DUUR DAT DE SITE IN KLEIT NIET 
KAN WORDEN GEBRUIKT OM VEILIG-
HEIDSREDENEN*
De burgemeester besliste op 16 mei 
2019 maatregelen te treffen in het 
kader van het waarborgen van de 
openbare gezondheid n.a.v. vaststel-
lingen van asbestvezels ter hoogte 
van site sporthal de Berken te Kleit.
De burgemeester besliste op 17 mei 
2019 bijkomende maatregelen te 
treffen in het kader van het waar-
borgen van de openbare gezondheid 
n.a.v. vaststellingen van asbestve-
zels ter hoogte van site sporthal De 
Berken te Kleit.
De burgemeester besliste op 20 mei 
2019 de invoer van een eenrichtings-
verkeer in Zandakkers om de veiligheid 
van de omgeving te kunnen waarbor-
gen voor de duur dat de site in Kleit 
niet kan worden gebruikt om veilig-
heidsredenen. 
Gezien deze maatregelen dienen te 
worden uitgevoerd worden de leerlin-
gen van de kleuterschool en het eerste 
leerjaar gehuisvest worden in IBO 
Zandloper in Zandakkers te Adegem.
De voor- en naschoolse opvang van 
alle leerlingen die normaal gebruik 
maken van de schoolse opvang van de 
school De Kleiheuvel. zal doorgaan in 
IBO in Zandakkers te Adegem.
In de zomervakantie is een eenrich-
tingsverkeer reeds van kracht in 
Zandakkers omwille van het feit dat 
tijdens de speelpleinwerking zich het 
probleem voordoet dat voertuigen zich 
aan de rand van de weg parkeren en 
verkeer normaliter in twee richtingen 
is toegestaan terwijl de rijbaan slechts 

3,5 meter breed is. Hierdoor ontstaan 
problemen inzake doorgang. Omwille 
van bovenstaande reden en de mo-
menteel hoogdringende huisvesting 
van leerlingen van de kleuterschool en 
het eerste leerjaar van De Kleiheuvel 
en de uitgebreide voor- en naschoolse 
opvang van alle leerlingen die normaal 
gebruik maken van de schoolse 
opvang van de school De Kleiheuvel, is 
het aangewezen om dringend eenrich-
tingsverkeer in Zandakkers te voorzien 
van zuid naar noord (zie plan in bijlage). 

De gemeenteraad bekrachtigt het 
besluit van de burgemeester van 20 
mei 2019 houdende de invoer van een 
eenrichtingsverkeer in de Zandakkers 
om de veiligheid van de omgeving te 
waarborgen voor de duur dat de site 
in Kleit niet kan worden gebruikt om 
veiligheidsredenen. 
In Zandakkers van huisnummer 1 
richting huisnummer 21 (zuid naar 
noord) wordt eenrichtingsverkeer 
ingevoerd vanaf 20 mei 2019 om 19 u. 
om de veiligheid van de omgeving te 
waarborgen voor de duur dat de site 
in Kleit niet kan gebruikt worden om 
veiligheidsredenen.

VOORLOPIGE VASTSTELLING  
BELEIDSPLAN MOBILITEIT
Het college van burgemeester en sche-
penen besprak in zitting van 21 mei 
2019 het beleidsplan mobiliteit en ging 
akkoord dit te agenderen ter voorlo-
pige vaststelling op de gemeenteraad 
van 29 mei 2019.
Op 29 maart 2018 was er een toe-
lichting van de draftversie van het 
beleidsplan aan de adviesraden en 
werd er schriftelijk advies ingewonnen 
dat werd voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen in 
september - december 2018. 
Op 9 mei 2019 vond de GBC plaats 
ter bespreking van het voorgelegde 
beleidsplan mobiliteit.
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Het resultaat van deze GBC is dat het 
beleidsplan mobiliteit werd conform 
verklaard mits aanpassingen geformu-
leerd op de GBC.
Op 27 mei 2019 werd een gemeente-
raadscommissie georganiseerd waar 
een uiteenzetting van het beleidsplan 
werd door het diensthoofd mobiliteit. 
De documenten werden bezorgd aan 
de raadsleden op 22 mei 2019.
Er werden twee aanpassingen van de 
GBC gevraagd, nl. door Carolina De 
Winne en raadslid Valerie Taeldeman. 
Het actieplan werd aangepast zoals in 
het voorstel van Carolina De Winne en 
het verslag werd aangepast volgens de 
bewoordingen waarmee het raadslid 
akkoord gaat. Op de wijziging van het 
verslag wordt een antwoord geformu-
leerd door de voorzitter van de GBC, 
Bart Van Hulle.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt 
door de gemeenteraad voorlopig 
vastgesteld en er wordt beslist tot 
voortzetting van het participatietraject 
van juni 2010, m.n. dat na de Regionale 
Mobiliteitscommissie en de definitieve 
goedkeuring door de gemeenteraad, 
een samenvatting van het beleidsplan 
wordt gepubliceerd op de gemeentelij-
ke website en in het infomagazine.

STRAATNAAMGEVING VERKAVE-
LING HUYSMAN "TER WALLE" IN 
ADEGEM*
 De gemeenteraad besliste in zitting 
van 27 maart 2019, de naam "Ter 
Walle" toe te kennen aan de straat in 
de verkaveling Huysman.
 Bij mail van 18 april 2019 gaf de 
cultuurraad naast de naam "Ter Walle" 
nog volgende mogelijke namen mee: 
Aoigemplein, Weverweg, Breihoek, 
Sint-Adrianusweg en Melkerij. De naam 
Melkerij is geïnspireerd door een arti-
kel van Hugo Notteboom in het 23ste 
jaarboek van de heemkundige kring 
Het Ambacht Maldegem.

 Uit het proces-verbaal betreffende het 
gehouden openbaar onderzoek blijkt 
dat geen bezwaren werden ingediend.
 Het college van burgemeester en sche-
penen besprak de voorstellen van de 
cultuurraad en behoudt het voorstel 
van de naam "Ter Walle".

Aan de nieuw aangelegde straat in de 
verkaveling Huysman wordt definitief 
de naam "Ter Walle" toegekend.

VERKOOP GRONDEN RIOLERINGS-
WERKEN MIDDELBURG – AKTE*
 De gemeenteraad besliste in zitting 
van 28 juni 2018, de grondinnames 
vanwege Aquafin, voor de realisatie 
van het Spam 11 project rioleringswer-
ken Middelburg goed te keuren.
 In het kader van het SPAM (strategisch 
plan afvalwater Maldegem) project 
nr. 11 wordt het rioleringsstelsel van 
Middelburg aangesloten op de RWZI 
(rioolwaterzuiveringsinstallatie) Malde-
gem in de Krielstraat.
 Voor de realisatie van het SPAM 11 
project - Aquafin nr. 22710 - Aansluiten 
Middelburg op RWZI Maldegem, dient 
Aquafin grondinnemingen, erfdienst-
baarheidszones en werkzones te 
realiseren.
 Naast tal van private grondinnemin-
gen langsheen de Schorreweg, het 
Fortunepad en de Eedschenkerkwegel, 
de Dijkstraat, wordt ook over gemeen-
telijke terreinen rioleringsinfrastructuur 
aangelegd.
 De gemeenteraad ging in zitting van 28 
juni 2018 akkoord met de door Aquafin 
voorgestelde overeenkomsten inzake 
aankoop en erfdienstbaarheden.

De gemeenteraad keurt de ontwer-
pakte voor de verkoop van 141 m² 
grond ter hoogte van de Meulekreek 
en een erfdienstbaarheidszone van 56 
m breedte ter hoogte van het perceel 
mits de sommen van respectievelijk 
1.492,13 euro en 564 euro, goed.

KOSTELOZE AFSTAND STUKJE HO-
GEBRANDDREEF - BEKRACHTIGING 
COLLEGEBESLISSING*
De gemeenteraad besliste in zitting 
van 27 mei 1948 (BD 13 juli 1948), de 
erkenning van de buurtweg nr 84 bis 
als buurtweg.
Sinds de opmaak van de ingebonden 
atlassen der buurtwegen omstreeks 
1850, worden regelmatig nieuwe 
wegen als openbare weg erkend en 
toegevoegd aan deze atlassen.
Vooral in de periode vlak na de tweede 
wereldoorlog werden tal van wegen 
op een bepaalde breedte als openbare 
weg erkend, zonder dat de eigenlijke 
bedding door de gemeente werd 
aangekocht of verworven via gratis 
grondafstand.
In het kader van de opmaak van de 
authentieke akte inzake de verkoop 
van het perceel Hogebrandreef 54, 
werd daarom door de gemeentelijk 
administratie voorgesteld om meteen 
ook de overdracht van de weg in de 
akte op te nemen.
Het lot A van het plan vanwege het 
Studieburo Goegebeur van 9 april 2019 
omvat een oppervlakte van 67,83 m² 
grond die binnen de huidige grenzen 
van de Hogebranddreef valt.
Aangezien de partijen in de verkoop 
een snelle afhandeling van het dossier 
wensten, was het niet mogelijk om het 
dossier op voorhand aan de gemeen-
teraad ter goedkeuring voor te leggen.
Het Schepencollege besliste daarom 
in zitting van 14 mei 2019 om de 
kosteloze overname van de wegzate 
ter hoogte van Hogebranddreef 54 
goed te keuren onder voorbehoud van 
de definitieve goedkeuring door de 
gemeenteraad in haar eerstvolgende 
zitting, en om de burgemeester en de 
algemeen directeur te machtigen om 
te overnameakte te ondertekenen 
namens het gemeentebestuur.

De gemeenteraad gaat akkoord met 
de kosteloze overname van het lot A 
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van 67,83 m² grond ter hoogte van 
Hogebranddreef 54.

ORGANISATIEBEHEERSINGSSYSTEEM: 
KADER EN KWALITEITSSYSTEMEN*
De gemeenteraad besliste in zitting van 
29 juni 2011 het algemeen kader inter-
ne controle vast te stellen. Dit besluit 
wordt opgeheven.
De raad voor maatschappelijk welzijn 
besliste in zitting van 16 december 
2014 het algemeen kader van organi-
satiebeheersing/interne controle vast 
te stellen. Dit besluit wordt opgeheven.

De gemeenteraad stelt het kader voor 
organisatiebeheersing vast.

OVERNAME OPENBARE VERLICH-
TING DOOR FLUVIUS
De gemeente Maldegem neemt voor 
de activiteit distributienetbeheer elek-
triciteit en gas deel aan de opdracht-
houdende vereniging IMEWO
Steden en gemeenten staan voor grote 
uitdagingen op het vlak van de open-
bare verlichting, milieu, energiebespa-
ring, kostenefficiëntie en Smart City. Er 
is de snelle technologische evolutie op 
het vlak van de verlichtingstoestellen 
en hun aansturing. Lokale besturen 
krijgen tal van mogelijkheden om ge-
gevens te verzamelen waarmee ze hun 
beleid beter kunnen afstemmen op de 
behoeften en vragen van hun burgers, 
het lokale bestuur zelf, de overheid en 
ondernemingen. Daarnaast hebben 
de lokale besturen zich via de burge-
meestersconvenanten geëngageerd 
tot doelstellingen op het vlak van ener-
gie-efficiëntie en CO2-besparing.
Als werkmaatschappij voor de net-
beheerders in dienst van de lokale 
besturen wil Fluvius System Operator 
(hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteu-
ning aanbieden bij de uitwerking van 
een beleid op maat op vlak van milieu, 
verlichting en Smart City-infrastructuur 
(de netten, steunen en erop geïnstal-
leerde applicaties). 

De gemeenteraad neemt kennis van 
het reglement ‘Fluvius Openbare ver-
lichting en diensten door de distribu-
tienetbeheerders aan lokale besturen’, 
zoals opgesteld en goedgekeurd door 
de Raad van Bestuur van IMEWO 
in zitting van 10 mei 2019 en keurt 
de beheersoverdracht goed inzake 
de verlichtingstoestellen, lichtbron-
nen en steunen en desgevallend de 
semi-openbare verlichtingsinstallaties, 
daaraan verbonden de automatische 
overdracht van de eigendom van de in 
de toekomst nog op te richten verlich-
tingstoestellen, lichtbronnen en steu-
nen en desgevallend de semi-openba-
re verlichtingsinstallaties.

De gemeenteraad beslist de inbreng 
die de gemeente heeft gedaan over-
eenkomstig het artikel van de statuten 
van IMEWO uit te breiden wat betreft:
• de verlichtingstoestellen,  

lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstalla-

ties die voldoen aan de vereisten die 
zijn weergegeven in het reglement.

De gemeenteraad besluit de ver-
lichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen - op basis van een inventaris-
waarde 31 december 2018 - tegen een 
inbrengwaarde van 156.911 euro in 
cash (zijnde 25% van de inbrengwaar-
de) en 470.732 euro in OV-aandelen 
(zijnde 75% van de inbrengwaarde) in 
te brengen bij de opdrachthoudende 
vereniging IMEWO.
De inbreng van de semi-openbare 
verlichting gebeurt op projectbasis na 
risicoanalyse en na het in overeen-
stemming brengen van de installaties 
aan de geldende wetgeving en regels. 
De inbrengwaarde wordt bepaald aan 
de hand van de economische nieuw-
waarde van de steunen en armaturen 
en is gebaseerd op een gedetailleerde 
inventaris (voor inbrengen die gebeu-
ren per 1 juli 2019 zal dit wat betreft de 
voorafgaande actuele raming de inven-
taris zijn op 31 december 2018, waarna 

deze zal geactualiseerd worden ifv de 
effectieve datum van toetreding).

IMEWO - ALGEMENE VERGADERING 
2019 - GOEDKEURING AGENDA - 
MANDAAT VERTEGENWOORDIGER*
 In een aangetekend schrijven dd. 25 
april jl. deelde Imewo mee dat een 
algemene vergadering wordt georgani-
seerd op 24 juni 2019 te Bredene.
 De gemeente Maldegem is voor één 
of meerdere activiteiten aangesloten 
bij de opdrachthoudende vereniging 
Imewo.

De gemeenteraad keurt de agenda 
van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthou-
dende vereniging Imewo d.d. 24 juni 
2019 goed.

IVM - ALGEMENE VERGADERING 2019 
- GOEDKEURING AGENDA - MAN-
DAAT VERTEGENWOORDIGERS*
In een aangetekend schrijven dd. 
17 april jl. deelde IVM mee dat een 
algemene vergadering wordt geor-
ganiseerd op 12 juni 2019 om 19.00 
u te Eeklo. 
Het is aangewezen dat de gemeente 
als deelnemer in de intergemeente-
lijke opdrachthoudende Vereniging 
voor huisvuilverwerking Meetjesland 
(IVM) aanwezig is op de algemene 
vergadering van IVM, dit met het oog 
op deelname aan alle beraadslagin-
gen en stemmingen, de goedkeuring 
van alle voorstellen met betrekking 
tot de agenda, de ondertekening van 
alle akten, stukken, notulen, aanwe-
zigheidslijsten en in het algemeen, 
het nodige te doen.

De gemeenteraad keurt de agenda 
van de algemene vergadering van IVM 
van 12 juni 2019 en de afzonderlijke 
agendapunten die dit vereisen, goed.

VENECO - ALGEMENE VERGADERING 
2019 - GOEDKEURING AGENDA - 
MANDAAT VERTEGENWOORDIGERS*
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De gemeente Maldegem is vennoot 
van de Intergemeentelijke Vereniging 
Veneco.
Veneco deelde in een aangetekend 
schrijven dd. 30 april 2019 mee de 
Jaarvergadering 2019 te houden op 20 
juni ek. om 18.00 uur te Lochristi.
Het is aangewezen dat de gemeente 
als houder van 139 aandelen deel-
neemt aan de jaarvergadering van de 
intergemeentelijke vereniging Veneco, 
dit met het oog op deelname aan alle 
beraadslagingen en stemmingen, 
de goedkeuring van alle voorstellen 
met betrekking tot de agenda, de 
ondertekening van alle akten, stukken, 
notulen, aanwezigheidslijsten en in het 
algemeen, het nodige te doen.

De gemeenteraad keurt de agenda en 
elk van de afzonderlijke agendapunten 
van de agenda van de jaarvergadering 
van de Intergemeentelijke Vereniging 
VENECO die plaatsvindt op 20 juni 2019 
goed.

ZEFIER - GARANTIEVERKLARING 
STRATEGISCHE PARTICIPATIES*
De gemeente Maldegem is vennoot 
van de coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
met maatschappelijke zetel te Koning 
Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek. 
De gemeente Maldegem wenst voor de 
goede orde en voor zoveel als nodig de 
werking van artikel 13 van de statuten 
van de Vennootschap te erkennen en 
wenst om die reden de waarborg zoals 
daarin voorzien met betrekking tot de 
huidige en toekomstige financieringen 
uitdrukkelijk te bevestigen.
De waarborg vergroot de toegang van 
de Vennootschap tot de financiële 
markten, hetgeen mede in het belang 
van de gemeente is, omdat dit de 
financierbaarheid van de Strategische 
Participaties die de Vennootschap 
houdt voor rekening van de gemeente, 
en het rendement van de gemeente 
hierop, vergroot.

De gemeenteraad beslist zich als 
vennoot van de Vennootschap on-
voorwaardelijk en onherroepelijk borg 
te stellen ten aanzien van (hierna de 
“Borgstelling”; de begunstigde(n) van 
deze financiering(en) hierna de “Begun-
stigde(n)”): 
(a) alle schulden (zowel huidig als 
toekomstig, bestaand of voorwaarde-
lijk, als primaire schuldenaar of niet) in 
hoofdsom die de Vennootschap of één 
van haar rechtsvoorgangers is aange-
gaan en zal aangaan op verzoek van 
de gemeente (inclusief, doch zonder 
afbreuk te doen aan de algemeenheid 
van de borg, dat deel van het Pro-
gramma aangegaan op verzoek van 
de gemeente) en alle (bank)garanties 
die de Vennootschap heeft afgegeven 
op verzoek van enige financier, in het 
kader van de verwerving van die (en 
dat gedeelte van de) Strategische Parti-
cipaties die de Vennootschap voor haar 
rekening aanhoudt, met inbegrip van 
herfinancieringen van bestaande finan-
cieringen of nieuwe leningen voor (dat 
gedeelte van de) bestaande Strategi-
sche Participaties die de Vennootschap 
voor haar rekening aanhoudt, evenals 
alle interesten (met inbegrip van de 
verwijlinteresten), wederbeleggingsver-
goedingen, vorderingen voor vergoe-
dingen verschuldigd aan een financier 
of een (zekerheids)agent die optreedt 
namens de financier(s), schadever-
goedingen en alle andere kosten en 
bijhorigheden die daaruit voortvloeien 
(de “Financieringen”);
(b) in het bijzonder en zonder te willen 
afwijken van hetgeen bepaald onder 
(a), de verplichting tot vrijwaring en 
schadeloosstelling van de Arranger (in 
elke hoedanigheid die het opneemt in 
het kader van het Programma) voor 
alle verliezen, aansprakelijkheidsvor-
deringen, kosten, ingestelde eisen, 
schade, rechtsvorderingen, verzoeken 
of uitgaven (met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, alle redelijke kosten, 
lasten en uitgaven voor onderzoek 
en verdediging, juridische kosten 

en uitgaven) die de Arranger onder 
enige hoedanigheid in het kader van 
het Programma zou kunnen lijden of 
maken ten gevolge van of in verband 
met of op basis van de uitoefening 
van diens volmachten en plichten 
overeenkomstig de documentatie met 
betrekking tot het Programma en dit 
in het kader van de verwerving van die 
(en dat gedeelte van de) Strategische 
Participaties aangegaan op verzoek en 
voor rekening van de gemeente (de 
“Schadeloosstellingsverbintenis”).

ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING 
- GOEDKEURING AGENDA - MANDA-
TEN VERTEGENWOORDIGER*
De gemeente is vennoot van de cvba 
Zefier.
Per brief van 18 maart jl. deelt Zefier 
mee dat een algemene vergadering 
wordt georganiseerd op 13 juni 2019 
om 14.00u. in Brugge.
Het is aangewezen dat de gemeente 
als vennoot in de cvba Zefier aanwezig 
is op de algemene vergadering van 
IVM, dit met het oog op deelname aan 
alle beraadslagingen en stemmingen, 
de goedkeuring van alle voorstellen 
met betrekking tot de agenda, de 
ondertekening van alle akten, stukken, 
notulen, aanwezigheidslijsten en in het 
algemeen, het nodige te doen.

De gemeenteraad keurt de agenda en 
alle afzonderlijke punten van de agen-
da van de algemene vergadering van 
cvba Zefier van 13 juni 2019 goed.

AANDUIDING VERTEGENWOORDI-
GER(S) IN MEDOV VZW
Bij mail van 16 april 2019 vraagt de vzw 
Medov om een vertegenwoordiger 
(en ev. een plaatsvervangend verte-
genwoordiger) van de gemeente in de 
algemene vergadering van de vzw aan 
te duiden.

De gemeenteraad duidt burgemees-
ter Bart Van Hulle aan als effectief 
vertegenwoordiger en schepen Jason 
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Van Landschoot als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente in 
de algemene vergadering van Medov 
vzw.

LOKALE POLITIE - DELEGATIE VAN 
DE BEVOEGDHEID VOOR DE BE-
NOEMING OF AANWERVING VAN 
DE LEDEN VAN HET PERSONEEL IN 
DE POLITIEZONE NAAR DE BURGE-
MEESTER*
Artikel 56 van de Wet Geïntegreerde 
Politie biedt de mogelijkheid aan 
de gemeenteraad om per lopende 
legislatuur de bevoegdheid voor de be-
noeming of aanwerving van de leden 
van het personeel in de politiezone 
te delegeren naar de burgemeester, 
behoudens wanneer de burgemeester 
de bedoeling heeft om af te wijken van 
de rangorde van de selectiecommissie. 
De gemeenteraad besliste vandaag om 
dit punt bij hoogdringendheid toe te 
voegen aan de gemeenteraadsagenda 
van heden.
Deze delegatie beperkt zich tot de aan-
werving en benoeming van het opera-
tioneel en administratief kader van de 
zone en is dus niet mogelijk voor de 
vacantverklaring, de samenstelling van 
de selectiecommissie of de verlenging 
van de beëindiging van contractuele 
betrekkingen. 
Deze delegatie kan ook geen betrek-
king hebben op de aanwijzing van 
de Korpschef of de benoeming van 
officieren.
Indien de burgemeester wenst af te 
wijken van de rangorde zoals voorge-
steld door de selectiecommissie dan 
dient de gemeenteraad te beslissen 
over de benoeming of aanwerving. 
Een dergelijke delegatie heeft tot 
gevolg dat er sneller na de selectie tot 
effectieve benoeming of aanwerving 
kan overgegaan worden, hetgeen in-
houdt dat eventuele kandidaten sneller 
aangeworven of benoemd kunnen 
worden in eigen zone. 

De gemeenteraad delegeert de 
bevoegdheid voor de benoeming 
of aanwerving van de leden van het 
personeel in de politiezone naar de 
burgemeester, behoudens wanneer de 
burgemeester de bedoeling heeft om 
af te wijken van de rangorde van de 
selectiecommissie. 
De delegatie van de in artikel 1 vermel-
de bevoegdheid is geldig met ingang 
van heden en voor de resterende duur 
van de legislatuur 2019-2024.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

GOEDKEURING NOTULEN EN AU-
DIOVERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 
APRIL 2019*
De raad voor maatschappelijk welzijn 
keurt de notulen en het audioverslag 
van de zitting van de raad van 24 april 
2019 goed.

ORGANISATIEBEHEERSINGSSYSTEEM: 
KADER EN KWALITEITSSYTEMEN*
De gemeenteraad besliste in zitting van 
29 juni 2011 het algemeen kader inter-
ne controle vast te stellen. Dit besluit 
wordt opgeheven.
De raad voor maatschappelijk welzijn 
besliste in zitting van 16 december 
2014 het algemeen kader van organi-
satiebeheersing/interne controle vast 
te stellen. Dit besluit wordt opgeheven.

De raad voor maatschappelijk welzijn 
stelt het kader voor organisatiebeheer-
sing vast.

Ter info:
De volgende vergaderingen van 
de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn gaan door 
op woensdag 26 juni 2019 en 25 
september 2019. De agenda wordt 
7 dagen voorafgaand aan de zitting, 
bekend gemaakt op www.malde-
gem.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, Marktstraat 
7. De raad voor maatschappelijk 
welzijn vergadert aansluitend na de 
gemeenteraad.

U bent van harte welkom tijdens de 
openbare zittingen. Het volledige 
verslag van de vorige raden kunt 
u raadplegen op de website vanaf 
de goedkeuring door de raad 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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Najaar 2019

Aanleg hondenlosloopweide
Vanaf augustus wordt gestart met de aanleg van de 
hondenlosloopweide in het Sint-Annapark. Een tiental 
inwoners stelde zich kandidaat om deel uit te maken van 
de werkgroep. Zij bepaalden mee de inrichting van de 
hondenlosloopweide. De aanleg van de afgebakende zone, 
ter hoogte van het grasveld aan het smoefelpark in park 
Wallyn, zal in het najaar 2019 gebeuren. Na deze werken 
en de goedkeuring van het gebruikersreglement in de 

gemeenteraad wordt de weide opengesteld. Het ontwerp 
van de weide kan je bekijken via onderstaande website. 

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

Hou je hond aan 
de lijn als je gaat 
wandelen
Je hond laten loslopen op het platteland lijkt 
onschuldig. Toch vragen landbouwers om 
honden aan de leiband te houden wanneer 
je gaat wandelen. Honden kunnen namelijk 
hun uitwerpselen achterlaten in weiden. Als 
de ontlasting besmet is met Neospora kan dat 
leiden tot abortus bij koeien. Ook bij geiten 
en schapen kan het problemen veroorzaken. 
Preventie is belangrijk want er bestaat geen 
geneesmiddel tegen de ziekte.

Ook weiden waarin geen koeien staan, 
vormen ook een besmettingsbron als er 
hondenuitwerpselen liggen. Het weidegras 
wordt gemaaid en dient als voeder voor koeien. 

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

Een schooljaar vol 
klimaatopdrachten

In 2017 startte de 
klimaatbende. Het is 
een bonte bende van 
directies, leerkrachten, 
medewerkers van de 
gemeente en natuurlijk 
ook de leerlingen zelf. Het 
doel van de klimaatbende 
was, en is nog steeds, om 
de CO2-uitstoot actief te 
doen dalen in de scholen 
en de leerlingen aan te 

zetten tot duurzaam denken en handelen.

We zijn nu twee schooljaren verder, het klimaat werd de 
afgelopen maanden ook in de media een hot topic. De 
leerlingen weten ondertussen wat de opwarming van de 
aarde precies inhoudt en kunnen concrete acties beden-
ken om de CO2-uitstoot te doen dalen.
Vanaf volgend schooljaar pakt de klimaatbende uit met 
een eigen website waar je hun avonturen kunt volgen! 

Info
Deelnemende scholen Maldegem

 050 72 86 13 | Milieudienst
 milieudienst@maldegem.be

Startdag Klimaatbende september 2018

Het bendelogo werd ontworpen 
op basis van logo’s en slogans 
die de leerlingen zelf maakten.

Zin in een uitdaging?!

NIEUW: 
skate initiaties
Ben je 10 à 12 jaar en heb je zin in een uitdaging? 
Schrijf je dan in voor gratis initiatielessen skateboarden 
deze zomer. Enkele ervaren skaters in het vak leren je 
gaandeweg de eerste paar meter op de grond te skaten 
tot de eerste centimeters van de grond! 

Wanneer: 29 juli en 2 augustus, telkens van 15.00 uur 
tot 16.30 uur
Waar: skatepark, achter CC Den Hoogen Pad, Adegem-
Dorp 16/B, Adegem
Voor wie: 10-12 jarigen 
Mee te brengen: een helm, sportieve kledij, eventueel 
knie- en polsbescherming. 
Wij zorgen voor: een skateboard en de nodige 
verzekeringen
Schrijf je in via jeugddienst@maldegem.be met 
vermelding van je naam, adres en gsm nummer. 
Maximum 15 deelnemers. 
Bij interesse kan tijdens de zomer een tweede lesreeks 
worden georganiseerd.

De lessen zijn een initiatief van de lokale skaters, het 
gemeentebestuur en Rotary Club Maldegem. 

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

© Luc De Coninck
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21 JULIVIERING 2019
ZATERDAG 13 JULI
GAAIBOLLING

 Van 16.00 tot 21.30 uur    

 Het Eerste Huis – geschenk mannen-vrouwen-jeugd 

ZONDAG 14 JULI 
GAAIBOLLING

 Van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur 

 Het Eerste Huis – geschenk mannen-vrouwen-jeugd 

MAANDAG 15 JULI
CURVEBOWLTORNOOI

 14.00 uur     

 Sporthal MEOS – geschenk winnende ploeg

ZONDAG 21 JULI
VINKENZETTING

 9.00 uur      
De Bezemzangers in lokaal "Salastraete", Urselweg 47
Ons genoegen in lokaal "’t Spaanderken", Spanjaardshoek

EUCHARISTIEVIERING 
 10.30 uur     

 St. Barbarakerk

APERITIEFCONCERT MET NUT EN VERMAAK
 11.30 uur   

 gemeentehuis

FIETSTOCHT (GEVOLGD DOOR BBQ)
start en stop aan lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef 

 start tussen 13.30 uur en 14.15 uur
 barbecue om 18.00 uur

40 km (je kan ook inkorten) met 2 stops
€ 20 euro p.p. (kinderen -12 jaar € 10) - enkel fietstocht: € 6 

INSCHRIJVEN:
Ter plaatse: 
2 inschrijvingsmomenten: 
maandag 8 en 15 juli van 9.00 tot 11.00 uur – 
Fractielokaal gemeentehuis (gelijkvloers achter  
het onthaal). Gelieve contant te betalen

Telefonisch of e-mail 
(betaling tegen uiterlijk 17/07): 
Eric Braet: 050 71 57 70 of braet.eric@skynet.be
Rita Verleye: 0478 24 31 92 of rudy.de.smet1@telenet.be

MAANDAG 22 JULI
KLEITSE KERMISJOGGING 

 Vanaf 16.00 uur   
Inschrijvingen sporthal De Berken in Kleit  
m.m.v. sportdienst
Start 16.00 uur tot 18.30 uur

 www.feestcomitekleit.be

Organisatie: 21-Julicomité in samenwerking met 
gemeentebestuur Maldegem

Info
 050 71 55 57 | Eric Braet (voorziter 21-julicomité)

Opgelet:
nieuwe  

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

de Nationale feestdag op 21 juli de Belgische 
vlag buiten te hangen.
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19 augustus

Heroïsche "Omloop 
van de Slagvelden" 
passeert terug in 
Maldegem
Van 19 tot 30 augustus rijden deelnemers, honderd 
jaar na de oorspronkelijke omloop, de heroïsche 
‘Omloop van de Slagvelden’. De herdenkings- en 
belevingstocht van ongeveer 2.000 kilometer 
loopt langs de slagvelden in België, Frankrijk en 
Luxemburg met start en aankomst in Oosteeklo. 

Op maandag 19 augustus passeren de deelnemers 
tussen 7.00 en 9.00 uur ook in Maldegem. De deelnemers 
komen van Adegem en rijden via de Koning Leopoldlaan, 
Koningin Astridlaan en de Brugsesteenweg naar Sijsele. 

De organisatoren vragen aan de bewoners langsheen 
het parcours om een witte vlag uit te hangen en zo de 
vredesgedachte en de deelnemers te ondersteunen. 

Info
 www.wielerroem.com

Zondag 25 augustus

MalleMaldegem
We sluiten de zomer dit jaar af met een nieuw 
zomers festival in het centrum van Maldegem!

Programma:
• 8.00 – 15.00 uur: start wandel– en fietstochten aan  

Café ’t Vosken (nieuw: fotoherkenningstocht !) 
• 12.00 – 22.00 uur: culinair parcours doorheen het centrum 
• 14.00 – 18.00 uur: straatanimatie 
• 14.00 – 20.00 uur: kinder- en sportdorp 
• 18.00 – 21.30 uur: Vlaams muziekfeest met :
 - 18.00 uur: Johan Veugelers
 - 18.35 uur: Tamara en Tom
 - 19.10 uur: Rene Redley
 - 19.50 uur: Swoop
 - 20.25 uur: Lindsay
 - 21.00 uur: De Romeo's 

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen
 kristine.moens@maldegem.be

 www.maldegem.be/mallemaldegem

Hou de website en 
Facebookpagina van 

Maldegem deze zomer 
in de gaten voor 

meer info!
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Gratis infostand

Promoot jouw vereniging  
tijdens de UiTmarkt!
Tijdens de opening van Maldegem-kermis op 
vrijdagavond 13 september krijgen alle Maldegemse 
verenigingen terug de kans om zichzelf te promoten 
en hun werking in de kijker te zetten. Schrijf je dus 
in voor de UiTmarkt en laat van je horen! 

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

Thema: vrijdag de 13de 
Centraal thema voor deze UiTmarkt is vrijdag de 13de. 
Het zou leuk zijn mocht je als deelnemende vereniging 
hierop inspelen. Je kan dit doen door bijvoorbeeld een 
spelelement aan je stand te koppelen of een kleine wedstrijd 
te organiseren aan je stand. Het is zeker niet verplicht om 
iets rond dit thema te doen, maar het maakt de UiTmarkt 
natuurlijk wel des te leuker voor de bezoeker!

Street after work
Dit jaar wordt de UiTmarkt niet gecombineerd met een 
avondmarkt, maar wel met een heuse Street After Work. 
Geniet met of zonder de collega’s van heerlijke drinks, 
smakelijke hapjes en de beste muziek. De opgebouwde 

werkstress schudt en shake je in no time van je af! Meer 
daarover in het magazine van september!

PRAKTISCH
Inschrijven
Vul het inschrijvingsformulier in vóór 8 juli 2019 via  
www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving. 

Tijdstip
Vrijdag 13 september, van 18.00 tot 22.00 uur. Je kan je 
stand opbouwen vanaf 17.00 uur.

Locatie
De standen voor de verenigingen worden opgesteld in de 
Marktstraat (gedeelte tussen Stationsstraat en kruispunt 
Marktstraat-Edestraat).

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

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

 www.maldegem.be/uitmarkt-inschrijving
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050 71 00 21 
cultureelcentrum@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
www.denhoogenpad.be

zo 7 jul BERLAEN * Clovis | 
 Parkfeest

za 21 sep Karibu Orchestra * 
 Mo & Grazz | In concert

vr 27 sep De Valse Teefjes |   
 Vrouwentongen  
 veel culot

zo 17 nov Kunstendag voor  
 Kinderen    

vr 22 nov Nele Bauwens | 
 Wat een geluk

vr 13 dec Vernieuwd Gents  
 Volkstoneel | Zakman

vr 20 dec De Piepkes | Jonge  
 Snaken for X-mas 

za 11 jan Henk Rijckaert | Maker

vr 31 jan Annemie Deckmyn en  
 Bert Verbeke |  
 Alles gebeurt onderweg   

za 15 feb Gene Thomas |  
 Valentijnsvoorstelling  

zo 1 maa compagnie barbarie |  
 GRATIS CHIPS!

za 7 maa William Boeva | 
 Leveren jullie ook  
 aan huis?

za 21 maa Stijn Van de Voorde | 
 For Those About To Rock:  
 I Salute You

za 4 apr Kamagurka en Herr Seele |  
 The Return of the  
 Comeback  

vr 1 mei Steven Van Herreweghe | 
 De Droom van Philo

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 
cultureelcentrum@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
www.denhoogenpad.be
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