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#sy_dansstudio #newgeneration  #gooddancers #igmaldegem #balletdancer  
#belgium

1/02/20 sy_dansstudio
Vandaag konden Chiro Maldegem en Chiro Vannoes zich op en top uitleven op het parcours van de parkcross. Wat blijkt: beide chiro’s zijn zeer sportief! #igmaldegem #chiro

2/02/20 jeugddienstmaldegem

@iserbyteli viert zijn overwinning naast @

michaelvanthourenhout en @toonaerts. En daar 

hoort natuurlijk Maldegemse champagne bij! 

#igmaldegem #parkcrossmaldegem

5/02/20 gemeente_maldegem
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

Out for a walk. What else...#letsgoforawalk🐾 

#letsgooutside #igmaldegem

18/01/20 mywalkingexperience

#igmaldegem#ochtendstond#Strobrugge 

#lovenature

11/01/20 sarahvanleene

29/01/20 timmerman_willy

#igmaldegem het kapelletje aan Reesinghe  

is weer veilig bereikbaar..gemeente  

Maldegem heeft een nieuw bruggetje geplaatst.

12/01/20 roundnet.meetjeslandWeer een geslaagde training met geslaagde 
mensen! Dank om te komen, voor het enthou-
siasme en plezier!#igmaldegem #sportersbe-
levenmeer #roundnet

OOK JOUW 
FOTO KAN

HIER STAAN!

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem en zorg dat je profiel openbaar staat. 
Zo komt jouw foto misschien in één van de volgende edities van dit infomagazine 
terecht! Door ze te posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem 
Magazine. Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is. 

Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.
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Een centrale plek in Maldegem waar ze elkaar kunnen ontmoeten, 
zich kunnen ontspannen, zich thuis voelen. Dat is wat de Maldegemse 
kinderen en jongeren nodig hebben. De jeugd is immers de toekomst  
van Maldegem. 

Daarom kopen we een terrein van 18.000 m² aan de Katsweg in het 
centrum van Maldegem. Het terrein zal één grote jeugdsite vormen 
met een plek voor de jeugdbewegingen, het jeugdhuis en een zaal voor 
grote fuiven en evenementen. We zullen ook plaats voorzien voor een 
avontuurlijk speelterrein, een modern outdoor skatepark en een groot 
grasveld voor openluchtactiviteiten. 

We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zoals o.a. jeugdraad, 
jeugdbewegingen en -verenigingen, skaters, jeugdhuis, buurtbewoners… 
inspraak krijgen.  Enkel zo kunnen we een jeugdsite bouwen die voldoet 
aan de noden van de Maldegemse jeugd.  

Meer info over dit project kan je lezen op pag. 10.

Bart Van Hulle
Burgemeester 
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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

Een thuis voor de Maldegemse jeugd



2020  MAART | 5 4  |  MALDEGEM MAGAZINE4  |  MALDEGEM MAGAZINE

Enquête

Een dorpspunt 
in Middelburg?
De gemeente Maldegem onderzoekt samen met het 
Regionetwerk Gent of een dorpspunt in Middelburg 
nodig en wenselijk is. Een dorpspunt is een plek waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei 
producten en diensten worden aangeboden. Dit kan 
gaan van brood, verse groenten tot het afhalen van 
pakjes en het laten herstellen van fietsen. Er kunnen 
ook allerlei sociale activiteiten plaatsvinden.

Op heden is het aanbod aan diensten en voorzieningen 
in Middelburg schaars en heel wat ontmoetingsplaatsen 
zijn er verdwenen. Daarom horen we graag of een 
dorpspunt nodig en wenselijk is, en welke invulling 
het kan krijgen. Om die reden ontving iedere inwoner 
van Middelburg in februari een enquête.

Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de Provincie 
Oost-Vlaanderen via onderstaande contactgegevens.
 
Dit onderzoek kadert binnen het project ‘Versterkt 
Streekbeleid’ en wordt medegefinancierd door het 
Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Info
 09 267 86 45 | Dienst Economie, Europese  

 en Internationale samenwerking Provincie    
 Oost-Vlaanderen

 carlo.spillebeen@oost-vlaanderen.be 

Sinds februari

Nieuwe tarieven 
De Lijn
Begin februari paste De Lijn een aantal van de  
tarieven aan. Een volledig overzicht vind je op  
www.delijn.be/tarieven2020. Een belangrijke  
wijziging is dat je vanaf 1 juli 2020 geen 
vervoerbewijzen meer kunt kopen bij de  
chauffeur. Tot die tijd is enkel het ticket ter  
waarde van 3 euro nog beschikbaar bij de  
chauffeur. 

Vanaf dit voorjaar voorziet De Lijn de mogelijkheid 
om contactloos te betalen op het voertuig. Hou 
zeker de website van De Lijn in de gaten indien  
je op de hoogte wil blijven.

Info
 www.delijn.be
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Voorintekenprijs tot 10 april

Boek Geschiedenis  
van Maldegem – deel I

Eind april verschijnt ‘Geschiedenis van Maldegem – deel I’, 
een uitgave van het gemeentebestuur in samenwerking 
met lokale heemkundevrijwilligers. Het eerste deel omvat 
de geschiedenis van onze gemeente van de prehistorie 
tot aan de Franse Revolutie. Het boek is een bundeling 
van gekende gegevens uit vele publicaties, aangevuld met 
nieuwe feiten op basis van nieuw archiefonderzoek.

Later zal ook een tweede deel verschijnen waar de 
geschiedenis na de Franse Revolutie tot en met de fusie  
in 1976 wordt beschreven. 

Aantal pagina’s: +/- 400 pag., 
Afwerking: harde kaft, rijk geïllustreerd en 
vierkleurendruk
Kostprijs: 40 euro na lancering van het boek 
Voorverkoopprijs: 35 euro voor wie bestelt 
vóór 11 april via:
• www.maldegem.be/boekgeschiedenis
• de Cultuurdienst 

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

 www.maldegem.be/boekgeschiedenis

Eén centraal infopunt

Op zoek naar een 
kinderopvang in 
Maldegem?

Ouders of toekomstige ouders kunnen via  
de website van Lokaal Loket Kinderopvang,  
www.kinder-opvang.be/nl/maldegem,  
voortaan op één centrale plaats alle info vinden 
i.v.m. kinderopvang in onze gemeente. Via dit loket 
hoef je maar éénmalig het aanvraagformulier in te 
vullen en kan je je aanvraag naar verschillende lokale 
kinderopvangen doorsturen.

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal 
informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen  
met een vraag naar kinderopvang.

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

 www.kinder-opvang.be/nl/maldegem
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Paula vertelt

10 jaar Goedemorgentelefoon
In maart 2020 bestaat de Goedemorgentelefoon 10 jaar. 
De Goedemorgentelefoon is een gratis telefoonservice 
die bedoeld is om inwoners van Maldegem, die 
nood hebben aan een babbel, een extra vorm van 
sociaal contact te bieden. Wekelijks op dinsdag- 
en donderdagvoormiddag belt een vrijwilliger of 
wijkwerker de mensen op voor een babbeltje. Jaarlijks 
organiseert de Goedemorgentelefoon een koffie- en 
gebakmiddag zodat de telefonisten en leden elkaar 
kunnen ontmoeten. Één van deze leden is Paula.

Paula is 88 jaar, woont al 21 jaar in Maldegem en is vijf jaar 
lid bij de Goedemorgentelefoon. Ze wordt elke dinsdag 
opgebeld door Annemie, Lieve, Myriam of Martine. 

Dag Paula, hoe heb je de Goedemorgentelefoon  
leren kennen?
Paula: “Mijn buurvrouw vertelde me een vijftal jaar 
geleden over dit initiatief. Toen ze uitlegde wat de 

Goedemorgentelefoon was heb ik geen moment getwijfeld 
en ben ik lid geworden.

Over wat babbel je dan? 
Paula: “Dat varieert! Meestal vragen ze hoe het met me gaat 
en komt het gesprek vanzelf op gang. Dat gaat dan meestal 
over mijn dag, hoe ik me voel, hoe het met mijn kleinkind 
gaat,… Ze luisteren echt zeer goed. Ik kan echt geen slecht 
woord zeggen over dit initiatief.”

Ken je iedere vrijwilliger die jou opbelt?
Paula: “In het begin was het een beetje spannend om 
opgebeld te worden door iemand die je eigenlijk niet 
kent. Ondertussen ken ik alle vrijwilligers, maar vergeet 
ik hun naam soms wel eens. Het zijn stuk voor stuk zeer 
lieve, vriendelijke en enthousiaste dames. Intussen word 
ik al vijf jaar opgebeld, dat schept toch wel een band 
hoor. Ik heb ook het gevoel dat ze me kennen. Wanneer 
ik soms eens een mindere dag heb horen ze het direct 
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aan mijn stem en vragen ze wat er aan de hand is. Na het 
telefoontje ben ik vaak terug opgepept.”

Heeft een telefoontje impact op de rest van je dag?
Paula: "Zeker! Op andere 
weekdagen heb ik vaak bezoek, 
maar de dinsdag en donderdag 
zijn wat rustiger. Daarom is het 
leuk dat ik die voormiddagen 
met iemand kan babbelen via de 
Goedemorgentelefoon. Het breekt mijn dag en het zijn altijd 
leuke gesprekken!”

Kom je ook naar de jaarlijkse koffie- en gebaknamiddag? 
Paula: “Ik ben altijd van de partij op de koffie- en 
gebakmiddag. Het is leuk om de telefonistes eens te zien. 
De eerste keer moesten ze zich wel eens voorstellen, maar 
ik herkende hen aan hun stem. Tijdens die namiddag kan je 
ook kennismaken met andere Maldegemnaren die lid zijn 
van de Goedemorgentelefoon. Het is een leuk en gezellig 
samenzijn met een stukje taart en tas koffie. Die middag 
vliegt echt voorbij!”

Hoe zou je de Goedemorgentelefoon omschrijven aan 
andere inwoners?
Paula: “De Goedemorgentelefoon is een initiatief dat ervoor 
zorgt dat je eens aan de klap bent. De dames die opbellen 

zijn zeer sociaal en bieden echt 
een luisterend oor. Ik heb ook echt 
het gevoel dat ik mijn ei kwijt kan 
en mijn mening mag geven. Het 
zorgt er ook voor dat je ochtend 
gebroken is. Ik kijk altijd uit naar 

mijn telefoontje van de Goedemorgentelefoon.”
Bedankt voor dit gesprek en je openheid Paula!

Wil je ook lid worden en opgebeld worden door de 
vrijwilligers van de Goedemorgentelefoon? Neem 
contact op met het Sociaal Huis via onderstaande 
contactgegevens.

Info
 0800 965 24 | Sociaal Huis

 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/goedemorgentelefoon

Bij de Goedemorgentelefoon 
kan ik mijn verhaal kwijt.



2020  MAART | 9 

Sara
Andries

Lisa
Keisse

Kelly
De Clerck

8  |  MALDEGEM MAGAZINE

Jouw aanspreekpunt van de politie

Wijkinspecteurs
De wijkinspecteurs zijn op de straat hét aanspreekpunt 
voor de inwoners van Maldegem.  In een beurtrol staan 
ze ook in voor het onthaal in het politiehuis.  Dikwijls 
tref je ze ook aan in de schoolomgeving en op de 
evenementen (buurtfeesten, wielerwedstrijden enz.)  
die in hun wijk worden georganiseerd.

Wie is wie?
Benedikte Lammertyn, Francis Pauwels en  
Fien Wittevrongel zijn de wijkinspecteurs voor 
Maldegem-centrum. 
Benedikte is tevens het aanspreekpunt voor de 
scholengemeenschappen en is beroepenvoorlichter. 
Mensen die een job bij politie ambiëren, kunnen bij 
haar terecht.  
Francis is diefstalpreventieadviseur, hij staat jou  
met raad en daad bij om je woning te beveiligen  
tegen inbraak. 
Fien is ook wijkinspecteur voor de industriezone en is 
aanspreekpunt voor de Maldegemse verenigingen.

Caroline Bral, Lisa Keisse en Sara Andries zijn  
de wijkinspecteurs voor Kleit en Adegem.
Caroline is binnen de schoolmuren gekend  
als  de preventieagent.
Lisa en Sara zijn ook slachtofferbejegenaar.

Peter Vermeulen en Kelly De Clerck zijn de 
wijkinspecteurs voor Middelburg, Vossenhol, 
Strobrugge, Moerhuize en Donk. 
Kelly is eveneens diefstalpreventieadviseur.
Peter Vermeulen is ‘het politiegezicht’ van het BIN-
netwerk Maldegem. Hij is tevens beroepenvoorlichter 
en volgt mee het wapenbezit op.

Info
 050 72 71 70 | Politie Maldegem

 www.politie.be/5424

Benedikte 
Lammertyn

Francis
Pauwels

Fien
Wittevrongel

Peter
Vermeulen

Caroline 
Bral



2020  MAART | 9 8  |  MALDEGEM MAGAZINE

Help Rode Kruis-Vlaanderen aan 4% donoren!

Ons dorp geeft
Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor 
veilig en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. 
Met dank aan donoren in heel Vlaanderen. Dus ook 
in onze gemeente. 

Omdat jij of je buurman het misschien ooit nodig heeft
Wist je dat er 70 % kans is dat iemand ooit een 
bloedproduct nodig heeft? Dat geldt dus ook voor jou 
of je buurman. Op dit moment geeft maar 3 % van alle 
Vlamingen bloed-, plasma- of bloedplaatjes. En daar wil 
Rode Kruis-Vlaanderen verandering in brengen. Als in 
2020 4 % van de bevolking doneert, dan zijn er meer 
donoren om de bloedvoorraad op peil te houden. 

Hoeveel geeft Maldegem? 
Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op om er 
samen voor te zorgen dat we dat extra procent halen. 
Vandaag telt Maldegem 3,74 % donoren. Dat is mooi, 
maar het kan altijd beter. Help jij mee om van ons dorp 
het vrijgevigste dorp te maken? Kom dit jaar minstens 1 
keer bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie 
of vrienden of ze mee willen doneren om zo naar 1 % 
meer bloed-, plasma- en bloedplaatjes te gaan in onze 

gemeente. Op rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een 
interactieve kaart waarop je kan zien hoeveel donoren  
er al zijn in onze gemeente. Ga je mee de uitdaging aan 
om daar tegen eind dit jaar 1 % bij te doen? 

Waar doneren?
Waar je gaat doneren is niet belangrijk voor de 
statistieken van je woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen 
kijkt immers naar je woonplaats en niet naar waar je je 
goede daad hebt gedaan. Je kan dus met een gerust hart 
in een buurgemeente of in een van de donorcentra van 
Rode Kruis-Vlaanderen gaan doneren. Kijk op rodekruis.
be/bloed waar en wanneer je kan gaan doneren.

Info
 015 44 33 22 | Rode Kruis-Vlaanderen

 info@rodekruis.be
 www.rodekruis.be/onsdorpgeeft

 www.rodekruis.be/bloed
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Nieuwe jeugdsite

Jeugd krijgt een thuis van 18.000 m² 
in centrum van Maldegem
De gemeente Maldegem wil op het huidige terrein 
van GO! middenschool en atheneum Courtmanslaan 
aan de Katsweg een nieuwe thuis creëren voor 
de jeugd. Het terrein dat achter de school ligt 
en maar liefst 18.000 m² groot is, zal één grote 
jeugdsite vormen met nieuwe lokalen voor de 
jeugdbewegingen, een grote evenementenzaal, 
een nieuwe stek voor het jeugdhuis, een modern 
outdoor skatepark, een avontuurlijk speelterrein 
en een groot grasveld voor openluchtactiviteiten. 
De omgeving achteraan in het Sint-Annapark wil 
de gemeente dan weer verder ontwikkelen voor 
peuters en kleuters. De gemeente zal in overleg  
gaan met alle betrokkenen om de plannen  
concreet uit te werken.

Ontmoetingsplaats 
Met de nieuwe jeugdsite wil de gemeente een 
ontmoetingsplaats creëren waar kinderen en jongeren 
hun vrije tijd beleven, in interactie met elkaar kunnen 
treden en zich thuis voelen. Door alle elementen op één 
locatie samen te brengen, verbinden en versterken we de 
Maldegemse jeugd en kan de beschikbare accommodatie 
bovendien door iedereen maximaal benut worden. 

Evenementenzaal 
Verder wil de gemeente inspelen op de vraag voor een 
locatie voor grote fuiven en evenementen. Daarom 
wil ze ook een grote, polyvalente en opdeelbare 
evenementenzaal op de site voorzien. Die zaal kan gebruikt 
worden door jeugdbewegingen en -verenigingen maar ook 
door andere organisatoren. 

Katsweg

Parking Oud St. Jozef

De afbeelding is een conceptplan
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Behoefte aan nieuwe, moderne infrastructuur 
Tenslotte wil de gemeente ook een oplossing bieden 
voor de minder goede staat van de Piramide aan de 
Gidsenlaan in het Sint-Annapark. De Piramide, waar 
jeugdbewegingen Chiro Maldegem en de Gidsen Gertrude 
en ook speelpleinwerking 
Oranje momenteel hun werking 
hebben, is verouderd en 
energieverspillend. De nieuwe 
lokalen, in combinatie met een 
ruim grasveld, zullen voor meer 
speelruimte zorgen. 

Op de nieuwe site zal ook plaats 
zijn voor de uitbouw van een 
modern skatepark, volledig 
uitgewerkt in beton. De reeds 
aanwezige groenruimte op het terrein aan de Katsweg 
vormt de basis voor een avontuurlijk speelterrein. 

Bereikbaarheid en parkeerruimte 
Door de ligging in het centrum is de jeugdsite voor velen 
gemakkelijk met de fiets bereikbaar. Bovendien wordt een 
wandel- en fietspad voorzien richting parking van Oud St. 
Jozef en de Mevr. Courtmanslaan. Ook de haltes van het 
openbaar vervoer zijn op wandelafstand. Op het terrein 
zelf wordt parking voorzien maar ook de nabije parking 
aan Oud St. Jozef kan benut worden. 

Inspraak van alle betrokkenen 
Alle betrokkenen, zoals o.a. jeugdraad, jeugdbewegingen 
en-verenigingen, skaters, jeugdhuis, organisatoren 
van evenementen en ouders, buurtbewoners,… zullen 
bevraagd worden over hun wensen en noden. 

Oog voor de allerkleinsten en 
andere jeugdverenigingen 
Terwijl de site aan de Katsweg 
zich zal richten tot +6-jarigen en 
jongeren, wil de gemeente de 
omgeving aan de Piramide en 
de reeds bestaande speeltuin 
achteraan in het Sint-Annapark 
verder uitbouwen voor kinderen 
jonger dan 6 jaar en hun ouders. 
Ook zij zullen inspraak krijgen. 

Ook de jeugdbewegingen en -verenigingen in de andere 
leefkernen, die niet zullen verhuizen naar de nieuwe 
jeugdsite, zullen de komende jaren niet uit het oog 
verloren worden. 

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

 www.maldegem.be/nieuwe-jeugdsite

Met de nieuwe jeugdsite wil de 
gemeente een ontmoetingsplaats 

creëren voor kinderen en 
jongeren.
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Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek 
darmkanker
Elke dag sterven vijf Vlamingen aan darmkanker. 
Dat is veel. Te veel. Zeker omdat dit niet nodig is. 
Als darmkanker op tijd ontdekt wordt, heb je meer 
dan 90 % kans op genezing. Darmkanker vroegtijdig 
opsporen kan eenvoudig via een stoelgangtest. 
Daarom organiseert de Vlaamse overheid een 
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Je krijgt 
van het Centrum voor Kankeropsporing een 
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en 
met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je 
een stoelgangstaal liet onderzoeken.

Gratis infosessie
Maart is de internationale maand voor de strijd tegen 
darmkanker. Daarom een informatiesessie met 
dr. Luc Colemont van Stop Darmkanker over het 
bevolkingsonderzoek darmkanker. 

Wanneer: 24 maart om 20.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad
Prijs: gratis

De infosessie is een organisatie van Rotary club Maldegem  
en Kom op Maldegem met steun van de gemeente. 

Info
 0800 60160 | Centrum voor Kankeropsporing 

 (vragen over bevolkingsonderzoek)
 info@bevolkingsonderzoek.be
 https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Rotary Maldegem
 rotarymaldegem@gmail.com
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zo 1/03/20
compagnie barbarie -   
GRATIS CHIPS!
Zie pag. 24

ma 2/03/20
Schaaknamiddag 
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92, 
Maldegem, 050 40 39 20

do 5/03/20
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada Poland War Museum, 
Heulendonk 21, Adegem (Maldegem)
Meer info: Maldocaps

Zangnamiddag:   
Zing mee met Jan 
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Samana 

Bart Moeyaert vertelt
Van 19.30 tot 21.30 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

REX REBEL Try-out
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem (Maldegem)
Meer info: the.music.musketeers@gmail.com

do 5/03 en 19/03/20
Femma Handwerkcafé
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine 
Krachtbal, Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk, femma.
maldegemdonk@belgacom.net

za 7/03/20
William Boeva - B30VA 
Zie pag. 24

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

Sneukelwandelzoektocht
Van 18.30 tot 24.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Gezinsbond Maldegem/
Middelburg i.s.m. Cycling4disability ,  
0475 58 93 44, info@cycling4disability.be, 
www.cycling4disability.be

zo 8/03/20
KOM-Concert met Julia 
Pusker, Bram Nolf en La 
Chapelle Sauvage
Van 18.00 tot 21.00 uur
Waar: Sint-Adrianuskerk, Dorp, Adegem 
Meer info: vzw KOM Kunst Op Maat i.s.m. 
Davidsfonds Adegem, concert@vzwkom.be, 
www.vzwkom.be

ma 9/03/20 
PC-dokters 
Waar en meer info: lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

di 10/03/20 
Ontspannen en   
beter inslapen 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Ferm

Nieuwe buren. Wie zijn ze?
Zie pag. 9

woe 11/03 en 25/03/20
Kantklossen
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhof 1/A, 
Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk,  
0495 77 07 52, dirk_de_bruycker@hotmail.com, 
www.femma.be

woe 11/03/20
Jeugdfilm  
De LEGO Film 2
Zie pag. 25

vr 13/03/20
Klinken op Samana en 
spelletjesavond
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: 09 267 53 53, oostvlaanderen@
samana.be, www.samana.be

za 14/03 en zo 15/03/20
Grensoverschrijding Eede
Zie pag. 15

zo 15/03/20
Solidariteitsontbijt - 
Broederlijk Delen
Van 8.00 tot 11.00 uur
Waar: Broederhuis,  
39e Linielaan 4, Maldegem
Meer info: Werkgroep Broederlijk Delen 
Maldegem en Welzijnszorg

Tweedehandsbeurs
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 
16/B, Adegem 
Meer info: Gezinsbond Adegem,  
050 71 55 77, wilfriedsierens@hotmail.com

ma 16/03/20
Bingo 
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 17/03 en woe 18/03/20
Posterbeurs
Van 9.00 tot 16.30 uur
Waar: Broederhuis Maldegem,  
39e Linielaan 4, Maldegem
Meer info: Werkgroep Broederlijk Delen 
Maldegem – Welzijnszorg

di 17/03/20
De perikelen van de prostaat, 
van plasproblemen tot gezwel
Van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: communicatie@azzeno.be,  
www.azzeno.be

woe 18/03/20 
Gezondheidsconsultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef
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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.

Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij 
sommige activiteiten UiTpunten.  

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

Workshop strip tekenen
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

Vormingsmoment voor 
Begeleiders leren autorijden
Van 18.30 tot 24.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Gezinsbond Maldegem/
Middelburg, 0475 58 93 44, eddy.de.jaeger@
gmail.com

vr 20/03/20 
Dansnamiddag 
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Kaarting
Van 19.30 tot 23.50 uur
Waar: De Poermolen,  
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst,  
050 71 66 26

BierQuiz 
Van 19.45 tot 22.30 uur
Waar: zaal K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82, 
Maldegem
Meer info: vzwwaterbek@gmail.com, www.
maldegemsbierfestival.be

za 21/03/20
Stijn Van de Voorde -  
For Those About To Rock:  
I Salute You
Zie pag. 25

Coderdojo
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

Maldegems Bierfestival 
Van 14.00 tot 22.00 uur
Waar: zaal K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82, 
Maldegem
Meer info: vzwwaterbek@gmail.com,  
www.maldegemsbierfestival.be

Lenteconcert
Van 18.30 tot 20.30 uur
Waar: Sint-Vincentiuskerk,  
Kleitkalseide, Maldegem-Kleit
Meer info: Vbs De Kleiheuvel 

zo 22/03/20
Ochtendwandeling
Van 8.00 tot 11.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad,  
Adegem-Dorp 16/B, Adegem 
Meer info: Gezinsbond Adegem,  
09 377 84 14, gretadekeyzer@skynet.be

Geleide wandeling (9 km) 
tussen Maldegem en Oedelem
Om 14.00 uur 
Waar: start in cafetaria Hogerop, Oedelem
Meer info: Pasar PLUS-Meetjesland, 0494 03 
67 81, pasarplus.meetjesland@gmail.com  

ma 23/03/20 
Workshop internet-  
bankieren & itsme 
account
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

di 24/03/20 
Filmvoorstelling   
“China en 5.000 jaar 
authentieke cultuur” 
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Vief

Infosessie 
bevolkingsonderzoek 
darmkanker
Zie pag. 12

zo 29/03/20
Broederlijk Delen Ontbijt
Van 8.00 tot 10.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 
109/A, Maldegem-Kleit
Meer info: 050 71 30 68,  
bdontbijtkleit@gmail.com

ma 30/03/20 
Leeskring 
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal  
dienstencentrum Oud St. Jozef
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75 JAAR GRENSOVERSCHRIJDING EEDE WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

D O R P S R A A D

Eede

14 maart

Grensoverschrijding 
Eede
Na bijna vijf jaar verbannen uit haar eigen 
vaderland, zette Koningin Wilhelmina op 13 maart 
1945, voor het eerst weer voet in Nederland. Ze 
bezocht gedurende enkele dagen het door de 
oorlog fel geteisterde Zeeuws-Vlaanderen.

75 jaar later, in het weekend van zaterdag 14 en 
zondag 15 maart, herdenkt de Dorpsraad van Eede 
deze gebeurtenis plechtig. Op zaterdag 14 maart gaat 
een deel van de herdenkingsplechtigheid door in 
Maldegem, want Wilhelmina vertrok vanuit Maldegem 
om in Eede de grens over te steken.

PROGRAMMA MALDEGEM
ZATERDAG 14 MAART
• 10.00 uur - markt: aankomst kolonne militaire 

voertuigen uit WO II 
• 11.15 uur - markt: ontvangst koningin Wilhelmina op 

pui gemeentehuis 
• 11.30 uur – Noordstraat: doortocht militaire 

voertuigen en koningin Wilhelmina richting Eede 
(Nederland)

• 12.29 uur: koningin Wilhelmina overschrijdt de grens 
in Eede, Nederland

’s Namiddags volgen de historische militaire 
voertuigen het historische parcours dat Wilhelmina in 
1945 volgde doorheen Zeeuws-Vlaanderen.

Het volledige programma op zaterdag 14 maart en 
zondag 15 maart in Nederland kan je raadplegen via 
facebook.com/grensdorpeede 

Info
 050 72 89 48 | Stafmedewerker Erfgoed  

  en toerisme
 info@maldegem.be
 facebook.com/grensdorpeede
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Militaire oefening

Oriental response
Van 16 tot 20 maart organiseert het Elfde Bataljon Genie 
van Defensie een grootscheepse militaire oefening in 
het Meetjesland, met het vliegveld van Ursel als cen-
traal punt. Gedurende de oefening zullen er in de regio, 
ook in Maldegem, militaire voertuigen rondrijden en er 
zullen ook enkele Belgische luchtmiddelen (helikopters 
en C130) te zien zijn. Defensie is op zoek naar 500 figu-
ranten die deelnemen aan de oefening als slachtoffer 
van een fictieve natuurramp.

Alle info, voorwaarden en het inschrijvingsformulier  
om deel te nemen als figurant kan je vinden via  
www.orientalresponse.be

Op dinsdag 10 maart om 19.00 uur gaat er in het lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef een infoavond door voor 
scholen, buurtbewoners en figuranten. 

Info
Oriental Response

 EX10-ORIENTAL-RESPONSE@mil.be
 www.orientalresponse.be

Nacht van de Geschiedenis

Nieuwe buren.
Wie zijn ze?
Onder het thema ‘Nieuwe buren. Wie zijn zij?’ kan 
je kennismaken met een aantal asielzoekers en 
immigranten, die in de loop van de tijd of recent nog 
in Maldegem verblijven of er zich gevestigd hebben. 
Je komt rechtstreeks in contact met deze nieuwe 
landgenoten. In een aantal praatgroepen ontmoet 
je mensen afkomstig uit Syrië, Iran, Burkina Faso, 
Venezuela, Burundi, Afghanistan en Guinée. Na 
afloop kan je met een drankje op een ongedwongen 
en informele wijze nader kennismaken.

Wanneer: dinsdag 10 maart om 20.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92, Maldegem
Inschrijving: deelname is gratis. Gelieve wel vooraf in te 
schrijven via onderstaande contactgegevens

Deze activiteit is een organisatie van het Davidsfonds  
i.s.m. de Dienst Sociale Activering. 

Info
 050 71 31 13 | Davidsfonds Maldegem
 050 71 43 57 | Davidsfonds Adegem
 maldegem@davidsfonds.net
 adegem@davidsfonds.net 
 www.maldegem.davidsfonds.be 
 www.adegem.davidsfonds.be
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3 en 4 maart

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 3 maart en woensdag 4 maart
Waar: terrein naast recyclagepark, Steenhouwerslaan, 
Maldegem
Kostprijs: € 10/m3 

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

 www.maldegem.be/landbouwfolie

Paddentrek 

Drongengoedweg 
afgesloten voor 
paddentrek
In februari en maart maken de padden hun jaarlijkse 
oversteek in het Drongengoed.  Naar aanleiding 
daarvan zullen de slagbomen in de Drongengoedweg, 
vanaf het kruispunt met de Westvoordestraat tot 
aan de parking van het Agentschap Natuur en 
Bos, gedurende 30 dagen elke nacht dicht gaan. 
Vorig jaar stond de gemeente Maldegem hiervoor 
in, dit jaar doet Aalter dit. Overdag geldt er een 
snelheidsbeperking van 30 km/u.

Vanaf zaterdagavond 15 februari tot maandagochtend 
16 maart zal Aalter de slagbomen, om 16.30 uur sluiten 
en om 7.30 uur weer openen. 

In dezelfde periode is ook geen gemotoriseerd verkeer 
toegelaten in een deel van de Oude Bruggeweg tot aan 
het kruispunt met de Westvoordestraat.

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 info@maldegem.be
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR  
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 JANUARI 2020

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
De voorzitter deelt mee dat de Gemeente- en 
OCMW-raadszittingen voortaan worden opgenomen met 
een nieuwe audio-installatie.

GEMEENTERAAD

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 DECEMBER 2019*
• Het gemeenteraad besliste op 27 februari 2019 om 

het zittingsverslag te vervangen door een audio- of 
een audiovisuele opname.

De gemeenteraad keurt de notulen en de audio-opname 
van de zitting van de gemeenteraad van 18 december 
2019 goed.

POLITIEREGLEMENT VOOR CBD-, VAPOR-SHOPS EN 
NACHTWINKELS: VASTSTELLING*
• Recent werden in België producten op basis van 

cannabis op de markt gebracht die cannabidiol 
(CBD) bevatten en een zeker gehalte aan 
tetrahydrocannabinol (THC) bevatten. Vaak worden 
dergelijke producten bestempeld als CBD-producten. 
In België is het op basis van hogere wetgeving legaal 
om producten met een THC-gehalte van minder dan 
0,2% te verkopen, deze vallen immers niet onder de 
drugwet. Vaak gaat het hierbij om winkels die zich 
specifiek focussen op de verkoop van dergelijke 
producten, maar de producten worden ook regelmatig 
aangeboden in kleine handelszaken en nachtwinkels.

• Gezien het om legale producten gaat is er geen 
rechtsgrond voor de gemeente om dergelijke 
uitbatingen te verbieden. De gemeente is daarentegen 
wel bevoegd krachtens de Nieuwe Gemeentewet 
om op te treden tegen risico's op de openbare rust, 
veiligheid en gezondheid. In uitoefening van deze 
bevoegdheden kan een reglement hieromtrent 
worden opgesteld.

• Het schepencollege stelt voor om een politieverorde-
ning en een belastingreglement vast te stellen.

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk reglement be-
treffende nachtwinkels, CBD-shops en Vaporshops vast.

BELASTINGREGLEMENT CBD-EN VAPORSHOPS: 
VASTSTELLING*
• In zitting van heden wordt een politiereglement voor 

CBD-, Vapor-shops en nachtwinkels vastgesteld.
• Inrichtingen waar e-sigaretten en toebehoren of 

producten op basis van cannabis of derivaten verkocht 
worden (genaamd ‘CBD-shop’ en ‘Vaporshop’) brengen 
voor de gemeente bijkomende uitgaven met zich 
mee op vlak van veiligheid en reinheid zonder dat zij 
een bijdrage leveren voor de financiering van deze 
bijkomende uitgaven; daarom is het gerechtvaardigd 
een gedeelte van deze uitgaven te financieren door 
middel van een belastingreglement.

De gemeenteraad stelt het belastingsreglement op inrich-
tingen waar e-sigaretten en toebehoren of producten op 
basis van cannabis of derivaten verkocht worden, vast. 
• De openingsbelasting bedraagt: 6.000,00 euro per 

inrichting 
• De jaarlijkse belasting bedraagt: 1.500,00 euro per 

inrichting  

BESLISSING TOT HET VERSTREKKEN VAN ADVIES BETREF-
FENDE HET PLAATSEN VAN EEN BEWAKINGSCAMERA 
DOOR EEN BEDRIJF OP EEN NIET-BESLOTEN PLAATS TER 
HOOGTE VAN DE OUDE AARDENBURGSEWEG 32A, MAL-
DEGEM*
• Op 31 oktober 2019 ontving de dienst veiligheid 

een aanvraag tot advies voor het plaatsen van een 
bewakingscamera op de parkeerplaatsen ter hoogte 
van de handelszaak gelegen op de hoek van de Oude 
Aardenburgseweg 32a en de (vroegere) Krielstraat.

• De camera zal beelden opnemen van de private 
parkeerplaatsen voor de garagepoort in de gevel van het 
hoofdgebouw, de voordeur en de brievenbus bestemd 
voor grotere pakjes. 

• De bedoeling van de camerabewaking is om te bewaken 
nl. om misdrijven of overlast te voorkomen. 

• De gemeenteraad dient een positief advies te geven na 
voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone waar de 
plaats zich bevindt te hebben geraadpleegd.

• Op 6 december 2019 werd het positief advies van de 
waarnemend korpschef ontvangen. 
Het gaat enkel om bewaking van eigen terrein. De camera 
wordt niet gericht op de openbare weg of op de eigendom 
van de buren.
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De gemeenteraad verleent een positief advies voor het 
plaatsen van een bewakingscamera op de parkeerplaat-
sen ter hoogte van de handelszaak gelegen op de hoek 
van de Oude Aardenburgseweg 32a en de (vroegere) 
Krielstraat.

AANVAARDING KOSTELOZE GRONDAFSTAND ADEGEM-
DORP OM REDEN VAN ALGEMEEN NUT: GOEDKEURING 
VAN DE ONTWERP OVEREENKOMST
• De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn keurden in zitting van 27 maart 2019 de 
dadingovereenkomst met Bimmo NV goed.

• Het BIMMO project betreft de bouw van 61 
wooneenheden, deels assistentiewoningen, deels 
meergezinswoningen, gelegen te Adegem tussen N9 
en Adegem-dorp evenals tussen het CC Den Hoogen 
Pad en de pastorijwoning Adegem.

• De dading bevatte een aantal voorstellen van 
aanpassing.

• Ondertussen heeft de dienst ruimtelijke ordening 
de uitweg via Adegem-dorp nader onderzocht en 
voorgesteld om de baan langsheen het perceel breder 
te maken. De eigenaar van de grond (BBE NV) is bereid 
een strook van het perceel kosteloos af te staan aan 
de gemeente Maldegem om reden van algemeen 
nut. Het gaat om het perceeltje grond, gelegen te 
Maldegem (Adegem), nabij de Staatsbaan. 
Het verbreden van de weg Adegem-Dorp langsheen 
het perceel is nodig gezien de uitweg van het perceel 
daar gelegen is, er bij het uitrijden een draaibeweging 
moet gemaakt worden richting de kerk en er 
tegenverkeer kan zijn richting cultureel centrum.

De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst 
van kosteloze grondafstand om reden van algemeen nut 
van een perceeltje grond, gelegen te Maldegem (Ade-
gem), nabij de Staatsbaan, door BBE NV aan de gemeen-
te Maldegem goed. 

VERKAVELING HOUTSTUK - OVERNAME WEGENIS:  
GOEDKEURING AKTE*
• De gemeenteraad besliste in zitting van 25 september 

2014 het tracé van de nieuwe weg nabij Middelleen 
van verkavelaar Condius goed te keuren.

• De definitieve oplevering van de weg- en 
rioleringswerken in de verkaveling Houtstuk werd 
door het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 5 maart 2018 goedgekeurd.

• Op 4 september 2019 werd het laatste onderdeel 
wegbermen en groen voorlopig opgeleverd.

• Tijdens de waarborgperiode van 2 jaar blijft het 
onderhoud van het groen in de wijk ten laste van 
aannemer Alonco.

• De overdracht gebeurt op basis van het plan afstand 
van wegen 99911201/AW dd. 18 juni 2018 van het 
studieburo Goegebeur uit Eeklo.

De ontwerpakte zoals opgemaakt door Notaris Virginie 
Daems, uit Zedelgem, inzake de kosteloze overdracht 
van wegenis en groen in de verkaveling Houtstuk van de 
nv Condius, zoals opgenomen op het plan afstand van 
wegen 99911201/AW dd. 18 juni 2018 van het studie-
buro Goegebeur uit Eeklo, wordt goedgekeurd.

POLDER VAN MALDEGEM: GOEDKEURING VAN DE  
RAMING VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN  
WATERLOPEN VAN 3DE CATEGORIE IN 2020*
• De provincies en gemeenten kunnen, op vraag van de 

polders en wateringen, beslissen de kosten voor het 
beheer van respectievelijke waterlopen van tweede en 
derde categorie, terug te betalen aan de polders en 
wateringen.

• Het bestuur van de Polder Van Maldegem stelde 
op 20 november 2019 de raming op voor de 
onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de 
categorie in Maldegem voor het werkingsjaar 2020, 
met een totaal geraamde kostprijs van 66.455,30 euro.

• De voorbije jaren bleek dat de effectief door de 
polders en watering aangerekende onderhoudskosten, 
behoudens noodgevallen, meer dan 15 % lager liggen 
dan de vooropgestelde ramingen. Deze kosten worden 
vaak ook pas het volgende boekjaar aangerekend.

De gemeenteraad keurt de raming voor 2020, voor de 
onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de ca-
tegorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de 
Polder van Maldegem, goed.

OOSTKUSTPOLDER: GOEDKEURING VAN DE RAMING 
VOOR ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN VAN 
3DE CATEGORIE IN 2020*
• De provincies en gemeenten kunnen, op vraag van de 

polders en wateringen, beslissen de kosten voor het 
beheer van respectievelijke waterlopen van tweede en 
derde categorie, terug te betalen aan de polders en 
wateringen.

• Het bestuur van de Oostkustpolder stelde 
op 30 oktober 2019 de raming op voor de 
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onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de 
categorie op het grondgebied van Maldegem voor het 
werkingsjaar 2020, met een totaal geraamde kostprijs 
van 4.695,93 euro.

• De voorbije jaren bleek dat de effectief door de 
Oostkustpolder aangerekende onderhoudskosten 
slechts 50 % bedroegen van de vooropgestelde 
ramingen. Deze kosten worden vaak ook pas het 
volgende boekjaar aangerekend.

De gemeenteraad keurt de raming voor 2020, voor de 
onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de cate-
gorie, gelegen in Maldegem binnen de gebiedsomschrij-
ving van de Oostkustpolder.

WATERING VAN DE WAGEMAKERSSTROOM: GOED- 
KEURING VAN DE RAMING VOOR ONDERHOUDSWERKEN 
AAN WATERLOPEN VAN 3DE CATEGORIE IN 2020*
• De provincies en gemeenten kunnen, op vraag van de 

polders en wateringen, beslissen de kosten voor het 
beheer van respectievelijke waterlopen van tweede en 
derde categorie, terug te betalen aan de polders en 
wateringen.

• Het bestuur van de Watering van de 
Wagemakersstroom stelde op 7 november 2019 
de raming op voor de onderhoudswerken aan de 
waterlopen van de 3de categorie in Maldegem voor 
het werkingsjaar 2020, met een totaal geraamde 
kostprijs van 36.982,00 euro.

• De voorbije jaren bleek dat de effectief door de 
polders en watering aangerekende onderhoudskosten, 
behoudens noodgevallen, lager liggen dan de 
vooropgestelde ramingen. Deze kosten worden vaak 
ook pas het volgende boekjaar aangerekend.

De gemeenteraad keurt de raming voor 2020, voor de 
onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de cate-
gorie, gelegen in Maldegem binnen de gebiedsomschrij-
ving van de Watering van de Wagemakersstroom, goed.

SPAM16 - VOSSENHOL: GOEDKEURING ONTWERP*
• De gemeenteraad besliste in zitting van 16 september 

2009 het strategisch plan afvalwater Maldegem 
(SPAM), met daarin ondermeer het SPAM16 project 
goed te keuren.

• Voor het verder administratief uitwerken van het 
SPAM16 dossier, het opstarten van de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning, het aanvragen van subsidie 
van het fietsfonds, en het uitvoeren van grondinnames 
dient de gemeenteraad het geplande wegenistracé 

in de Schautenstraat, Francis de Meeuslaan 
(deel), Oude Burkelslag (deel), Oude Burkelwegel 
(deel), Bogaardestraat (deel), Pollepelstraat (deel), 
Gotjensstraat, Meerschootdreef, Boombosdreef, 
Gemeneveldekensdreef en Lange Planke vast te 
stellen.

• Door het studiebureau Sweco Belgium nv/sa werden 
hiertoe ontwerpplannen opgemaakt.

• Het project voorziet de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel in de voornoemde straten waarbij 
de wegenis vernieuwd wordt. Het project bevat 
een bovengemeentelijk aandeel dat door de 
Vlaamse Milieu Maatschappij opgedragen werd aan 
Aquafin, het overnamepunt van Gemeentelijke naar 
Bovengemeentelijke riolering bevindt zich op het 
kruispunt Francis De meeuslaan/Schautenstraat/
Oude Burkelslag. Nevenriolering langsheen de 
bovengemeentelijke riolering zijn opgenomen in het 
lokaal pakt waarbij de kosten voor de aanleg hiervan 
in het bovengemeentelijk aandeel vallen en het later 
beheer door de Gemeente. 

• Het traject Bogaardestraat - Schautenstraat - 
Francis de Meeuslaan maakt deel uit van een 
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, om in 
aanmerking te komen voor subsidiëring werd een 
mobiliteitstraject gevolgd waarbij via Gemeentelijke 
Begeleidingscommissies (GBC), de Regionale 
Mobiliteitscommissie (RMC) en Projectstuurgroep 
(PSG) een gedragen ontwerp werd bekomen 
voor dit fietstraject en de bijhorende wegenis. De 
Gemeenteraad dient het ontwerp goed te keuren om 
in aanmerking te komen voor subsidie. 
De totale kostprijs van het rioleringsdossier, wat 
betreft de Gemeentelijke tussenkomst, wordt geraamd 
op 2.635.347,01 euro excl. BTW, waarvan 1.557.343,50 
euro 100% betoelaagbaar. 

• De totale kostprijs voor het fietspadendossier, wat 
betreft de gemeentelijke tussenkomst, wordt geraamd 
op 2.213.683,86 euro, waarvan 697.005 euro 100% 
betoelaagbaar.

• De totale kostprijs van het volledig project, wat betreft 
de gemeentelijke tussenkomst, wordt geraamd op 
4.383.038,57 euro excl. BTW, waarvan 2.254.348,50 
betoelaagbaar.

• Voor de realisatie van het fietspadentraject en 
voor de hemelwaterafvoer zijn ook een aantal 
grondinnemingen nodig.
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De gemeenteraad keurt de ontwerpplannen van het 
dossier SPAM16 rioleringswerken Vossenhol, met een 
totale geraamde kostprijs, wat betreft de gemeentelijke 
tussenkomst, van 2.635.347,01 euro excl. BTW, waarvan 
1.557.343,50 euro 100% betoelaagbaar (subsidie 
riolering) en 697.005 € 100% betoelaagbaar (subsidie 
fietspaden) goed. 

SPAM16 - RIOLERINGSPROJECT VOSSENHOL: GOED- 
KEURING VAN DE ONTEIGENINGSPLANNEN, DE TABEL 
DER GRONDINNEMINGEN EN DE PROJECTNOTA*
• De gemeenteraad beslist in zitting van 29 januari 2020 

het definitief ontwerp SPAM16 – Vossenhol goed te 
keuren.

• Het studiebureau Sweco Belgium nv/sa, uit Hasselt, 
stelde overeenkomstig de reglementering van 
de Vlaamse Milieumaatschappij het wegenis en 
rioleringsdossier van SPAM16 - Vossenhol op. 

• Het project is een gemeenschappelijk project Aquafin 
NV - Gemeentebestuur Maldegem, waarbij Aquafin 
werd aangeduid door de gemeente als uitvoerende 
dienst.

• Voor de realisatie van het project zijn 
grondinnemingen nodig, waarbij de gemeente de 
onteigenende instantie is.

• De grondinnemingen staan vermeld op het 
onteigeningsplannen MLD3019 en de bijhorende 
tabel der grondinnemingen, zoals opgemaakt door 
studiebureau Sweco.

• Door het studiebureau werd ook een projectnota 
opgemaakt.

• De grondinnemingen zijn nodig om de door het 
Vlaamse Gewest in de hoger vermelde reglementering 
opgelegde bijkomende regenwaterbufffering in het 
kader van het grondwaterherstel te creëren alsook 
ter voorkoming van wateroverlast in stroomafwaartse 
gedeelten van de oppervlaktewaterlopen die 
voorkomen in het projectgebied.

• De grondinnemingen zijn nodig om een volwaardig 
en afdoende uitgeruste bovenlokale functionele 
fietsroute te realiseren tussen Beernem en Maldegem.

• In eerste instantie zal worden geprobeerd alle nodige 
percelen voor de realisatie van het project in der 
minne te verwerven.

• Aan de realisatie van het project is in uitvoering van 
de geldende rioleringswetgeving door de Vlaamse 
Milieumaatschappij een strikt tijdschema verbonden, 

waardoor bij laattijdige uitvoering een deel van 
de toegezegde gewestsubsidies zouden kunnen 
wegvallen.

• Het niet halen door België van de doelstellingen van 
de Europese Kaderrichtlijn Water kan in de toekomst 
ook aanleiding geven tot Europese financiële sancties.

• De verworven percelen worden opgenomen in het 
gemeentelijke openbare domein.

• In de gemeentelijke meerjarenplanning zijn voldoende 
kredieten voorzien om de grondverwervingen en de 
werkzones te kunnen realiseren.

• De gemeenteraad keurt de onteigeningsplannen en 
de bijhorende tabel der grondinnemingen, alsook 
de projectnota voor het SPAM16 rioleringsproject 
Vossenhol, zoals opgemaakt door studiebureau Sweco 
voorlopig goed. 

SPAM16 - VOSSENHOL: VERBINTENISSEN VAN DE 
GEMEENTERAAD IN HET KADER VAN DE SUBSIDIE-
AANVRAAG VOOR FIETSPADEN GELEGEN OP HET 
BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK*
• De gemeenteraad beslist in zitting van 29 januari 

2020 het ontwerp van het Spam 16 (strategisch plan 
afvalwater Maldegem) project Rioleringswerken 
Vossenhol goed te keuren.

• De fietspaden langsheen de Francis de Meeuslaan, 
Schautenstraat, Bogaardestraat zijn gelegen op het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) welke 
in aanmerking kunnen komen voor maximaal 100%. 

• De subsidie werd geraamd op € 697.005,00
• Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dient 

het gemeentebestuur een aantal voorwaarden te 
vervullen, zoals de goedkeuring van het ontwerp 
van de wegeniswerken en de verbintenissen, zoals 
opgegeven in artikel 8 van het subsidiereglement.

• Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
(BFF) is een programma dat in samenwerking met 
de provincies werd opgestart. Concreet is het een 
wensbeeld voor gemeentegrensoverschrijdende 
fietsinfrastructuur in het Vlaams Gewest. Specifiek 
heeft dit project tot doel om volwaardige, kwalitatieve 
fietsvoorzieningen te creëren tussen Maldegem en de 
buurgemeente Beernem, met als doel vooral woon- 
werkverkeer en schoolverkeer tussen de gemeenten 
aan te moedigen en te beveiligen. Omwille van die 
reden is de buurgemeente Beernem ook betrokken 
in de ontwikkeling van dit project in elke fase. De 
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Hoogstraat in Beernem sluit aan op de Francis de 
Meeuslaan en is ook gelegen op het BFF. Er werd dan 
ook een princiepsakkoord gevraagd aan de gemeente 
Beernem om in de toekomst hun dubbelzijdig fietspad 
te laten aansluiten op het traject dat nu in SPAM 16 is 
opgenomen. Omwille van het feit dat het fietstraject 
geselecteerd is als BFF, kan de gemeente bij de aanleg 
ervan beroep doen op 100% subsidie. 

De gemeenteraad gaat akkoord, om voor de aanleg van 
de fietsinfrastructuur begrepen in het Spam 16 project 
rioleringswerken Vossenhol, een subsidieaanvraag in te 
dienen bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, in het 
kader van de aanleg en de herinrichting op het bovenlo-
kaal fietsroutenetwerk (Fietsfonds).

RAAD VAN ELF: VERHOGEN TOELAGE CARNAVAL*
• In het meerjarenplan 2020-2025 werd er een krediet 

opgenomen van 5.000 euro voor de Raad van Elf voor 
de organisatie van carnaval.

• Deze nominatieve toelage werd ook goedgekeurd 
door gemeenteraad in haar zitting van 18 december 
2019.

• In 2018 en 2019 kreeg de Raad van Elf een toelage van 
7.500 euro.

• Om de organisatie van carnaval goed te laten verlopen 
vraagt de Raad van Elf hetzelfde bedrag als in 2019.

De gemeenteraad kent aan de Raad van Elf een toelage 
toe van € 7.500 voor de organisatie van carnaval.

VOORSTEL VAN BESLISSING, INGEDIEND DOOR RAADS-
LID M DE JAEGER: BEHOUD GBS KRUIPUIT ALS GEMEEN-
TESCHOOL
• Op maandag 20 januari 2020 werd door de Directeur 

van GBS de Kruipuit aan het personeel gemeld dat de 
gemeente overwoog om de basisschool over te dragen 
aan een ander onderwijsnet.

• Vervolgens werd op dinsdag 21 januari 2020 door 
de burgemeester en de schepen van onderwijs een 
toelichting gegeven aan het personeel waarbij het 
bericht van de overdracht werd bevestigd en werd 
medegedeeld dat er reeds gesprekken lopende waren.

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel 
van de CD&V-fractie om GBS de Kruipuit niet over te 
dragen aan een ander onderwijsnet en de school verder 
te behouden als gemeenteschool.

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG VAN DE 
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 DECEM-
BER 2019*
• Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 

van 27 november 2019 waarbij de raad besliste 
het zittingsverslag te vervangen door een audio- of 
audiovisuele opname.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen 
en het audioverslag van de zitting van de raad van 18 
december 2019 goed.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MINDERMOBIELEN- 
CENTRALE*
• In art. 4 van het huishoudelijk reglement voor de 

mindermobielencentrale wordt voorgesteld om de 
bedragen te indexeren en deze op te nemen in een 
aparte bijlage. Er wordt een minimum bedrag bepaald 
voor de bijdrage kilometervergoeding.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gewijzigde 
huishoudelijk reglement voor de mindermobielencentra-
le vanaf dienstjaar 2020 vast.

AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJES-
DIENST*
• Naar aanleiding van het feit dat er geen kosten meer 

aangerekend worden in het containerpark voor 
groenafval, wordt voorgesteld het huishoudelijk 
reglement voor de klusjesdienst aan te passen.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gewijzigde 
huishoudelijk reglement voor de klusjesdienst, vanaf het 
dienstjaar 2020, vast. 

AANPASSING VERBLIJFSOVEREENKOMST CRISIS*
• Het OCMW biedt sinds enkele jaren crisisopvang aan 

voor personen die zich in een noodsituatie bevinden 
en nergens anders terecht kunnen.

• Vastgesteld werd dat de prijzen die worden 
aangerekend voor dit verblijf niet werden geïndexeerd. 
In de verblijfsovereenkomst wordt tevens nog 
verwezen naar de basisindex van maart 2008. Er wordt 
voorgesteld om met ingang van 01.01.2020 deze 
prijzen te behouden maar wel de wijze van indexering 
aan te passen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de model 
verblijfsovereenkomst voor crisisopvang opnieuw vast. 
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STATUTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SVK 
(SOCIAAL VERHUURKANTOOR) MEETJESLAND*
• Het bestuur van SVK Meetjesland actualiseerde de 

statuten en samenwerkingsovereenkomst tussen het 
SVK en de lokale besturen. Dit werd goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering op 25 juni 2019.

• De belangrijkste wijziging bij de statuten betreft 
de samenstelling van de Algemene Vergadering: 
gemeente of OCMW-bestuur (ipv en/of) en toevoegen 
van plaatsvervangers. Op die manier hoopt de 
vzw om in de toekomst een grotere aanwezigheid/
vertegenwoordiging te bekomen tijdens de Algemene 
Vergaderingen. Deze wijzigingen hebben geen gevolg 
voor het OCMW-bestuur van Maldegem, er is reeds 
een effectief afgevaardigde en plaatsvervanger 
aangesteld.  
Ook de vernieuwingen door de toepassing van het 
wetboek vennootschappen en verenigingen werden 
opgenomen.

• In de samenwerkingsovereenkomst is de belangrijkste 
wijziging de berekening van de gemeentelijke bijdrage: 
de financiële bijdrage wijzigt vanaf 2020 van 0,20€/
inw en 100€/pand in beheer naar 0,25€/inw en 50€/
pand in beheer. Reden: het is de bedoeling om de 
bijdrage grotendeels te berekenen op basis van het 
aantal inwoners in de gemeente, slechts voor een 
klein deel op basis van het aantal panden in beheer in 
die gemeente. Omwille van de serieuze woninggroei 
van de voorbije jaren was die verhouding niet meer in 
orde. Dit wordt zo rechtgetrokken. Het aanpassen van 
de berekeningswijze is voordeliger voor Maldegem. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van 
de gewijzigde statuten en keurt de gewijzigde samenwer-
kingsovereenkomst tussen het Sociaal Verhuurkantoor 
en OCMW Maldegem goed. 

DE BEOORDELING VAN HET EVALUATIEVERSLAG VAN 
WELZIJNSVERENIGING AUDIO VOOR DE PERIODE 2013 
– 2018*
• Op 10 december 2019 werd ons het evaluatieverslag 

2013 - 2018 van Welzijnsvereniging Audio 
toegezonden. Naar aanleiding van de bovenstaande 
decretale bepaling wordt dit verslag ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het evalua-
tieverslag van de welzijnsvereniging Audio voor de perio-
de 2013-2018 goed.

Ter info:
De volgende vergadering van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn gaat door op 
woensdag 25 maart 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.
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ZONDAG  
1 MAA '20
15.00 UUR

COMPAGNIE BARBARIE
GRATIS CHIPS! (VANAF 5 JAAR)

Feminisme voor kleuters. Over de strijd om gelijke rechten 
voor vrouwen én mannen. En dat voor vijfjarigen. En 
volwassenen.

Al van voor de geboorte schrijven we een individu tal van 
eigenschappen toe. “Is het een jongen of een meisje?” is de 
meest gestelde vraag aan zwangere vrouwen. Want bij elke 
soort horen aparte gedragingen, verwachtingen, voorkeuren 
en eigenschappen. 
Nochtans blijkt uit onderzoek dat de verschillen tussen 
mensen onderling véél groter zijn dan de verschillen tussen 
jongens en meisjes.

In GRATIS CHIPS! gaan we stevig rammelen met de bestaande 
genderstereotypen. Want al draagt An al lang de broek, Jan 
draagt nog steeds geen rok. En wat dit alles met chips te 
maken heeft? Daarvoor zal je moeten komen kijken...

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

Kom je met het hele gezin? Kies dan voor de familiekaart:
• (groot)ouders en kinderen vanaf 14 jaar = bovenstaand tarief
• kinderen tot 14 jaar = gratis toegang 

© Franky Verdickt

© Studio Edelweis

ZATERDAG
7 MAA '20
20.30 UUR

WILLIAM BOEVA
B30VA
William Boeva is 30 geworden. Nog niet oud, maar ook 
niet echt jong meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht van 
iemand die 30 is. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je 
kinderen? Heb je een extra oplader voor je smartphone?

Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon 
mocht? Waarom mag je plots niet meer last-minute 
afspreken met vrienden en in het midden van de nacht take-
away bestellen?

Is zijn leven nu voorbij? Of stelt hij zich aan en moet alles nog 
beginnen? William voelt aan alles dat hij nu zijn leven echt in 
handen moet nemen, want het is nog niet te laat! Denkt hij. 
Het is tijd om afscheid te nemen van de oude William… 

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

WOENSDAG 11 
MAA '20

14.00 UUR

JEUGDFILM 
DE LEGO® FILM 2
De Lego® Film 2 herenigt de helden van Steenstad om hun 
geliefde stad te redden. De inwoners worden geconfronteerd 
met Lego Duplo-indringers uit de ruimte die alles nog sneller 
kapotmaken dan dat zij weer kunnen herbouwen. Emmet, 
Lucy, Batman en hun vrienden trekken ten strijde om de 
indringers te verslaan en zo de harmonie in het Legouniversum 
te herstellen.

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

© United Artists Releasing

VRIJDAG
21 MAA '20
20.30 UUR

STIJN VAN DE VOORDE
FOR THOSE ABOUT TO ROCK: I 
SALUTE YOU (LAATSTE TICKETS!)

In 2020 werkt Stijn Van de Voorde precies twintig jaar voor 
Studio Brussel. Op twee decennia tijd leert een mens iets bij 
over ‘muziek’, in de breedste betekenis van het woord.

Geven wereldsterren écht om hun fans? 
Wat gebeurt er écht in de backstage van een festival?
Waarom gaan sommige bands lang mee (en anderen niet)?
Is het een goed idee om jouw helden te ontmoeten?
Wat is feit en wat is fictie?

En vooral…
Waarom is de muziekwereld de interessantste wereld om in 
rond te dwalen?

FOR THOSE ABOUT TO ROCK: I SALUTE YOU

Een voorstelling met straffe muziek, exclusieve beelden en 
mooie (en minder mooie) verhalen over grote (en minder 
grote) muzikale helden.
En na de voorstelling zetten we het feestje voort!
 

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

© Bram Vandecasteele
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Vrijwilligers voor jeugddienst

Helpende handen gezocht
Buitenspeeldag
De Jeugddienst is nog op zoek naar tal van helpende handen 
voor de buitenspeeldag op woensdagnamiddag 22 april zoals 
een fotograaf, mensen die onze bar openhouden, begeleiders 
om bij de spelen te helpen of toezicht te houden bij de 
springkastelen, een EHBO-verantwoordelijke,…

Ben jij tussen 16 en 99 jaar oud en heb je interesse om te 
helpen op deze dag boordevol plezier? Dan ben jij diegene 
die wij zoeken! Contacteer de Jeugddienst of vul het online 
formulier in!

Grabbelpas 
De Grabbelpaswerking is nog op zoek naar enthousiastelingen 
die de animatorgroep willen versterken tijdens de 
paasvakantie. Grabbelpas laat kinderen van 4 tot 12 jaar 
tijdens de vakantie proeven van een waaier aan activiteiten. 

Sportieve, culturele, creatieve, ontspannende, spannende, 
culinaire… noem maar op!

Word je dit jaar 16 of ouder, bruis je van energie en wil je  
op een leuke manier een centje bijverdienen? Neem dan  
vóór 27 maart contact op met de Jeugddienst. 

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/helpend-handje (Buitenspeeldag)
 www.maldegem.be/vrijwilliger (Grabbelpas)
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Maakbibavonden

Ontdek het fablab 
van de bib!
Makers, knutselaars, creatievelingen en 
curieuzeneuzen: spits je oren want de maakbib komt 
naar Maldegem!

De bibliotheek sloeg de handen in elkaar met Makerslab 
De Shack en de digitale vernieuwers van Ingegno. Samen 
gaan we met de toestellen van het fablab aan de slag. We 
starten op donderdag 26 maart en dompelen ons onder 
in het paasthema. Met de 3d-printers en vacuümmachines 
creëren we mallen om paaseieren te maken. 

Tijdens deze avond maak je ook kennis met de werking van 
Makerslab De Shack, een creatieve hub uit Sint-Laureins 
waar de bib regelmatig mee samenwerkt. Wil je zelf ook 
iets demonstreren? Dat kan. Stuur een mailtje met je 
contactgegevens en project naar onderstaande e-mailadres en 
we kijken hoe we je op deze ontmoetingsdag kunnen inpassen.

Waar: bibliotheek, Schouwburgplaats 3, Maldegem
Wanneer: 26 maart vanaf 19.00 uur
(andere data: 23/04 en 28/05)
Inschrijven: niet nodig
Kostprijs: geen 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/maakbibavond
 www.maldegem.be/vrijwilliger (Grabbelpas)

Door Stefan Blommaert

De eeuw van Xi, 
een inkijk in China 
VRT-journalist Stefan Blommaert vertelt over zijn boek ‘De 
eeuw van Xi’ en zoomt dieper in op de relatie tussen China 
en Europa. Stefan Blommaert was VRT-correspondent in 
China van 2012 tot 2014, en is de regio sindsdien van nabij 
blijven volgen.
 
Hoe moeten we reageren op de toenemende invloed van 
China? In De eeuw van Xi vertelt Stefan Blommaert op 
meeslepende wijze de verhalen die we nodig hebben om beter 
te begrijpen wat er met China aan de hand is.

Wanneer: donderdag 2 april om 19.30 uur 
Waar: Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3 
Kostprijs: € 10 
Inschrijven: verplicht via www.maldegem.be/webshop 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/webshop
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