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Mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, vanaf 
zondag kunnen jullie in deze zeteltjes zakken 
terwijl de kids zwemles volgen! (Zonder kids ben 
je uiteraard ook welkom om te zakken)…  
#igmaldegem #opening #cafetaria

14/11/19 gemeente_maldegem

WOEV #sportopschool @gemeente_malde-
gem #gode3sprongmaldegem #igmaldegem

14/11/19 juf.veronique

Heerlijke ochtend wandeling en wat 

ravotten in de losloopweide #jules_the_

bullterrier #morningwalks #igmaldegem … 

21/11/19 jules_the_bullterrier
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

6/11/19 timmermanwilly

What a nice sunrise this morning #igmalde-

gem #sunrise

8/11/19 worldtraveller76

... when your home always looks like a  jungle 

#plantydesigns  #urbanjungle  #indoorjun-

gle  #igmaldegem …

5/11/19 plantydesigns

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.

10/11/19 hannahvst

Herfstwandeling met roodharige topvriendin 

#autumn #igmaldegem

#igmaldegem de kerktoren van Donk in 
herfstkleuren...

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!
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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

 info@maldegem.be

 Gemeentehuis / Marktstraat 7, 

 9990 Maldegem

  www.maldegem.be/magazine

 facebook.com/maldegem

 @Maldegem

Het gemeentebestuur en de 
medewerkers van de gemeente 

Maldegem wensen je een 
gelukkig en gezond 2020!
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Gek op Groen

Ontmoetings- en 
speelruimte Kruipuit 
krijgt vorm
Met het project ‘Gek op Groen’ investeert het 
gemeentebestuur samen met andere partners in een 
groene ontmoetings- en speelruimte voor jong en 
oud in de wijk Kruipuit. Na een inspraaktraject met 
buurtbewoners en de school werd onlangs op het 
terrein een padenstructuur met ontmoetingsplein, 
gazons, speelweiden, waterbuffers en speelhellingen 
gecreëerd. 

Eind november hielpen leerlingen van de school 
en buurtbewoners bij de aanplanting van een 
boomgaard, fruittuin en speelzone. De opening 
wordt gepland tegen het schoolfeest van mei 2020. 
In het voorjaar van 2020 volgt een speeltoestel. Vanaf 
het najaar 2020 wordt het terrein verder ingekleed 
met knotbomen, stammenmikado, uitkijkwand, 
zitbanken en andere elementen.

Info
 050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
 info@maldegem.be

Voor wie minder mobiel is

Bib aan huis 
zoekt lezers
Begin 2020 start de bibliotheek met Bib aan huis, de 
service die bibliotheekmaterialen aan huis bezorgt bij 
volwassenen die tijdelijk niet of minder mobiel zijn.
Een  vrijwilliger komt op regelmatige tijdstippen langs 
met boeken, films of tijdschriften.
Wil je zelf of ken je iemand die van deze dienst gebruik 
wil maken, neem dan contact op met de bib of vul het 
contactformulier in via onderstaande website.

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/bib-aan-huis
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Veilig heen en terug

Feestbus Gent  
stopt dit jaar ook  
in Maldegem
Dit jaar kan je op oudejaarsavond veilig met de bus 
van Maldegem naar Gent en omgekeerd. Feestbus 
F17 bedient dan ook enkele haltes in Maldegem. De 
dienstregeling van alle feestbussen kan je raadplegen 
via www.delijn.be/oudjaar.

Dankzij de provincie hoef je in Oost-Vlaanderen  
niet te betalen voor de feestbus en kan je vrij op-  
en overstappen.

Info
 070 220 200 | De LijnInfo
 www.delijn.be/oudjaar

1 centraal woonloket

Vragen over wonen?
Vanaf 2 januari 2020 kunnen inwoners met een woonvraag 
voor informatie, advies en hulp op maat van hun specifieke 
situatie terecht bij het Woonloket, Mevr. Courtmanslaan 92 
in Maldegem.

Vanaf dan kan je elke voormiddag in dit woonloket terecht 
bij één van de medewerkers in plaats van op specifieke 
zitmomenten. De dienstverlening is gratis, vrijblijvend en 
onafhankelijk. Je krijgt er informatie rond wonen maar ook 
hulp bij het invullen van premieformulieren en aanvragen. 

Inwoners worden ook geholpen bij inschrijvingen bij een 
sociale huisvestingsmaatschappij en het opmaken van brieven 
(bij huuraangelegenheden,..),…  Naast deze begeleiding en  
ondersteuning van niet-technische woonvragen, wordt ook 
aandacht besteed aan vragen in verband met energie en 
verbouwen. Aarzel niet om langs te komen voor al jouw  
vragen over wonen. 

Info
 0800 96 524 | Woonloket
 info@maldegem.be

  Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

 www.maldegem.be/woonloket

delijn.be/oudjaar

En jij,  
hoe geraak jij thuis?

NIEUW!
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Meerjarenplan 2020-2025

Het toekomstplan 
van Maldegem
In een door zwanen bevolkte vijver wordt een lelijk zwaantje geboren. De Maldegemse 
burgemeester en zijn schepencollege hebben een sprookje geschreven - een knipoog naar het 
bekende sprookje 'Het Lelijke Eendje' van de Deense schrijver Hans Christian Andersen. 

Het sprookje dient om het kersverse 
Toekomstplan (of Meerjarenbegroting, zoals 
men dat in de politieke wereld noemt) van het 
nieuwe gemeentebestuur op een toegankelijke 
manier aan jullie bekend te maken. 

Het kleine eendje in het sprookje windt er geen 
doekjes om en wijst de zwanengemeenschap op 
een aantal pijnpunten in de vijver die dringend en 
doortastend moeten worden aangepakt: verkeer, 
veiligheid, armoede, netheid ...

    Het lelijke

zwaantje
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Het gemeentebestuur van Maldegem zal dan 
ook in eerste instantie zijn geld uitgeven aan 
de basistaken van de gemeente: namelijk een 
nette gemeente, een gemeente met goede 
wegen en zonder putten, met een vlotte 
verkeersdoorstroming, een armoedevrije  
gemeente en een veilige gemeente. 

Daarnaast wil het gemeentebestuur werk 
maken van besparingen en efficiëntie. Als het 
bestuur daarin slaagt, kan het geld vrijmaken 
voor investeringen. Op deze manier kan elke 
Maldegemnaar hier de komende vijf jaar de 
vruchten van plukken.

In het Toekomstplan van Maldegem staat de keuze 
centraal voor heldere prioriteiten, voor nuchtere 
efficiëntie en voor samenwerking over alle 
partijgrenzen heen. Het sprookje leert ons dat 
verandering maar mogelijk is, als we soms eens 
tegen de stroom durven in te roeien.

Ontdek op de volgende pagina in vogelvlucht 
de inhoud van het Toekomstplan. Wie het 
volledige meerjarenplan wenst te raadplegen, 
inclusief de financiële cijfers, kan terecht op: 
www.maldegem.be/meerjarenplan.

2020  JANUARI | 7 
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TOEKOMSTPLAN

Efficiënt Maldegem
De dienstverlening aan de Maldegemnaar moet sneller, 
efficiënter, correcter en hipper. We bekijken wat 
efficiënter kan in onze gemeente en zetten ook in op 
online-diensten. Dit zijn enkele concrete maatregelen: 
• Via een eerstelijnsdienst en een snelbalie,  

en door te werken op afspraak. 
• Door alle gemeentediensten in het centrum van 

Maldegem te concentreren.
• Via een nieuwe website met een E-loket.

Bereikbaar en Veilig Maldegem
We zetten in op onze gunstige ligging ten opzichte 
van Gent, Brugge, Knokke en Zeebrugge. Vlotte 
bereikbaarheid en veiligheid staan voorop. 
• Door te investeren in een veilige omgeving voor 

alle weggebruikers.
• Door centrumstraten te vernieuwen. 
• Door verder na te denken over het gebruik 

van camera’s en te investeren in camera’s met 
automatische nummerplaatherkenning. 

Ecorealistisch Maldegem
We zetten in op een Maldegem met meer natuur, 
met respect voor eigendom en landbouw. Dit zijn 
enkele concrete maatregelen: 
• Via ecologische maatregelen de CO2-uitstoot 

tegen 2030 met 40% verminderen.
• Door woonuitbreidingsgebieden (WUG’s) te laten 

ontwikkelen.
• Door een kader te creëren voor de bouw van 

generatiewoningen zoals kangoeroewoningen, 
meergezinswoningen, zorghoeves, tiny houses.

• Door verbouwers te stimuleren om leegstaande 
hoeves een nieuwe bestemming te geven. 

Vooruitstrevend Maldegem
Maldegem is vooruitstrevend. We willen sneller, 
hipper en beter worden dan de gemiddelde Vlaamse 
gemeente. Dit zijn enkele concrete maatregelen:
• Door zoveel mogelijk burgers van verschillende 

achtergronden en leeftijden bij het beleid te 
betrekken, met extra aandacht voor de stem van 
kinderen en jongeren. 

• Door middel van digitale informatieborden.
• Door de Maldegem App te verbeteren, met 

toegevoegde waarde voor de handelaar.

Bedrijfsvriendelijk Maldegem
We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de 
ondernemers en werknemers, zodat Maldegem 
een aangename omgeving is om te leven, te 
werken en te ondernemen. Dit zijn enkele concrete 
maatregelen:
• Door in te zetten op reglementen van leegstand 

en pop-up-mogelijkheden. 
• Door een digitale versie van de M-bon aan  

te bieden.
• Door het huidige industrieterrein te optimaliseren 

en een nieuw te ontwikkelen.
• Door het creëren van een aangename 

shopbeleving in Maldegem.

Warm en zorgzaam Maldegem
We zijn een warme en zorgzame gemeente. We 
zetten in op een levendig Maldegem met gezonde 
inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur 
voor elke doelgroep. Dit zijn enkele concrete 
maatregelen:
• Door met allerlei initiatieven de vereenzaming 

actief tegen te gaan.
• Door de sportinfrastructuur verder uit te bouwen.
• Door het onderzoeken van de mogelijkheden van 

de Ede als trekpleister in het centrum. 
• Door het uitbreiden en toegankelijker maken 

van de gezondheidsconsulten in het lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef.

Het volledige meerjarenplan kan je raadplegen 
via www.maldegem.be/meerjarenplan. 

Info
 050 72 89 30

 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/meerjarenplan
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Scherpe huurprijs

Op zoek naar een locatie 
voor jouw pop-up

Wil je een tijdelijke handelszaak opstarten en zoek je 
een geschikte locatie voor je pop-up store? 
 
In het centrum van Maldegem zijn volgende panden 
beschikbaar: 

• Nieuwstraat 50: opp. 50 m²
• Nieuwstraat 9:  opp. 150 m²
• Marktstraat 65: opp. 320 m²

De verhuurder biedt jou een tijdelijk huurcontract (maximaal 
één jaar) aan tegen een scherpe huurprijs. Alle voorwaarden 
kan je raadplegen via www.maldegem.be/pop-up.
 

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de 
Dienst Lokale Economie. De dienst brengt jou en de 
verhuurder samen rond tafel.
 
De gemeente Maldegem wil met deze oproep de 
leegstand in haar centrum bestrijden en tegelijkertijd 
ondernemerschap stimuleren. 

Info
 050 72 89 47 | Dienst Lokale Economie

 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/pop-up
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Van geboorte- tot huwelijksakte

Tal van documenten 24u/24u én 
digitaal ondertekend in je mailbox
Attesten aanvragen, boeken verlengen, je  
kinderen inschrijven voor een sportkamp,…  
dat kan allemaal online. Deze online aanvragen 
hebben we gebundeld in één loket, het Digitaal 
Loket. Het Digitaal Loket kan je raadplegen via  
www.maldegem.be/digitaalloket.

Via dit nieuw digitaal loket kan je 24 uur op 24, zeven 
dagen op zeven, op elke locatie én op elk toestel (pc, 
laptop, smartphone…) heel wat zaken online regelen 
en aanvragen. Op deze manier hoef je geen rekening te 
houden met de openingsuren van onze diensten en kan 
je een verplaatsing en eventuele wachttijden vermijden.

Attesten en uittreksels Dienst Burgerzaken 
Een uittreksel uit het strafregister, een afschrift van 
een geboorteakte of een attest van woonst nodig? Met 
enkele muisklikken kan je vanaf nu deze documenten 
online aanvragen én komen ze digitaal ondertekend in  
je mailbox terecht. 

10  |  MALDEGEM MAGAZINE
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Hoe werkt het? 
1 Surf naar www.maldegem.be/digitaalloket of klik 

op “Digitaal Loket” in de Maldegem app.
2 Kies het document dat je wil aanvragen
3 Meld je aan met je eID-kaartlezer of via Itsme 
4 Vul het formulier in en verzend het. 

De aanvrager ontvangt een mail met de link naar 
het document. Je kan het document meteen 
gebruiken. Bij sommige aanvragen is er nog een 
tussenkomst van een gemeentelijke dienst nodig 
en zal het document binnen enkele werkdagen 
beschikbaar zijn. 

Geen computer thuis of nood aan een helpende hand?
In Bibliotheek Maldegem kan je gratis een computer met 
internetverbinding gebruiken. 

Wil je graag wat hulp bij het aanvragen van je 
documenten of vraag je je af hoe het digitaal loket 
werkt? In het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef en 
in het gemeentehuis helpt een begeleider je met de 
aanvraag van je documenten:
• Elke maandagvoormiddag van 10.00 tot 11.30 uur 

in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92.

• Elke woensdagvoormiddag van 10.00 tot 11.30 uur 
en donderdagnamiddag van 17.30 tot 18.30 uur 
in het gemeentehuis aan het loket van de Dienst 
Burgerzaken.

Toekomst
Het aanbod aan digitale dienstverlening groeit steeds. 
Het is dan ook de bedoeling dat ons digitaal loket steeds 
uitgebreider wordt. Een goede reflex is steeds even 
kijken op onze website of het product dat je nodig hebt 
digitaal aan te vragen is. Het spaart een rit naar het 
loket, het is snel, makkelijk en veilig. 

Het digitaal loket is een aanvulling op de dienstverlening 
van onze gemeente. Inwoners kunnen nog altijd terecht 
bij de gemeentelijke diensten.

Mijn Burgerprofiel 
Sinds kort kan je op www.maldegem.be ook 
aanmelden op “Mijn Burgerprofiel” via de balk 
bovenaan de websitepagina. Je vindt er je persoonlijke 
gegevens terug die bij de overheid bekend zijn, 
zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau. Mijn 
Burgerprofiel is een groeitraject en zal op termijn 
steeds meer gegevens bevatten.

Info
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/digitaalloket
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Vrijwilliger Eric Vyncke helpt je graag op weg.
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Groepsaankoop via provincie

Betaal minder voor groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd 
je steentje bijdragen aan een beter klimaat? 
Doe dan mee met de negende groepsaankoop 
voor groene stroom en aardgas van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Schrijf je vóór 4 februari 2020 
in via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.  
Inschrijven is gratis en volledig vrijblijvend. Je 
krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, 
berekend op jouw opgegeven verbruik. Vind je 
het voorstel interessant, dan accepteer je het 
aanbod tot en met 5 april 2020. De Provincie 
regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.

Goedkopere energie via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt de Provincie 
Oost-Vlaanderen haar inwoners bij de overstap naar 
groene en scherp geprijsde energie. Door een grote groep 
geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie 
een lage prijs bedingen voor groene elektriciteit en gas. De 
leverancier die tijdens de energieveiling op 4 februari de beste 
prijs kan bieden, is de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe 
groter de korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen 
met een beperkt verbruik kunnen ook deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan 32.000 
Vlaamse gezinnen en meer dan 1.000 bedrijven respectievelijk 
gemiddeld 367 en 485 euro besparen op hun energiefactuur. 
Ook dit jaar is het doel weer zoveel mogelijk Oost-Vlamingen 
groene, goedkope energie aan te bieden.

Jouw gemeente werkt mee
Ook de gemeente Maldegem ondersteunt dit initiatief. Wie 
hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij het Woonloket (zie 
ook pag. 5). Neem zeker je laatste jaarafrekening mee! Daarin 
staan immers alle gegevens die we nodig hebben om jouw 
inschrijving in orde te brengen. 

Info
 0800 76101 | Infolijn provincie
 groenestroom@oost-vlaanderen.be

 www.oost-vlaanderen.be/groenestroom



2020  JANUARI | 13 12  |  MALDEGEM MAGAZINE

za 4/01/20
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, www.maldegem.be/
voorleeshalfuurtje, facebook Bibliotheek

zo 5/01/20
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 10.00 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

di 7/01/20
Workshop   
‘Aquareltechnieken  
voor beginners’ 
Nieuwe lessenreeks
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,  
050 40 39 20, megan.debbaut@maldegem.be

woe 8/01/20
Workshop   
‘Werken met gemengde 
technieken’ 
Nieuwe lessenreeks
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Jeugdfilm Smallfoot
Zie pag. 22

do 9/01/20 
Nieuwjaarsreceptie   
Samana
Om 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Samana

vr 10/01/20
Dansnamiddag 
Van 14.00 uur tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

za 11/01/20
Henk Rijckaert - Maker
Zie pag. 22

ma 13/01/20
Naailes 
Om 19.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
i.s.m. Femma

woe 15/01/20
Gezondheidsconsultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 15/01 en 29/01/20

Kantklossen 
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk, 0495 77 
07 52, dirk_de_bruycker@hotmail.com

do 16/01/20
Infosessie over erfrecht 
Om 14.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

vrij 17/01/20
Nieuwjaarsconcert 
Van 19.30 tot 21.15 uur
Waar: Sint-Vincentiuskerk Kleit
Meer info: 0476 04 79 26 (reservaties), 0478  
17 51 74 (info)

zo 19/01/20
Toast literair: 
ontbijtinterview met Kris Van 
Steenberge
Zie pag. 15

ma 20/01/20
Bingo 
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 21/01/20
Workshop   
Aquareltechnieken  
voor gevorderden
Nieuwe lessenreeks
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 23/01/20
Nieuwjaarsfeest Samana 
Om 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Samana

vr 24/01/20
Zangnamiddag   
met Jan Wauters
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 28/01/20
Nieuwjaarsreceptie   
Vief
Om 14.00 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Vief

vr 31/01/20
Bert Verbeke en Annemie 
Deckmyn - Alles gebeurt 
onderweg
Zie pag. 23
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Wil je jouw activiteit in deze 
kalender? 
Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.
be en vraag je invoeraccount aan. Je 
activiteit verschijnt dan niet alleen in 

dit infomagazine (enkel niet-commerciële activiteiten en 
invoeren vóór de 1ste van de voorafgaande maand), maar 
ook op www.uitinvlaanderen.be en www.uitinmaldegem.be 
en tal van andere gedrukte en online kalenders. 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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Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij 
sommige activiteiten UiTpunten.  

Bekijk alle UiTPASactiviteiten en –voordelen 
via www.uitpasmeetjesland.be

jubileumeditie

25STE BOEK 
VZW AMBACHT MALDEGEM
Vzw Het Ambacht Maldegem brengt haar 25ste boek uit. Het 
jubileumnummer bevat een 20-tal onderwerpen, o.a. over: 
• Maldegemse velodroom
• Bladelintriptiek
• Maldegemse en Adegemse meesters
• Tekstaffiches tijdens de Eerste Wereldoorlog
• Noël Ryheul
• 50 jaar De Smokkelaars
• …

Jaarboek 25 (2019) van Het Ambacht Maldegem is een stevig 
ingenaaid boek, ongeveer 350 pag., rijk geïllustreerd met foto’s.

Datum van verschijnen: zaterdag 18 januari 2020

Prijs bij intekening tot 4 januari 2020: € 20. Schrijf tijdig over op 
rekening BE 51 9799 5939 3962 BIC ARSPBE22 van Het Ambacht 
Maldegem. Het boek is nadien in de boekhandel verkrijgbaar.

Info
 050 71 55 67 | Vzw Ambacht Maldegem
 marcpjmartens@hotmail.com 
 www.ambachtmaldegem.be
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19 januari

TOAST LITERAIR 
MET KRIS VAN STEENBERGE
Op zondag 19 januari is Kris Van Steenberge 
te gast in de bib van Maldegem. Samen met 
literatuurliefhebbers toosten we op het nieuwe jaar.

In september 2013 debuteerde Kris Van 
Steenberge met zijn roman 'Woesten', waarmee 
hij de Bronzen Uil en de Debuutprijs 2014 won. 
Iedereen was meteen laaiend enthousiast over 
deze veelzijdige oorlogsthriller over broederliefde. 
Inmiddels zijn een Duitse, Spaanse en Afrikaanse 
vertaling op komst, speelt er een toneelstuk en 
werden de filmrechten verkocht. In september 
2016 verscheen zijn tweede roman ‘Blindelings’; 
een roman over schoonheid en verval, daden 
en dromen, uitverkorenen en verdoemden.

Met een koffie en een koek volgen we het 
ongetwijfeld boeiende gesprek tussen Kris Van 
Steenberge en Jooris Van Hulle. Napraten doen we 
met een cava. Leden van het Davidsfonds, de bib of 
de leesclub betalen € 7, niet-leden € 10. Schrijf je 
voor 13 januari in via de webshop van Maldegem als 
je erbij wil zijn!

Kris heeft iets met woorden. 
Hij speelt ze, vertelt ze, kneedt ze, schrijft ze. 
Hij beroert ze in zijn hoofd, achter de strenge frons  
van zijn rimpels. 
Hij lijkt dan boos te kijken. 
Maar dat is niet zo.
Hij is dan gewoon weg... van hier. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/bibliotheek
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR  
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 NOVEMBER 2019*
* Het verslag van de gemeenteraad van 18 december 
wordt gepubliceerd in het magazine dat eind januari 
wordt bedeeld.

GEMEENTERAAD

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN  
DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 OKTOBER 2019*
De notulen en de audio-opname van de zitting van  
de gemeenteraad van 30 oktober 2019 worden  
goedgekeurd.

REGLEMENT TOEKENNING ERETITELS*
De gemeenteraad stelt het gezamenlijk reglement van 
het gemeente- en OCMW-bestuur voor het toekennen 
van de titel van ereschepen, respectievelijk lid van het 
vast bureau van het OCMW Maldegem en eregemeente-
raadslid, respectievelijk erelid van de raad voor maat-
schappelijk welzijn van het OCMW Maldegem vast 

SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIES*
• In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, 

vastgesteld in zitting van 25 september 2019, wordt 
bepaald dat 3 commissies worden opgericht:

  - commissie persoonsgebonden zaken
  - commissie grondgebonden zaken
  - commissie algemene zaken en financiën
• De commissies zijn samengesteld uit gemeente-

raadsleden die geen deel uitmaken van het college 
van burgemeester en schepenen en hebben als 
taak het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en 
het formuleren van voorstellen over de wijze waarop 
vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking 
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt 
geacht.

• Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar toekomen, 
door middel van een voordracht, gericht aan de voor-
zitter van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadscom-
missies samen te stellen overeenkomstig de ontvangen 
voordrachten van de fracties:

• Voor de commissie persoonsgebonden zaken:
  - Open Vld: Kiran Van Landschoot,  

   Annuska Van Hoorebeke

  - N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel
  - De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse
  - CD&V: Anneke Gobeyn, Marten De Jaeger
  - Groen: Dino Lateste
  - Vlaams Belang: Timothy De Groote

• Voor de commissie grondgebonden zaken:
  - Open Vld: Kiran Van Landschoot, Henk Deprest
  - N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel
  - De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse
  - CD&V: Leandra Decuyper, Boudewijn De Schepper
  - Groen: Stefaan Standaert
  - Vlaams Belang: Timothy De Groote

• Voor de commissie algemene zaken en financiën:
  - Open Vld: Wim Swyngedouw, Annuska Van Hoorebeke
  - N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel
  - De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse
  - CD&V: Valerie Taeldeman, Koenraad De Ceuninck
  - Groen: Stefaan Standaert
  - Vlaams Belang: Timothy De Groote

KENNISGEVING ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2020-2025*
• Op 3 juli 2019 ging de zonale veiligheidsraad akkoord 

met de nieuwe strategische doelstellingen opgenomen 
in het zonaal veiligheidsplan (ZVP) van de politiezone 
Maldegem.

• Het ZVP biedt een overzicht van de organisatieont-
wikkeling binnen de lokale politie en laat toe om via 
evaluatie en heroriëntatie een optimale kwaliteit van 
het politiewerk te garanderen. Het ZVP houdt rekening 
met de verwachtingen van de burger, van de verschil-
lende partners en bevat tevens de federale prioritei-
ten. 

• De politiezone verbindt zich er dus toe te werken rond 
een aantal prioritaire punten, maar verzorgt tegelij-
kertijd de basisfunctionaliteiten (onthaal, wijkwerking, 
slachtofferbejegening, interventie, verkeer, openbare 
orde en lokaal onderzoek) die op federaal vlak werden 
vastgelegd.

• Volgende strategische doelstellingen werden opgeno-
men in het ZVP 2020-2025:

  1. Het doen dalen van het aantal verkeersongevallen 
met doden en/of lichamelijk letsel.

  2. Overlast en milieudelicten aanpakken door middel 
van bestuurlijke handhaving.
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• Daarnaast zijn een aantal onderwerpen zo belangrijk 
dat de lokale politie Maldegem deze als aandachtspun-
ten opneemt:

  1. Beeldvorming huiselijk geweld: op basis van een 
grondige analyse van de problematiek van IFG (inter 
familiair geweld) wordt in eerste instantie onderzocht 
of een actieplan aan de orde is. Het is de zonale vei-
ligheidsraad die op deze basis zal beslissen of verdere 
acties nodig zijn.

  2. Cybercrime: het thema van de informaticacriminali-
teit evolueert continu, om hier niet achterop te raken 
moet er blijvend aandacht zijn voor de permanente 
bijscholing van de medewerkers. 

• Vanuit het vorige zonale veiligheidsplan werden vol-
gende prioriteiten in opvolging meegenomen, dit zijn 
actieplannen waarvan de acties verder doorlopen in 
volgende jaren:

  - Domiciliefraude
  - Inbraken in gebouwen
  - Beeldvorming drugs
  - De uitvoering van het ZVP strekt zich vanaf nu uit 

over 6 jaar. De Korpschef is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het lokaal politiebeleid, onder het 
gezag van de burgemeester en van de procureur des 
Konings. Het ZVP wordt vertaald naar operationele ac-
tieplannen . De zonale veiligheidsraad is verantwoor-
delijk voor de evaluatie van de uitvoering van de ZVP. 

De gemeenteraad neemt kennis van het goedgekeurde 
zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone 
Maldegem.

INTERCOMMUNALES - IVM - (BUITENGEWONE) ALGE-
MENE VERGADERING 2019 - GOEDKEURING AGENDA 
- MANDAAT VERTEGENWOORDIGERS*
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene 
vergadering van IVM van 11 december 2019 en de afzon-
derlijke agendapunten die dit vereisen, goed.

INTERCOMMUNALES - VENECO -  
ALGEMENE VERGADERING*
De gemeenteraad keurt de agenda en elk van de afzon-
derlijke punten van de agenda va, de jaarvergadering 
van Veneco op 12 december 2019 goed.

AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BE-
TREFFENDE DE INVOER VAN PARKEERPLAATSEN VOOR 
KORTE DUUR IN DE AALTERBAAN (N44A)*
De gemeenteraad keurt het reglement houdende de 
invoer van parkeerplaatsen voor korte duur in de Aalter-
baan (N44A) goed en laat op volgende plaatsen tussen 

09.00 uur en 18.00 uur het parkeren toe voor maximum 
30 minuten:
Aalterbaan: zuidwestelijke zijde van rondpunt Martens, 
gelegen tussen de Koningin Astridlaan 2 en de Aalter-
baan 115 op de 6 afgebakende parkeerplaatsen 

AANVULLEND REGLEMENT OP HET 
WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN 
PARKEERMAATREGELEN OP DE N9 DEEL TUSSEN  
DE BRIELWEGEL EN DE GENTSE STEENWEG*
• De gemeenteraad keurt het reglement houdende het 

parkeerbeleid langs de N9 deel tussen de Brielwegel 
en de Gentse Steenweg goed en 

• Verbiedt het stilstaan en parkeren, op de  N9, deel 
tussen de Brielwegel en de Gentse Steenweg.

• Staat het stilstaan en parkeren met een beperkte par-
keerduurtijd toe, mits het voorleggen van de Europese 
blauwe parkeerschijf:

  - komende van Brugge: 
  op 1 parkeerstrook met een lengte van 28 meter, 

gevolgd door 1 parkeerstrook met een lengte van 27 
meter, gevolgd door 1 parkeerstrook met een lengte 
van 22 meter vanaf de overzijde van Koningin Astrid-
laan huisnummer 11 tot en met huisnummer 20.

  Op 1 parkeerstrook vanaf het begin huisnummer 10 
over een lengte van 26 meter.

  Op 2 parkeervakken ter hoogte van Koningin Astrid-
laan huisnummer 2.

  - komende van Eeklo:
  Op 1 parkeerstrook met lengte van 91 meter vanaf 

Koningin Astridlaan uitrit huisnummer 111.
  - Laat het stilstaan toe op de N9 onder de viaduct in 

beide rijrichtingen.
  - Laat het parkeren voor personenvoertuigen toe te 

staan op de N9 ter hoogte van de huisnummers 101-
103 op 1 parkeerstrook met een lengte van 48 m. 

GOEDKEURING VAN DE DADINGSOVEREENKOMST 
MET PROJECTVERENIGING COMEET INZAKE HET  
WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN DE PROJECT- 
VERENIGING COMEET
• Het gemeentebestuur Maldegem werd in kennis ge-

steld van de vraag van de projectvereniging COMEET 
om de huidige statuten van de projectvereniging aan 
te passen om het mogelijk te maken dat een gemeen-
te die zijn lidmaatschap niet wenst te verlengen uitge-
sloten kan worden uit de projectvereniging. 

• Het college van burgemeester en schepenen is deze 
piste niet ongenegen op voorwaarde dat een dading 
wordt opgemaakt tussen het gemeentebestuur Malde-
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gem en de projectvereniging COMEET waarin weder-
zijdse engagementen worden opgenomen. 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeen-
komst van dading. 

WIJZIGING STATUTEN VAN DE PROJECTVERENIGING 
COMEET - INVOEGEN VAN DE MOGELIJKHEID OM EEN 
LID UIT TE SLUITEN.
• De gemeenteraad besliste op 25 september 2019 om 

de samenwerking met de projectvereniging Comeet 
voor de periode 2020 - 2025 niet meer te verlengen.

• Op 30 oktober 2019 hebben alle deelnemende be-
sturen een schrijven vanwege de projectvereniging 
Comeet ontvangen met de vraag om in november een 
gemeenteraadsbeslissing te nemen betreffende de 
aanpassing van de huidige nog geldende statuten van 
Comeet (periode 2014-2019).

• Daarbij wordt een voorstel van aanpassing van de 
statuten gedaan, die het mogelijk zou maken om een 
lid uit te sluiten.

• Door de statuten op die manier aan te passen wil men 
vermijden om de projectvereniging Comeet te moeten 
ontbinden en nadien opnieuw te moeten oprichten 
ten gevolge het afhaken van één gemeente.  Logistiek 
is ontbinden en nadien heroprichten immers complex, 
inbegrepen het moeten ontslaan en nadien (her)aan-
werven van personeel.

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van 
wijziging van artikel 17 en 18 van de statuten van de 
projectvereniging Comeet.

SPAM18 - VERBRANDEN BOS - KALLESTRAAT –  
ONTWERP*
• In zitting van de gemeenteraad van 16 september 

2009 werd het strategisch plan afvalwater Maldegem 
(SPAM), met daarin ondermeer het SPAM18 project ri-
oleringswerken Verbranden Bos - Kallestraat – Weide, 
goedgekeurd.

• Op 7 november 2012 werd het RioAct takenpakket met 
daarin ondermeer het projectmanagement en werf-
toezicht op het project Verbranden Bos - Kallestraat 
– Weide, door de gemeenteraad goedgekeurd.

• Voor het verder administratief uitwerken van het 
SPAM18 dossier, het opstarten van de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning en het uitvoeren van 
grondinnames dient de gemeenteraad het geplande 
wegenistracé in de Verbranden Bos, Kallestraat (deel) 
en Zandakkers vast te stellen.

• Door het studiebureau Jonckheere werden hiertoe 
ontwerpplannen opgemaakt.

• Ten aanzien van de vorige agendering op de ge-
meenteraad werden aanpassingen aan het dossier 
doorgevoerd om tegemoet te komen aan de diverse 
bezwaarschriften die bewoners uit de Verbranden Bos 
overgemaakt hebben. Deze wijzigingen resulteerden 
in een aangepast hydraulisch ontwerp welke door de 
Ambtelijke Commissie van de Vlaamse Milieu Maat-
schappij op 27 augustus 2019 werd goedgekeurd. 

• De voornaamste wijzigingen in het ontwerp situeren 
zich vooral in de Verbranden Bos waar in het deel 
waar bebouwing is aan beide zijden van de weg geen 
gracht meer is en er in die zone geen grondinnames 
meer zullen gebeuren. De weg van de Verbranden Bos 
werd verbreed van 4,1m naar 4,5m om het kruisen van 
verkeer beter mogelijk te maken en infiltreert deels 
ter plaatse in infiltratiekommetjes. Ten westen van 
de Gouden Dries wordt de gracht nog behouden en 
compenseert de verloren berging van het verdwijnen 
van de gracht. Verder werden ook nog afwaarts de 
Verbranden Bos de drempelpeilen verhoogd zodat er 
evenveel buffer- en infiltratievolume wordt gecreëerd 
als in het oorspronkelijk goedgekeurd voorontwerp. 

• De totale kostprijs van het dossier, wat betreft de 
gemeentelijke tussenkomst wordt geraamd op 
1.871.286,33 euro (excl. BTW), waarvan 963.619,41 
euro betoelaagbaar.

Voor het dossier zijn ook een aantal grondinnemingen 
nodig, die werden opgenomen in de onderhandelings-
plannen private grondinnemingen.

Het grondinnemingsdossier van het project zal in een 
van de volgende raadszittingen worden voorgelegd voor 
de opstart van een onteigeningsdossier.

De gemeenteraad keurt de ontwerpplannen van het 
dossiier Spam 18 Verbranden Bos, Kallestraat, goed. 
Voor de realisatie van de bijhorende grondinnemingen 
zal een onteigeningsdossier worden opgestart.

UITBREIDINGSZONE BEDRIJVENTERREIN - AANLEG 
GROENBUFFERS EN AANVULLENDE PADEN*
Dit punt wordt verdaagd.
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INTREKKING RETRIBUTIEREGLEMENT OPSTALRECHT 
NUTSCABINES*
• De gemeenteraad stelde op 25 september 2019 het 

retributiereglement voor opstalrecht nutscabines vast. 
Deze beslissing werd genomen, om het ter beschikking 
stellen van percelen van openbaar domein, die dus 
niet verhandelbaar zijn, ten behoeve van de verschil-
lende nutsmaatschappijen objectief en mits een vaste 
kostprijs vast te stellen. Dezelfde voorwaarden zouden 
op die manier tijdens de ganse legislatuur gehanteerd 
worden.

• Het retributiereglement opstalrecht nutscabines werd 
overeenkomstig het decreet lokaal bestuur overge-
maakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur voor 
het administratieve toezicht.

• Bij brief van 4 november 2019 vanwege het Agent-
schap Binnenland Bestuur stelt de waarnemend gou-
verneur dat het toekennen van een zakelijk recht (hier 
opstalrecht) door de gemeente aan een andere partij 
niet via een retributie kan geregeld worden.

• De waarnemend gouverneur stelt ook dat voor het 
vervreemden van onroerende goederen van de 
gemeente het bestuur een geldig en recent schattings-
verslag nodig heeft voor de objectieve waardebepaling 
van de onroerende transactie.

• Voormelde strijdigheid met het recht heeft tot gevolg 
dat voormeld retributiereglement het voorwerp kan 
uitmaken van een toezichtsmaatregel, zijnde een ver-
nietiging.

• Om deze toezichtsmaatregel te vermijden vraagt het 
Agentschap Binnenlands bestuur de intrekking van het 
retributiereglement opstalrecht nutscabines van 25 
september 2019.

De gemeenteraad trekt het retributiereglement opstal-
recht nutscabines van 25 september 2019, in.

SCHOLENGEMEENSCHAP MEETJESLAND - GOEDKEU-
RING JAARVERSLAG & JAARREKENING*
• Bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 werd 

beslist de interlokale vereniging scholengemeenschap 
Meetjesland voor de periode 1 september 2014-31 
augustus 2020, verder te zetten.

• De begroting en de rekening moeten samen met het 
jaarverslag van de interlokale vereniging ter goedkeu-
ring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

• De rekening vertoont een positief saldo van € 608,52. 
• De uitgaven bedroegen € 26.227,98, de inkomsten € 

26.886,50.

• De begroting 2019-2020 voorziet in inkomsten ten 
belope van € 9.804 en in uitgaven ten belope van 
€ 9.804.

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018-2019 goed 
met een positief saldo van € 608,52 en de begroting 
2019-2020 van de scholengemeenschap Meetjesland 
goed.

VK- ADEGEM - TOESTAAN HUURTOELAGE
• In een mail dd. 19 september 2019 vraagt de mede-ei-

genaar van de gronden waarop de voetbalterreinen 
van VK Adegem gevestigd zijn om de betaling van de 
achterstallige huurgelden die VK Adegem nog ver-
schuldigd is.

• Sinds 2016 zou geen huurgeld meer betaald zijn voor 
het gebruik van de terreinen.

• Ten gevolge hiervan zou momenteel een huurschuld 
van € 11.444 bestaan in hoofde van VK Adegem.

• Bij gebrek aan betaling overwegen de eigenaars om 
een einde te stellen aan het gebruik van onze gronden 
door VK Adegem."

• De gemeente kan, naar analogie met VK Akkers 
Middelburg, de betaling van de huurgelden voor het 
gebruik van de voetbalterreinen van VK Adegem over-
nemen vanaf 1 januari 2019. 

• Het betalen van deze huurlast komt neer op een nomi-
natieve subsidie voor VK Adegem.

Een jaarlijkse toelage wordt toegekend aan voetbalclub 
VK Adegem van € 2.861 ter betaling van de huurgelden 
voor de door VK Adegem gebruikte voetbalterreinen aan 
de Waleweg te Adegem.

TOEGESTANE LENING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 
(AGB) MALDEGEM – GOEDKEURING*
• Het AGB Maldegem dient de kapitaalsubsidie terug te 

betalen voor een bedrag van 170.000,00euro
• De liquiditeitspositie van het AGB Maldegem laat geen 

integrale en onmiddellijke terugbetaling toe.
• Het is aangewezen dat de Gemeente ter financiering 

een lening toestaat aan het AGB Maldegem.

De gemeenteraad gaat akkoord met de leningsover-
eenkomst tussen de gemeente Maldegem en het AGB 
Maldegem betreffende de teruggevorderde kapitaalsub-
sidies.
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AANPASSING PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF (AGB) MALDEGEM*
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor 
de sporthal MEOS, de tennis terreinen, het Sint-Anna 
zwembad en de Ethias cross goed.

MEERJARENPLANAANPASSING NR. 1 2019 – AUTO-
NOOM GEMEENTEBEDRIJF (AGB) MALDEGEM*
• Jaarlijks dient door het AGB een ondernemingsplan 

opgesteld te worden. Het ondernemingsplan legt de 
doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf 
vast.  Om deze doelstelling te vervullen is een goede 
financiële basis noodzakelijk die jaarlijks werd vastge-
legd in het ondernemingsplan en in het meerjarenplan 
2019.  Het meerjarenplan bestaat uit de strategische 
nota, de financiële nota en de bijkomende toelichtingen

• Het meerjarenplan 2019 werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in haar zitting van december 2018.

• Er werd door de raad van bestuur van het AGB een 
meerjarenplanaanpassing nr. 1 2019 opgemaakt 
waarbij het kasresultaat positief is maar de autofinan-
cieringsmarge negatief. 

• De geconsolideerde autofinancieringsmarge met 
gemeente en OCMW is positief.

De meerjarenplanaanpassing nr. 1 2019 van het Auto-
noom Gemeentebedrijf Maldegem wordt goedgekeurd.

BEGROTING 2020 HULPVERLENINGSZONE (HVZ)  
MEETJESLAND*
• Artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffen-

de de civiele veiligheid stelt dat de gemeentelijke 
dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden 
uitbetaald. De dotaties van de gemeenten van de 
zone worden jaarlijks vastgelegd door de zoneraad op 
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende 
betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt 
ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand 
aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is.

• Bij gemeenteraadsbesluit van 22 november 2018 werd 
goedkeuring verleend aan de zonale verdeelsleutel.

• De zoneraad heeft in haar zitting van 16 oktober 2019 
de begroting 2020 vastgesteld zoals in bijlage. 

• De dotaties per gemeente worden berekend op basis 
van de zonale verdeelsleutel. Voor de gemeente Mal-
degem is deze 26,06%.

• De dotatie voor de gewone dienst bedraagt 522.359,34 
euro, de dotatie voor de buitengewone dienst be-
draagt 34.286,54 euro.

• Aan de gemeenteraad neemt kennis van de begroting 
2020 van de Hulpverleningszone Meetjesland en keurt 
volgende dotaties goed:

• 522.359,34 euro voor de gewone dienst van de  
begroting 2020

• 34.286,54 euro voor de buitengewone dienst van  
de begroting 2020

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG VAN 
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 30 
OKTOBER 2019*
De notulen en het audioverslag van de zitting van de 
raad van 30 oktober 2019 worden goedgekeurd.

BELEIDSPLAN GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL (GBO) 
IN HET MEERJARENPLAN VAN DE MEETJESLANDSE 
LOKALE BESTUREN*
• Het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018, 

artikel 9, stelt dat het lokaal bestuur de regierol dient op 
te nemen in de ontwikkeling van een samenwerkingsver-
band geïntegreerd breed onthaal (GBO).

• Het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal 
het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfond-
sen (DMW).  De krachten van drie eerstelijns welzijns-
voorzieningen worden gebundeld om zo de toegang tot 
hulp- en dienstverlening te verhogen, onderbescherming 
tegen te gaan en de complexiteit van de vragen te kunnen 
aanpakken.

• ‘Eenoudergezinnen’ werden als prioritaire doelgroep 
vooropgesteld aangezien dit een doelgroep is die vanuit 
wetenschappelijk oogpunt een sterk verhoogd risico op 
armoede vertoont en die in grote mate vertegenwoordigd 
is in beide Eerstelijnszones.

• Welzijnsband Meetjesland werkt voor de kernpartners van 
Eerstelijnszones Oost- en West- Meetjesland in de periode 
september – december 2019 het GBO-project uit met het 
oog op het voorbereiden van het GBO voor de periode 
2020–2025.

• In de BBC van de Welzijnsband Meetjesland moet worden 
ingegeven op welke manier de Vlaamse beleidsprioriteit 
‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van 
een samenwerkingsverband GBO” zal ingevuld worden.

• Voor de periode 2020-2025 kan een aanvraag kan worden 
ingediend bij het Vlaams Departement Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin om een jaarlijkse subsidie van 50.000 
euro te ontvangen voor de uitbouw van het GBO.  Bij 
toekenning van de subsidie kan deze gebruikt worden 
voor de coördinatie van het samenwerkingsverband GBO.
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De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om 
voor de realisatie van het GBO een samenwerking aan 
te gaan met de andere lokale besturen van de Eerste-
lijnszones Oost- en West-Meetjesland, de Diensten voor 
Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en CAW 
Oost-Vlaanderen met de Welzijnsband Meetjesland als 
trekker.

REGLEMENT TOEKENNING ERETITELS*
De raad voor maatschappelijk stelt het gezamenlijk re-
glement van het gemeente- en OCMW-bestuur voor het 
toekennen van de titel van ereschepen, respectievelijk lid 
van het vast bureau van het OCMW Maldegem en erege-
meenteraadslid, respectievelijk erelid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van het OCMW Maldegem vast.

Ter info:
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn gaan door 
op woensdag 18 december 2019 en op woensdag 29 
januari 2020. De agenda wordt 7 dagen voorafgaand 
aan de zitting, bekend gemaakt op www.maldegem.
be/bestuur-beleid.
De vergaderingen van de gemeenteraad 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 raad niet te stemmen omdat enkel kennis 
genomen werd van het punt.

Sluitingsdagen 
gemeentelijke en 
OCMW-diensten

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

Sommige diensten hebben tijdens de eindejaarsperiode 
extra of andere sluitingsdagen. Het volledige overzicht 
vind je per dienst via onderstaande websites of in het 
vorige infomagazine. 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal gemeentehuis
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/overzicht- 
 gemeentelijke-diensten
 www.ocmwmaldegem.be

2020
19

TIP: 
het digitaal 

loket is 24 uur op 
24, 7 dagen op 7 
open! Zie pag. 

10-11.



2020  JANUARI | 23 22  |  MALDEGEM MAGAZINE

WOENSDAG 
8 JAN '20

14.00 UUR

JEUGDFILM 
SMALLFOOT
Smallfoot zet de Bigfoot-legende op zijn kop als een 
slimme jonge Yeti iets vindt waarvan hij niet wist dat het 
bestond: een mens. Het nieuws over deze ‘Smallfoot’ zorgt 
voor oproer binnen de onwetende Yetigemeenschap: wie 
of wat leeft er nog meer in de wijde wereld buiten hun 
eigen besneeuwde dorpje? Een meeslepend verhaal over 
vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe ontdekkingen. 

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

© Warner Bros.

© Jef Boes ZATERDAG
11 JAN ‘20

20.30 UUR

HENK RIJCKAERT 
MAKER
Henk Rijckaert is een Maker. Hij maakt dingen. Meestal 
comedy, soms televisie, en voor de rest: heel veel in zijn 
werkkot. Binnenkort komt hij uit dat kot en stapt hij het 
podium op met zijn comedyshow Maker.

Over uitvinden en maken, over de kracht van uw eigen 
handen, over prutsen en proberen, over bijna uw vinger 
afzagen en over brandwonden verzorgen.
Kom kijken en breng uw veiligheidsbril mee 

€ 18 (VVK), € 21 (ADK), € 17 (KABO),  
€ 15 (GABO en -26 jaar)

TIP!

Voorafgaand aan de voorstelling kan je in  
CC Den Hoogen Pad van 14.00 tot 19.00 uur 

deelnemen aan de workshop ‘Maak je eigen bluetooth 
speaker’ georganiseerd door Makerslab De Shack en 
bibliotheek Maldegem. Deze workshop kan je alleen 
volgen, maar ook met het ganse gezin, je vrienden, je 
medestudenten, of (vanaf 6 jaar).
Prijs = € 50 per speaker.
Meer info en inschrijven via: www.deshack.be.
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VRIJDAG 
31 JAN '20
20.30 UUR

ANNEMIE DECKMYN  
EN BERT VERBEKE 
ALLES GEBEURT ONDERWEG
CONCERTZOLDER OUD ST. JOZEF

In Maldegem laten we de Poëzieweek ook dit jaar  
niet ongemerkt voorbijgaan. In Alles gebeurt onderweg 
brengen een moeder en haar zoon een ode aan de  
immer zoekende mens.

Annemie Deckmyn debuteerde begin 2018 met haar 
poëziebundel Alles gebeurt onderweg waarin zij 
herkenbare thema’s aansnijdt, van de vergankelijkheid 
van de liefde tot lichamelijk verval. Speels en aangrijpend 
van toon, de juiste plekken rakend. 

Dat doet ze samen met haar zoon Bert Verbeke, acteur 
en muzikant, die haar gedichten muzikaal ondersteunt, 
herwerkt of omvormt tot popmuziek. Poëzie en muziek 
gebracht door een uniek duo, door hun bloedband voor 
het leven aan elkaar verbonden. 

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

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

© Damon De Backer

Mét overzicht UiT-na-school-activiteiten

Vrijetijdsaanbod 
krokus- en paas-
vakantie
Vanaf zaterdag 1 februari om 9.00 uur kan je 
inschrijven voor het vrijetijdsaanbod tijdens de 
krokus- en paasvakantie via www.maldegem.be/
webshop. Wie op 1 februari tijdens het inschrijven 
problemen ondervindt, kan tussen 9.00 en 
11.45 uur bellen naar tel. 050 72 86 28. Vanaf 
maandag 3 februari kan je ook inschrijven bij de 
vrijetijdsdiensten. Meer info via www.maldegem.be/
vakantieaanbod-vrijetijd of in de brochure die eind 
2019 werd bedeeld via de scholen.

Wie de brochure omdraait, kan ook alle UiT-na-school-
activiteiten van die periode raadplegen. Per activiteit  
staan de inschrijvingsvoorwaarden vermeld (voor 
sommige activiteiten start de inschrijvingsperiode  
reeds begin januari!) 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket
 050 72 86 28 | Jeugddienst (zaterdag 1/02)
 uitloket@maldegem.be

  www.maldegem.be/webshop

  www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd
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Gebouwen met erfgoedwaarde

Winnaars 1ste 
onroerenderfgoedprijzen
Op maandag 25 november werden de winnaars  
bekend gemaakt van de eerste onroerenderfgoed- 
prijzen, toegekend door een vakjury en publieksjury. 
De Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse 
Overheid telt in Maldegem ruim 300 waardevolle 
panden. Zestien ervan dongen mee naar de eerste 
Onroerenderfgoedprijzen van Maldegem, een organi-
satie van Erfgoedcomité Maldegem in samenwerking 
met Gemeentebestuur Maldegen en IOED Meetjesland.

Eigenaars van op deze inventaris vastgestelde panden 
(maar die niet beschermd zijn), die gerestaureerd 
werden, piekfijn onderhouden worden of een zinvolle 
herbestemming kregen met behoud van erfgoedwaarde, 
werden op die manier letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes gezet.

WINNAARS
 
Vakjury
1ste prijs:
Burgerhuis met oude kern, Noordstraat 3 (Maldegem) 
 
2de prijs:
Woon- en winkelhuis, Noordstraat 95-97 (Maldegem)

3de prijs (ex-aequo):
Burgerhuis, 39e Liniestraat 8 (Maldegem)
Poedermolen, Dinantstraat zn (Middelburg)

Publieksjury
1ste prijs: 
Woon- en winkelhuis, Noordstraat 95-97 (Maldegem)

2de prijs: 
Burgerhuis, 39e Liniestraat 8 (Maldegem)

3de prijs: 
Burgerhuis, Noordstraat 80 (Maldegem)

Meer info over de panden kan je lezen op  
www.maldegem.be/onroerenderfgoedprijs.

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

 www.maldegem.be/onroerenderfgoedprijs

39e Liniestraat 8 (Maldegem)

Noordstraat 95-97 (Maldegem)

Noordstraat 80 (Maldegem)

Dinantstraat zn
(Middelburg)

Noordstraat 3
(Maldegem) 
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Bewegen op Verwijzing

Een actiever en gezonder leven? 
Dat kan!
We weten het allemaal: voldoende bewegen en 
niet te veel zitten zijn, net als gezond eten en niet 
roken, belangrijke voorwaarden voor een lang en 
gezond leven.

Voor sommigen is dat gemakkelijk te realiseren, maar 
voor velen is dat een zware opgave. Geen tijd, te veel werk, 
te duur, geen zin, geen energie, geen conditie, … Het zijn 
allemaal zeer herkenbare redenen om je goede voornemen 
om meer te bewegen opnieuw naar de onderste lade te 
verbannen.

Een coach kan je helpen
Maar wat als je hulp zou krijgen om die voornemens waar 
te maken? Dan wordt het misschien wel haalbaar om die 
stap te zetten richting een actiever en gezonder leven. 
Wist je dat je met een verwijsbriefje van je huisarts 
heel eenvoudig een afspraak kunt maken met een 
professionele Bewegen op Verwijzing-coach in je buurt? 
Samen met de coach stel je een haalbaar en leuk 
beweegplan op dat perfect past bij jouw leven. Aan de 
hand van dat plan zet je kleine stapjes richting je lange 
termijn doel om fitter, gezonder, actiever en meer 
ontspannen door het leven te gaan.
En dit aan een zeer democratische prijs! De Vlaamse 
overheid betaalt immers een groot deel van de kost terug. 
Overtuigd? Vraag dan een verwijsbriefje voor  
Bewegen op Verwijzing aan je huisarts en maak  
een afspraak met Annemarie Van den Abeele, de  

Bewegen op Verwijzing-coach in Maldegem per e-mail  
op maldegem@bewegenopverwijzing.be of per sms  
op 0498 586 329. 

Infoavond
Klinkt het nog allemaal wat onduidelijk of heb je twijfels 
of vragen? Kom dan naar de infoavond over Bewegen 
op Verwijzing in Maldegem.
Wanneer: 29 januari 
Tijdstip: van 19.00 tot 20.00 uur 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Maldegem
Inschrijven kan tot 15 januari 2020 door je naam 
en telefoonnummer door te geven per mail via 
maldegem@bewegenopverwijzing.be of per sms 
via 0498 586 329, met de vermelding “Infoavond 
Maldegem”.

Info
 0498 586 329 | Bewegingscoach
 maldegem@bewegenopverwijzing.be
 www.maldegem.be/bewegenop-verwijziging
 www.bewegenopverwijzing.be

Dinantstraat zn
(Middelburg)

Noordstraat 3
(Maldegem) 



2020  JANUARI | 27 26  |  MALDEGEM MAGAZINE

Woensdag 5 februari

Ethias Cross
Op 18 december start de 
voorverkoop voor de tickets voor 
de Ethias Cross - Parkcross. Zorg 
dat je er zeker bij bent en koop 
alvast kaarten bij onderstaande 
voorverkooppunten of online via 
www.ethiascross.be/maldegem. 

KOSTPRIJS
Je kan zowel online of bij de 
plaatselijke verkooppunten  
tickets aankopen.
VVK: € 10
ADK: € 12
Kinderen t.e.m. 12 jaar: gratis
Mensen met een beperking +  
begeleider: € 5 per persoon
Parkcrosscafé: € 75
Parkcross VIP-lunch: € 175

PROGRAMMA
Woensdag 5 februari
11.00 uur Masters B & C
12.00 uur Masters A & amateurs
13.45 uur Dames
15.00 uur U23 + Elite Heren
Zowel de wedstrijd dames als heren 
zijn via de LED-schermen op het 
terrein en live op VTM te volgen.

Voorverkooppunten in Maldegem 
(t.e.m. 4 februari)
• Onthaal gemeentehuis
• CC Den Hoogen Pad
• Cafetaria Meos
• Sportdienst Meos
• Sint-Annazwembad
• Fietsen Marc De Vogelaere 

(Vossenhol)
• ’t Pleintje (Donk)
• MiniMarket Marijke en Alain (Kleit)
• ’t Schrijverke (Adegem)
• Fiesiek (Maldegem)

Alle verkooppunten, ook buiten 
Maldegem, kan je raadplegen via 
onderstaande website.

 050 72 89 59 |  
 Dienst Evenementen

 info@maldegem.be

  www.ethiascross.be/maldegem

Maak kans op 10 x 2 
toegangskaarten door 
onderstaande vraag te 

beantwoorden.

Welke renner won 
de parkcross het 

meest sinds 2008?
Bezorg je antwoord met 

contactgegevens (naam, adres  
en tel. nr.) ten laatste op 

donderdag 9 januari 2020
aan het onthaal in het 

gemeentehuis of per mail aan 
info@maldegem.be. De winnaars 

worden persoonlijk verwittigd 
in de week van 13 januari om 

hun kaarten af te halen aan het 
onthaal van het gemeentehuis.

WIN 10 X 2 
TICKETS!
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Vernieuwd aanbod
• Het zwembad is van dinsdag- tot vrijdagnamiddag 

voortaan open vanaf 15.00 uur en opnieuw open op 
vrijdagavond. Het klein bad sluit elke dag om 20.00 uur.

• Op zondagvoormiddag zijn er geen zwemlessen meer in 
het klein bad.

• Privé-zwemlessen zijn mogelijk tijdens alle publieke 
openingsuren.

• Vanaf het voorjaar starten nieuwe lessenreeksen Start to 
crawl (januari – maart en oktober – december) en Start 
to swim (april – juni).

• Op vrijdagavond zullen regelmatig themavonden 
georganiseerd worden i.s.m. de cafetaria van het zwembad, 
die half november opnieuw haar deuren opende.

• De lessenreeksen REVA Fit en Aquafit gaan in 2020 niet 
meer door.

Nieuwe openingsuren cafetaria
De cafetaria paste haar openingsuren aan.
De nieuwe openingsuren kan je raadplegen 
via www.maldegem.be/cafetaria-zwembad.
 

Nieuwe tarieven 
• Vanaf 1 januari kost een zwembeurt 3 euro en ook  

de andere tarieven worden aangepast. De meeste 
tarieven waren reeds een aantal jaren niet meer 
aangepast en zijn nu conform met andere zwembaden 
in de buurgemeenten.  

• Vanaf januari zal er geen bemande kassa meer  
zijn. Voor de aankoop of verlengen van je ticket  
of groepskaart kan je terecht aan de kassakiosk  
of online via www.maldegem.be/webshop.  
Je eerste 10-beurtenkaart en je jaarabonnement  
dien je aan te kopen bij de sportdienst of via  
www.maldegem.be/webshop. Daarna kan je  
verlengen aan de kassakiosk of via  
www.maldegem.be/webshop. 

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

 Gidsenlaan zn, Maldegem

  www.maldegem.be/zwembadmaldegem
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Schoolperiodes Vakantieperiodes

VM NM VM NM

Maandag 7.00-9.00 uur 7.00-9.00 uur 14.00-17.45 uur

Dinsdag 15.00-17.00 uur
19.00-21.45 uur

14.00-17.00 uur
18.00-21.45 uur

Woensdag 14.00-17.00 uur
18.00-20.45 uur

14.00-17.00 uur
18.00-20.45 uur

Donderdag 7.00-9.00 uur 15.00-17.00 uur
19.00-21.45 uur 7.00-9.00 uur 14.00-17.00 uur

18.00-21.45 uur

Vrijdag 11.30-13.00 uur 15.00-17.00 uur
18.30-20.45 uur 11.30-13.00 uur 14.00-17.00 uur

18.00-20.45 uur

Zaterdag 14.00-17.45 uur 14.00-17.45 uur

Zondag 8.00-12.00 uur 8.00-12.00 uur

Nieuwe openingsuren zwembad
Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe én meer uitgebreide openingsuren in het zwembad.

Vanaf  1 januari 2020

Nieuw in het Sint-Annazwembad
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