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#carnavalmaldegem Red de koala #firefighter #noodtoestand Australië 52 euro in de collectebus! #igmaldegem
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

#whosaysonlyunicornshavefun!#mygirl 

#facepaint #igmaldegem

19/02/20 eveline1203

22/02/20 kathylanduyt

OPGELET! Gevaarlijke tijger gespot 

in Maldegem #igmaldegem #alaaf 

#carnavalmaldegem

13/02/20 heidi_de_baetsFull house#cafetariazwembadmaldegem 
#igmaldegem

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.

Ken jij de goodplanet challenges al? Onze 

kinderen zeker en vast!... @goodplanetbelgium 

#mos #groeneschool #dikketruiendag2020 

#godedriesprongmaldegem #igmaldegem

12/02/20 juf_eline__

Blijf  op de hoogte 

Coronavirus
• Surf naar www.info-coronavirus.be. De Federale 

Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid bundelt er 
alle informatie over het coronavirus.

• Voor vragen over gezondheid en openbare orde bel je 
het gratis nummer 0800 14 689.

• Voor vragen over economie bel je het gratis nummer 
0800 120 33. 

• Bijkomende of gewijzigde maatregelen in Maldegem 
worden steeds via www.maldegem.be/coronavirus, 
sociale media en de Maldegem App verspreid. Voor 
vragen rond de actuele situatie in Maldegem kan je 
mailen naar info@maldegem.be of bellen naar  
tel. 050 72 89 37 . 

Samen moeten we ervoor zorgen dat we het 
coronavirus kunnen inperken.

Opgelet! Dit magazine is een overzicht van de stand 
van zaken half maart, toen het magazine in druk ging. 

Een recent overzicht van de activiteiten in Maldegem 
kan je steeds raadplegen via www.uitinmaldegem.be. 
Een recent overzicht van de maatregelen in Maldegem 
kan je raadplegen via de Maldegem App of via www.
maldegem.be/coronavirus.

Info 
 0800 14 689 | Federaal callcenter
 050 72 89 37 | callcenter Maldegem
 info@maldegem.be
 www.info-coronavirus.be 
 www.maldegem.be/coronavirus
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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
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Vacature

Projectmanager
Bouw jij mee aan het Maldegem van morgen?  
Word projectmanager van Maldegem! Solliciteer  
vóór 19 april via www.maldegem.be/vacatures. 

Info
 050 72 89 36 | Personeelsdienst
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/vacatures 

Kermis september 2020

Fotowedstrijd
Het comité voor initiatief organiseert opnieuw 
een fotowedstrijd. Dit jaar is het thema 
“Beestenboel”. Ben je amateurfotograaf en 
inwoner van Maldegem, waag dan je kans en 
maak kans op prachtige prijzen. Stuur vóór 
1 augustus maximum vijf foto’s naar foto.
cvimaldegem@gmail.com. De geselecteerde 
foto’s kan je tijdens de kermis in september 
bewonderen in het gemeentehuis. Meer 
info kan je opvragen via onderstaande 
contactgegevens. 

Info
Comité Voor Initiatief

 foto.cvimaldegem@gmail.com
 www.cvimaldegem.be

Eén keuzemenu 
voor de twee 
noodnummers 

In februari werd voor de 
noodnummers 101 en 112 een 
keuzemenu ingevoerd. Dankzij dit 
keuzemenu kan je ongeacht welk 
nummer je belt (112 of 101) hulp 
vragen van de drie hulpdiensten 
(brandweer, ambulance en politie). 
In alle gevallen word je geholpen, 
ook als je geen of de verkeerde 
keuze zou maken.

Bel 101 of 112, maak je keuze en je 
wordt doorverbonden met de juiste 
noodcentrale.
 
Via de app 112 BE kan je ook 
snel kiezen voor ziekenwagen, 
brandweer en politie. Je opent de 
app en kiest het type hulp via een 
icoon. 

Info
 www.112.be/nl/menu 

www.112.be

101
Download ook de app “112 BE” 
om meteen de hulpdienst te 
bereiken die je nodig hebt.

In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of  de verkeerde keuze zou maken.

1 KEUZEMENU VOOR DE 
2 NOODNUMMERS 

    Blijf aan de lijn
Een operator stuurt de hulp die je nodig hebt.

3

1

“  Noodcentrale.

Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1.

Voor politie druk 2.  ”

Bel en luister 
naar de boodschap     

2

101

1

2

ziekenwagen of 
brandweer

politie

Maak je keuze

In nood?     

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #
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Voordelen 
• Je hoeft niet meer in de wachtrij te staan. 
• Je kan zelf op voorhand een afspraak plannen op een 

moment dat voor jou het beste past. 
• Door vooraf je afspraak te maken, kunnen de 

medewerkers zich bovendien goed voorbereiden en 
de nodige tijd nemen voor je vraag. 

• Je kan ook je tijdsbesteding goed inschatten. Als je een 
afspraak maakt, zie je immers meteen hoeveel tijd 
voor jouw afspraak ingepland is.

Regel het online
Twijfel je of je een afspraak nodig hebt? Heel wat dingen 
kan je online regelen. Zo kan je van thuis uit attesten en 
uittreksels opvragen, je inschrijven voor een activiteit, 
tickets kopen, enz. Wij raden dus iedereen aan eerst een 
kijkje te nemen op www.maldegem.be/digitaal-loket. 

Info
 050 72 89 30 | Onthaal gemeentehuis 
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be

 

Maak een 
afspraak

www.maldegem.be 
tel. 050 72 89 30

We ontvangen je 

 op afspraak    

Plan een afspraak op  
een moment

dat voor jou past.

1 2

Vanaf  nu ontvangen we jou op afspraak 

Maak een afspraak
Vanaf nu kan je op afspraak terecht bij de medewerkers van de gemeente. Dit betekent dat je niet meer in 
de wachtrij moet staan, maar zelf op voorhand een afspraak inplant op een moment dat het voor jou past. 
Tijdens de coronacrisis kan je enkel een afspraak maken bij noodzakelijke of dringende dienstverlening.

Je maakt je afspraak
Je kan je afspraak online of 
telefonisch.

Online
www.maldegem.be 

Telefonisch
Tel. 050 72 89 30

Je krijgt een afspraakcode
Van zodra je afspraak vastligt, krijg 
je de nodige informatie over wat 
je eventueel moet meebrengen en 
waar je verwacht wordt. Je krijgt ook 
een afspraakcode die je op de dag 
van je afspraak meebrengt.

Je komt langs
Kom langs en meld je aan door je 
afspraakcode in te geven op het 
aanmeldscherm aan de onthaalbalie. 

3

Ga met je code naar het aanmeldscherm 
tegenover de onthaalbalie.

6  |  MALDEGEM MAGAZINE

Tijdens de coronacrisis behandelen we enkel 
dringende en noodzakelijke dienstverlening. 
Stel niet-dringende afspraken uit of stel je 
vraag telefonisch via tel. 050 72 89 30 of via 
info@maldegem.be. 
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Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

Een zomervakantie boordevol activiteiten.
Spelen, sporten en ravotten. Dat staat deze zomer 
op het programma voor de Maldegemse jeugd. Ook 
deze zomer voorzien we een ruim en aantrekkelijk 
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Om 
jullie wegwijs te maken in het aanbod, bundelen we 
alle activiteiten in één zomerbrochure. Ben je op 
zoek naar buitenschoolse opvang, een ponykamp 
of een creatief kamp in het teken 
van vikings en draken? Wil je 
voetballen, zwemmen of doe je 
liever atletiek? Er is voor elk wat 
wils! Duik in onze brochure en 
plan nu al je vakantie! 

Inschrijven vanaf zaterdag 2 mei 
Op zaterdag 2 mei om 9.00 uur starten de 
inschrijvingen voor de zomervakantie. Dit kan online 
via www.maldegem.be/webshop. De zomerbrochure 
wordt bedeeld in alle Maldegemse scholen, maar je kan 
de brochure ook steeds online raadplegen via www.
maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd. 

Vanaf deze zomer dubbel zoveel 
speelpleinplezier! 
De gemeentelijke speelpleinwerkingen 
in Adegem en Kleit zullen vanaf deze 
zomer de hele zomervakantie én volledige 
dagen open zijn. De speelpleinwerkingen 
zullen open zijn van woensdag 1 juli tot en met 

maandag 31 augustus (behalve 
op 21 juli, nationale feestdag) 
telkens vanaf 8.00 tot 17.30 uur. Een 
volledige dag spelplezier kost € 8, 
een halve dag € 4. 

Kinderen moeten vóór 1 juli 2020 geregistreerd zijn 
en een speelpleinpasje hebben vooraleer ze naar het 
speelplein mogen komen. Meer informatie vind je in de 
zomerbrochure. 

Ook speelpleinwerking Oranje in Maldegem-centrum 
breidt deze zomer haar dagen uit zodat kinderen er van 
1 juli tot en met 28 augustus terecht kunnen.

IBO De Zandloper Adegem 
De buitenschoolse opvang in Adegem voorziet tijdens 
de zomervakantie opvang voor schoolgaande kinderen, 
tot en met de 3de kleuterklas. Vanaf het 1ste leerjaar 
tot en met het 6de leerjaar ga je naar speelpleinwerking 
Adegem. IBO De Zandloper voorziet wel opvang voor 
en na de speelpleinwerking vanaf 6.30 uur en tot 18.30 
uur. De inschrijvingen voor IBO De Zandloper starten 
ook zaterdag 2 mei om 9.00 uur via www.maldegem.
be/webshop. Je moet wel over een dossier beschikken 
vooraleer je online kan inschrijven, meer informatie 
vind je in de zomerbrochure.  

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 050 72 86 22 | UiTloket
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/webshop
 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

NIEUW!

Joepiejajee
Tips bij inschrijven
Online inschrijven kan vanaf zaterdag 2 mei om 9.00 uur via 
www.maldegem.be/webshop. 

• Registreer je vooraf via www.maldegem.be/webshop door 
je als ouder met je eigen naam in te loggen.

• Ben je al geregistreerd? Test dan vóór inschrijving nog 
eens je login en wachtwoord.

• Controleer of je kind(eren) juist gekoppeld zijn aan je 
account.

• Zorg dat je je bankkaart en kaartlezer bij je hebt tijdens 
het inschrijven of je mobiel toestel om via de banconcact/
payconiq app te betalen.

• Kom je tijdens het inschrijven in een wachtrij terecht? 
Geen paniek! Dit betekent niet per se dat jouw gekozen 
activiteiten vol zijn. Blijf in de wachtrij en sluit niet af, 
anders verlies je je plaats

• Volzet? Je kan inschrijven op de wachtlijst. Indien 
nog plaatsen vrijkomen, word je zo snel mogelijk 
gecontacteerd.

Vragen of problemen? 
Je kan zaterdag 2 mei tussen 9.00 en 11.45 uur bellen naar 
tel. 050 72 86 28. 
Vanaf maandag 4 mei kan je na afspraak inschrijven bij het 
UiTloket.Er is voor elk wat 

wils deze zomer!

De speelpleinwerking is deze 
zomer de hele vakantie en volle 

dagen open.
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In het Sociaal Huis

Woon- en energieloket
Het woon- en energieloket geeft gratis advies, 
informatie en hulp aan alle Maldegemnaren. Heb 
je vragen over duurzaam wonen, premies, huren, 
woningkwaliteit,.. Kom dan zeker langs bij de 
medewerkers van het Woon- en energieloket in het 
Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92 in Maldegem. 

Het loket is elke voormiddag open van 9.00 tot  
11.30 uur. De dienstverlening is gratis, vrijblijvend  
en onafhankelijk. Je krijgt er informatie rond wonen 
maar ook hulp bij het invullen van premieformulieren 
en aanvragen. 

Bovendien kan je geholpen worden 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 | Woon- en energieloket

  Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/woonloket 

De afbeelding is een conceptplan

Woensdag 22 april 

Buitenspeeldag
Woensdag 22 april is het weer zover! Nickelodeon, 
Ketnet, VTMKzoom en Studio100tv staken hun 
programma’s. De schermen worden tussen 
13.00 en 17.00 uur helemaal zwart. Maar… Niet 
getreurd! We toveren het park voor de dertiende 
keer om in een reuzegroot speelparadijs! 

Sint-Annapark wordt speelparadijs
Kinderen kunnen ravotten met reuzespelen, zich 
uitleven op de springkastelen of zich laten omtoveren 
tot een echte draak of tijger bij de schminkstand! Ook 
voor de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s voorzien 
we gezellig terras. Het volledige programma kan je 
raadplegen via www.maldegem.be/buitenspeeldag.
Waar: Sint-Annapark
Wanneer: woe 22 april van 13.30 tot 17.00 uur

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

Info
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 jeugddienst@maldegem.be
 www.maldegem.be/buitenspeeldag
 www.maldegem.be/helpend-handje
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 za  4/04/20 

Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur

Waar en meer info: Bibliotheek, 

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

bibliotheek@maldegem.be

 do 9/04 en do 23/04  

Open repetities 
Van 20.00 tot 22.00 uur 

Waar: turnzaal Basisschool De Papaver, 

Adegem-Dorp 14, Adegem

Meer info:  Silver Thistle Pipes & Drums,  

0474 71 28 32, info@

silverthistlepipesanddrums.be, www.

silverthistlepipesanddrums.be 

 do 9/04/20 

Christoff live - 
voorprogramma Lindsay
Van 14.30 tot 17.30 uur

Waar: CC Den Hoogen Pad,  

Adegem Dorp 16/B, Adegem

Meer info: vzw Sterrenparade

 zo 12/04/20 

Bos+ wandeling – 
Maldegemveld
Van 13.30 tot 18.00 uur

Waar: Café Salastraete, Urselweg 47, 

Maldegem

Meer info: Wandelclub “Smokkelaars 

Maldegem”

 woe 15/04/20 

Jeugdfilm Missing Link
Zie pag. 24

 za 18/04/20 

Coderdojo
Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar en meer info: Bibliotheek, 

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

bibliotheek@maldegem.be

 ma  20/04/20 

Bingo  
Van 14.00 tot 17.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 

Oud St. Jozef

 woe 22/04/20 

Buitenspeeldag 
Zie pag. 10

 do 23/04/20 

Maakbibavond
Van 19.00 tot 22.00 uur

Waar en meer info: Bibliotheek, 

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

bibliotheek@maldegem.be

Filmavond “Hidden Figures”
Zie pag. 15

 do 23/04/20 

Droom van een stroom 
(dream of a stream)
Waar en meer info: pomme charelle, 

Aardenburgkalseide 342/A, Maldegem

0475 55 44 36, info@pommecharelle.eu

Burgerbevraging 

Gemeente- & Stadsmonitor 
binnenkort in jouw brievenbus? 
Is het leuk wonen in jouw buurt? Hoe tevreden ben 
je over de voorzieningen en diensten in Maldegem? 
Is er voldoende groen? … 

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten 
wat je denkt over jouw gemeente of stad. Daarom 
organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur 
van de Vlaamse overheid, in samenwerking met 
Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging 
Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart 
tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners 
van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in 
te vullen.  

Ook belangrijk voor het gemeentebestuur
Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is 
vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging 
Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke enquête die in 
elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke 
wijze georganiseerd wordt. De waarde van de 
resultaten hangt dan ook af van het aantal personen 

die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze 
bevraging de kans om je mening te geven over de 
thema’s die in jouw gemeente of stad belangrijk zijn.  
Als je de vragenlijst volledig invult, maak je kans op 
een geschenkbon van € 12. 

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We 
maken alleen analyses op gemeentelijk niveau en werken 
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Voor meer uitleg kan je vanaf eind maart terecht op 
www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze 
website kan je bovendien alle resultaten van de vorige 
bevraging raadplegen. 

Info 
 1700 Agentschap Binnenlands Bestuur 
 gemeente-stadsmonitor@vlaanderen.be
 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
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Naar aanleiding van het coronavirus zijn 

alle activiteiten en evenementen tot en 

met 3 april geannuleerd. De activiteiten 

in het lokaal dienstencentrum gaan niet 

door tot en met 13 april.

*Deze kalender is een overzicht op basis 

van de stand van zaken half maart, toen 

het magazine in druk ging. Een recent 

overzicht van de activiteiten in Maldegem 

kan je steeds raadplegen via  

www.uitinmaldegem.be.

Alle up-to-date info over het  

coronavirus en de gevolgen voor 

activiteiten en evenementen in Maldegem 

kan je raadplegen via  

www.maldegem.be/coronavirus
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UiTTIPS vr 24/04/20 

Wandeling in Maldegem   
met Meetjeslandse gids
Van 14.00 tot 16.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 

Oud St. Jozef

 vr 24/04 en za 25/04/20 

Tien kleine visjes
Van 20.00 tot 22.00 uur

Waar: zaal K-ba, Mevrouw Courtmanslaan 82, 

Maldegem

Meer info: Adegems Volkstheater, 0479 21 66 

52, avt@adegemsvolkstheater.be

 za 25/04/20 

KIJK! Ik fiets!
Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 

Maldegem

Meer info: Sportdienst Maldegem, 050 72 89 

70, sportdienst@maldegem.be 

Start to mountainbike
Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D, 

Maldegem

Meer info: Sportdienst Maldegem, 050 72 89 

70, sportdienst@maldegem.be

 za 25/04 en zo 26/04/20 

Erfgoeddag
Zie pag. 25

 ma 27/04/20 

Yoga @ de bib
Van 17.00 tot 18.00 uur

Waar en meer info: Bibliotheek, 

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

bibliotheek@maldegem.be

 di 28/04/20 

Honingproeverij 

Van 14.00 tot 17.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 

Oud St. Jozef

Kookles 
Van 19.00 tot 23.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 

Oud St. Jozef i.s.m. Femma
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Donderdag 23 april

Filmavond  
“Hidden Figures”
Het ongelofelijke en nooit eerder vertelde verhaal 
van drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die 
voor de NASA werkten. 

Wanneer: donderdag 23 april om 20.00 uur
Waar: Concertzolder Oud St. Jozef, 
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Inkom: gratis

Na de film is er de mogelijkheid om na te praten met een 
drankje. 

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
 info@maldegem.be

Vrijdag 1 en zaterdag 2 mei 

Belgisch 
kampioenschap 
Disco & Modern 
dance 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei wordt in sporthal 
Meos het Belgisch kampioenschap Disco en 
Modern, Jazz en Showdance, Streetdance voor 
solo’s, duo’s en teams georganiseerd. 

Na diverse selectiewedstrijden in het circuit van disco 
en modern dance zullen de best gerankte dansers, 
dansscholen en dansgezelschappen strijden voor 
de hoogste eer: nl. Belgisch kampioen in disco en/of 
modern dance.

Het BK is een organisatie van Danssport Vlaanderen en 
dansschool S-pression Meetjesland met steun van de 
gemeente Maldegem. 

Info
 0472 23 25 47 | Dansschool S-pression
 www.s-pression.be
 www.danssportvlaanderen.be 

Wil je jouw activiteit in deze kalender? 
Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be 
en vraag je invoeraccount aan. Je activiteit 
verschijnt dan niet alleen in dit infomagazine 
(enkel niet-commerciële activiteiten en invoeren 

vóór de 1ste van de voorafgaande maand), maar ook op www.
uitinvlaanderen.be en www.uitinmaldegem.be en tal van andere 
gedrukte en online kalenders. Wekelijkse activiteiten verschijnen 
niet in dit overzicht en kan je raadplegen via de online kalenders. 
Wie vragen heeft, kan terecht aan het UiTloket in het gemeentehuis 
of via de helpdesk op www.uitdatabank.be.

Met UiTPAS Meetjesland spaar je  
bij sommige activiteiten UiTpunten.  

Bekijk alle UiTPASactiviteiten  
en –voordelen via  

www.uitpasmeetjesland.be
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Meetjeslandse 
sporteldag
Op dinsdag 5 mei organiseren de gemeentelijke 
sportdienst en de Burensportdienst Meetjesland een 
sportieve dag voor alle Meetjeslandse actieve en 
minder actieve 50-plussers! 

Je kan kiezen uit heel wat sportieve activiteiten zoals 
kubb, badminton, yoga, curve bowl, fitness, tai chi, 
drums alive, pilates, lijndans, wandelen en fietsen, 
initiatie E-bike en nog veel meer. Je kunt ook je  
fysieke fitheid laten testen door het sportelteam  
van Sport Vlaanderen. We sluiten de dag af met  
taart, koffie en muziek!

Wanneer: dinsdag 5 mei, van 9.30 tot 16.00 uur
Waar: sporthal Assenede, Kapelledreef 4,  
9960 Assenede
Prijs: € 6 (volledige dag), € 4 (halve dag). Schrijf je in bij  
de Sportdienst via onderstaande contactgegevens.  

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

  Bloemestraat 36/D, Maldegem 
 www.maldegem.be/sportelen

Project ter bescherming van kerkuil

Wildpopulatie kerkuil 2019:  
een fantastisch jaar
Met 22 broedgevallen en 70 beringde kerkuiljongen 
was 2019 het meest succesvolle jaar ooit. In 2014 
hadden we gemiddeld een jong meer per nest, maar 
wel 10 broedgevallen minder. Zo hadden we ook een 
tweede broedsel afgelopen jaar, net als in 2014. Dit 
broedsucces is te volgen in tabel vanaf 2012 tot op 
heden.

Door omstandigheden zijn er jammer genoeg drie 
broedlocaties verloren gegaan. Gelukkig vonden we 
binnenin territorium van die afvallige broedplaatsen 
een nieuwe gastlocatie. Voor een kast in Middelburg 
werd zelfs uitgeweken naar een boerderij op Heille. 
Afwachten of die drie nieuwe locaties geschikt zijn.

Op Paddepoele konden we terugmelding van een 
vrouwtje kerkuil registreren. Deze was in mei 2017 als 
jong beringd in Sint-Niklaas, deelgemeente Belsele. In 
vogelvlucht zowat 50 kilometer, een verre verplaatsing 
voor een nieuwe resident! 

Info 
 050 71 56 98 | Werkgroep kerkuilen
 frank.vandekeere@scarlet.be 

  Rokalseidestraat 8, Maldegem

Kerkuilpopulatie in Maldegem 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gecontroleerde broedlocaties 30 32 32 34 32 32 31 32

Broedsels 8 3 12 13 18 19 14 22

Waarvan mislukt 2 0 0 4 2 2 2 2

 Waarvan vrij broedsel 1 1 2 1 1 2

Waarvan tweede broedsel 1 0 0 0 0 1

Pulli(Jongen) 31 3 56 23 38 51 27 70

Uitgevlogen 27 3 50 17 34 48 21 61

Nestgemiddelde 3,9 1,0 4,7 2,9 2,7 3,2 2,5 3,9

Juni 2019:  broedvogel van ondertussen verloren 
broedplaats op Butswerve. Spontaan verhuisd  
naar Vake.

Budgetterend koken

Gezocht: 
kookliefhebbers
De cel sociale activitering zoekt vrijwilligers 
om de sessies budgetterend koken te 
begeleiden. Kook je graag, ben je sociaal en 
kan je met weinig geld lekker eten op tafel 
toveren, dan ben jij hiervoor de geknipte 
persoon! 

Je begeleidt de groep tijdens het aankopen van de 
producten met een beperkt budget. Aansluitend 
leer je hen hoe ze hiermee een lekker gerecht 
kunnen maken. Interesse of vragen? Neem dan 
contact op via onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 72 72 12 | Cel sociale activering 
 info@maldegem.be

2020  APRIL | 17 
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• De gemeente en het GO! kunnen steeds overeenkomsten 
uitwerken en afsluiten over het gebruik van bv. de 
evenementenhal, een aantal lokalen, …

• De gemeente Maldegem zal een landmeter aanstellen 
voor de opmeting en de splitsing van het domein in 
percelen. 

• De bovenstaande afspraken verzekeren een optimaal 
gebruik van de betreffende gronden, ook op momenten 
dat deze anders wellicht minder druk bezet zouden zijn 
(vb. tijdens de schooluren). Op de voor de jeugd meest 
geschikt momenten (weekends, na de schooluren en 
op woensdagnamiddag) zijn alle faciliteiten volledig ter 
beschikking van de jeugd.

• Het voorzien in een magazijn is aangewezen om het 
steeds terugkerende probleem van het kampmateriaal 
van de jeugdverenigingen aan te pakken. In onderling 
overleg wordt ook voor het GO! opslagruimte voorzien, 
zodat de bergruimtes steeds ten volle gebruikt worden.

• De mogelijkheid tot het afsluiten van 
gebruiksovereenkomsten met het GO! omtrent de op de 
zone te voorziene evenementenhal laat ook toe dat deze 
ten volle gebruikt kan worden, dit dan evenwel tegen 
vergoeding.

De gemeenteraad keurt het protocolakkoord inzake de 
aankoop van de terreinen Mevr. Courtmanslaan - Kleine 
Katsweg goed. 

JAARVERSLAG KLACHTEN 2019: AKTENAME
• De gemeenteraad keurde in zitting van 29 mei 2019 

het organisatiebeheersingssysteem goed. Hierbij werd 
vastgelegd dat het jaarverslag van de klachten jaarlijks 
gerapporteerd wordt aan de gemeenteraad. 

• Het aantal klachten lag in 2019 lager dan in 2018, deze 
cijfers hangen wel af van de mate waarin klachten worden 
doorgegeven aan de klachtenambtenaar. De doorlooptijd 
van klachten is zo goed als gehalveerd, van 13 naar 7 
dagen gemiddeld. De digitale indiening van klachten is 
nog steeds het meest gebruikte klachtenkanaal en 2019 
was het eerste jaar waarin geen klacht meer per brief of 
fax ontvangen werd. Ongeveer de helft van de klachten 
bleek ontvankelijk. Deze klachten gingen vooral over het 
niet akkoord zijn met een prestatie of beslissing, zich 
onheus behandeld voelen of het niet uitvoeren van een 
gevraagde handeling of prestatie.

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 
klachten 2019.

AANPASSING RECHTSPOSITIEREGELING VENECO: 
KENNISNAME
De gemeenteraad neemt kennis van de rechtspositieregeling 
van Veneco, zoals laatst gewijzigd door de raad van bestuur 
in zitting van 21 januari 2020.

STRAATNAAMGEVING ‘VERBROEDERINGSLAAN’ IN 
DE VERKAVELING HUYSBOUW BOUW NV NABIJ DE 
MOTTEDREEF : DEFINITIEVE BESLISSING
De gemeenteraad beslist om aan de nieuw aangelegde 
straat binnen de verkaveling Mottedreef - Huysman bouw 
NV, gelegen te Maldegem en uitkomende in de Mottedreef  
definitief de straatnaam ‘Verbroederingslaan’ toe te kennen.

GOEDKEURING WIJZIGINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE ZALEN VAN HET 
GEMEENSCHAPSCENTRUM
• De gemeenteraad stelde het huishoudelijk reglement 

op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum 
in zitting van 29 juni 2017 vast, deze beslissing werd 
gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 31 mei 
2018.

• Het college van burgemeester en schepenen stelt 
volgende wijzigingen aan het huishoudelijk reglement op 
het gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum 
voor:

• Sluitingsperiode Den Hoogen Pad tijdens de zomer te 
wijzigen van ‘15 juli tot en met 15 augustus’ in ‘22 juli tot 21 
augustus’.
- Tijdens de zomervakantie enkel verhuringen met 

beperkte techniek toe te staan. 
- Advies van de Cultuurraad: Het dagelijks  bestuur 

van de cultuurraad Maldegem kan zich vinden in de 
wijziging  van het huishoudelijk reglement van de zalen 
van het gemeenschapscentrum.

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het 
huishoudelijk reglement op het gebruik van de zalen van het 
gemeenschapscentrum goed.

GOEDKEURING VAN DE WIJZIGINGEN AAN 
HET RETRIBUTIEREGLEMENT VAN HET 
GEMEENSCHAPSCENTRUM
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het 
retributiereglement op het gebruik van de zalen van het 
gemeenschapscentrum goed.

UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 FEBRUARI 2020
GEMEENTERAAD 

GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 JANUARI 2020
• Het gemeenteraad besliste op  27 februari 2019 om 

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

• De audio-opname van de gemeenteraad van 29 
januari 2020 is door een technisch probleem met de 
tafelmicro’s in de raadszaal niet gelukt en wordt voor 
deze zitting daarom vervangen door een schriftelijk 
zittingsverslag.

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag 
van de zitting van de gemeenteraad van 29 januari 2020 
goed.

PATRIMONIUM - AANKOOP TERREINEN MEVR. 
COURTMANSLAAN - KLEINE KATSWEG - PRINCIPIËLE 
BESLISSING
• De gemeente heeft de opportuniteit om de gronden, 

eigendom van het gemeenschapsonderwijs (GO!) te 
Maldegem aan te kopen. Het betreft hier de gronden 
gelegen langsheen de Katsweg te 9990 Maldegem. 
Deze gronden hebben een oppervlakte van 18.312 m². 
Momenteel bevinden zich op deze gronden grasvelden, 
sportterreinen, bomen en als opslagplaats in gebruik 
zijnde paviljoenen van het GO! Maldegem.

• De geschatte venale waarde van de gronden bedraagt € 
1.799.500.

• Een protocol met afspraken inzake deze mogelijke 
verkoop ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad 
van Maldegem van heden.

• De gronden vormen een groot aaneengesloten gebied, 
vrij centraal gelegen in de bebouwde kom van Maldegem.

• De gronden sluiten aan bij de site van de KuMa, K-Ba en 
Oud Sint-Jozef en zouden bij aankoop één groot geheel in 
het centrum van de gemeente kunnen vormen.

• De gronden bieden de mogelijkheid om verschillende 
functies t.a.v. de Maldegemse jeugd te verenigen: 
 - Er kan een evenementenhal gebouwd worden 

die groot genoeg is om alle jeugdevenementen 
te organiseren; (optredens, speelactiviteiten, 
vakantieactiviteiten, opvang tijdens de vakatieperiodes, 
fuiven, ....). 

 - Ook andere evenementen met andere doelgroepen 
kunnen hier eventueel georganiseerd worden

 Er kan een speelweide ingericht worden, ook een 
skatepark en een speeltuin zijn mogelijk.

 - Er kunnen faciliteiten voor alle Maldegemse 
jeugdverenigingen ingericht worden. In de 
evenementenhal kunnen diverse ruimtes voor de 
verschillende verenigingen voorzien worden, er kan een 
magazijn voor het opslaan van de materialen van de 
jeugdverenigingen (bv. de kampmaterialen) voorzien 
worden, enz....

 Er kunnen sportvelden ingericht worden, enz...
• De gronden zijn gemakkelijk en veilig bereikbaar, want 

gelegen in een eerder verkeersluwe omgeving. Er is 
openbaar vervoer ter beschikking in de onmiddellijke 
omgeving van de site.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met 
de aankoop van de gronden in eigendom van het 
gemeenschapsonderwijs (GO!), gelegen langsheen de Kleine 
Katsweg te Maldegem, met een oppervlakte van 18.312 m². 

PATRIMONIUM - PROTOCOLOVEREENKOMST AANKOOP 
TERREINEN MEVR. COURTMANSLAAN - KLEINE KATSWEG 
– GOEDKEURING
• Het betreffende protocol omvat volgende afspraken mbt 

tot deze terreinen:
• Het GO! verkoopt aan de gemeente Maldegem 18.312 

m² grond gelegen langsheen de Mevr. Courtrmanslaan 
- Kleine Katsweg te Maldegem voor een bedrag van 
1.799.500 euro.

• Als de gemeente Maldegem de verworven gronden 
binnen de zes jaar na aankoop geheel of gedeeltelijk 
zou vermarkten, dan wordt de helft van de eventuele 
meerwaarde die op deze grond gerealiseerd word 
doorbetaald aan het GO!.

• De gemeente Maldegem richt nog tijdens deze 
legislatuur het aangekochte terrein in als jeugd- en 
ontmoetingscentrum. Hierbij kunnen o.m. volgende 
faciliteiten voorzien worden: een evenementenhal, een 
speelweide, een skatepark, sportvelden, enz… Ook wordt 
op dit terrein een opslagruimte / magazijn opgetrokken.

• GO! scholengroep Meetjesland krijgt tijdens de schooluren 
een gebruiksrecht op de speelplaats, skatepark, parking 
en een magazijn.
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GRONDINNEMINGEN BEDRIJVENPARK KROMMEWEGE: 
GOEDKEURING VAN DE EENZIJDIGE VERKOOPBELOFTEN
De gemeenteraad keurt de éénzijdige verkoopsbeloften in 
het kader van de grondinnemingen Krommewege, voorzien 
op het grondinnameplan bedrijvenpark Krommewege van 
Veneco goed.

ROOILIJNPLAN KLEINE BOGAARDESTRAAT 65 - 81 - 
VOORLOPIGE GOEDKEURING
De gemeenteraad stelt het ontwerp rooilijnplan voor de weg 
in de verkaveling tussen Kleine Bogaardestraat 65 en 81, 
zoals opgemaakt door het studiebureau Plan² bvba, uit Gent 
op 7 januari 2020, voorlopig vast.

ONDERWIJS - OVERDRACHT GEMEENTELIJKE 
BASISSCHOOL KRUIPUIT NAAR DE KOEPEL VAN 
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - GOEDKEURING 
PROTOCOLAKKOORD
• De basisschool Kruipuit behoort tot het gemeentelijke 

onderwijsnet.
• De school groeide op ongeveer 15 jaar tijd van minder 

dan 100 naar ongeveer 180 leerlingen. Hierdoor werden 
de gebouwen te klein om een optimaal lescomfort voor 
alle leerlingen en leerkrachten te verzekeren.

• Er is een trend naar schaalvergroting en verdichting in het 
onderwijs, ondanks de recente groeicijfers die de school 
kan voorleggen blijft de school Kruipuit een relatief kleine 
school.

• Het gemeentelijk onderwijsnet is het kleinste onderwijsnet 
in de gemeente Maldegem.

• Naast de loonsubsidies en werkingsmiddelen die de 
school jaarlijks ontvangt, draagt de gemeente jaarlijks 
een bedrag bij om de school draaiende te houden. Dit 
bedrag bedroeg in 2018 ongeveer € 84.000, voor het jaar 
2019 bedroeg dit ong €40.000. Deze kosten omvatten 
o.m.personeelskosten (bv. kosten poetspersoneel). bij 
deze kosten zijn nog een aantal zaken niet in rekening 
gebracht, vb. de inzet van personeel van de administratie, 
de financiële dienst, de groendienst, de technische 
dienst,... als zij bepaalde werken voor de Kruipuit 
vervullen.

• Er werden onlangs door de gemeente ook investeringen 
in de omgeving van de Kruipuit gedaan die mede de 
aantrekkelijkheid van de school verhogen, o.m. de 
investeringen in het project Gek op groen, een weide 
gelegen naast de school die in gebruik genomen wordt  
als ontmoetingsplaats voor de buurt en speelweide voor 
de school.

• Er zijn investeringen in de schoolgebouwen noodzakelijk. 
Een aantal van de schoolgebouwen begint te verouderen 
en zijn te klein voor het aantal leerlingen dat er school 
loopt.

• Hiervoor werd in 2011 bij Agion een subsidiedossier 
ingediend met het oog op de uitbreiding en renovatie van 
een deel van de gemeentelijke basisschool Kruipuit. Van 
Agion werd een subsidie verkregen van € 434.500 (excl. 
BTW), eventueel oplopend tot maximaal € 650.000.

• Door de gemeente werd een aanzet tot bouwprogramma 
en een budget voor de bouwwerken aan de school 
Kruipuit vooropgezet, waarbij de bouwkost zou oplopen 
tot ongeveer 1,6 miljoen euro, zoals blijkt uit de minimale 
berekening van het bouwprogramma.

• Het bestuur wenst het voortbestaan van het onderwijs in 
de Kruipuit en van de basisschool Kruipuit in het bijzonder 
op lange termijn te verzekeren. De school is momenteel 
succesvol vertegenwoordigd en sterk uitgebouwd in de 
lokale gemeenschap.

• Er wordt algemeen verwacht dat het veranderende 
onderwijslandschap en de daarmee gepaard gaande 
uitdagingen binnen enkele jaren het gemeentelijk 
beleidsniveau zullen overstijgen. Deze evolutie is nu al 
zichtbaar in steeds meer samenwerkingsverbanden 
die in het onderwijs afgesloten worden. Zo werden 
de laatste jaren o.m. scholengemeenschappen in het 
leven geroepen, worden gezamenlijke overeenkomsten 
met CLB’s afgesloten, zijn er afspraken inzake 
schooloverschrijdende ondersteuningsnetwerken en 
lerarenplatformen.

• Ook de gemeentelijke basisschool Kruipuit ontsnapt niet 
aan deze drang naar schaalvergroting.

• De beslissing om de school naar een ander net over te 
dragen wordt dan ook ingegeven door de wens om het 
voortbestaan van de school en van het onderwijs op de 
Kruipuit op lange termijn te verzekeren.

• Door de school over te dragen naar een groter net kan het 
kwalitatief hoogstaand onderwijs zoals dat momenteel 
op de Kruipuit gegeven wordt gegarandeerd worden op 
lange termijn.

• Bij de overdracht worden volgende principes centraal 
gesteld :
- Het onderwijs in de Kruipuit wordt verzekerd 

gedurende een periode van ten minste 30 jaar vanaf de 
overname.

- De school behoudt in de nieuwe koepel haar eigenheid 
en manier van werken. Voor leerlingen en ouders 

verandert er niets. Personeel, leerinhouden, werkwijzes 
en schoolcultuur (neutraliteit) blijven behouden.

- De leerkrachten en het administratief personeel krijgen 
de uitdrukkelijke garantie dat zij allen overgenomen 
worden en dat hun loon en alle arbeidsvoorwaarden 
volledig behouden blijven, dit in overeenstemming 
met het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 
rechtspositie.

- De overnemer verzekert dat de in de school(gebouwen) 
van de Kruipuit geplande investeringen ten belope van 
1,6 miljoen euro binnen de drie (3) jaar na de overname 
effectief uitgevoerd worden. Met betrekking tot deze 
geplande investeringen werd aan de gemeente reeds 
een subsidie van 434.500 euro toegekend door Agion. 
Deze subsidie kan oplopen tot ongeveer 600.000 
euro, afhankelijk van het totaal aantal ingediende 
subsidiedossiers bij Agion. De gemeente kan echter 
geen enkele garantie geven dat de verkregen subsidie 
effectief en volledig kan overgenomen worden. Dit 
neemt niet weg dat het voormeld investeringsbedrag 
ten belope van 1,6 miljoen euro, uit te voeren binnen de 
drie (3) jaar na de overname, een bindende voorwaarde 
betreft.

- Het bestaande schoolpatrimonium wordt door de 
overnemer aangekocht (koop-verkoop) of wordt via een 
ander zakelijk recht (erfpacht, …) overgenomen voor 
minstens de geschatte prijs

• Uitgaande van deze principes werd de overdracht van 
de gemeentelijke basischool Kruipuit naar een ander net 
onderzocht.

• Naast het gemeentelijk net bestaan er drie andere grote 
onderwijsnetten: het provinciaal net, het vrije onderwijs 
en het gemeenschapsonderwijs.

• Het provinciaal onderwijs is niet vertegenwoordigd in de 
gemeente Maldegem en is het kleinste van de drie netten. 
Bovendien is er geen duidelijkheid over het voortbestaan 
van de provincies als bestuursniveau op lange termijn.

• ·Het vrij onderwijs net is het grootste net in Maldegem. 
Het vrije onderwijsnet komt echter in eerste instantie 
niet in aanmerking voor de overname van de school 
omdat het van cruciaal belang is dat het principe van 
het neutrale onderwijs verzekerd wordt. Ook het Vlaams 
regeerakkoord 2019-2024 bevestigt uitdrukkelijk dat bij 
overdracht van een school van het officieel onderwijs 
in eerste instantie een overdracht binnen het officieel 
onderwijs onderzocht moet worden.

• Het gemeenschapsonderwijs GO! is de meest voor de 
hand liggende partner: 
- Het GO! is aanwezig als net in de gemeente.
- Het GO! is uitdrukkelijk bereid om de eigenheid van 

de school te bewaren. Het GO! verzekert dat de 
schooluren, uurroosters, inhoudelijke leerplannen (die 
dezelfde zijn in de school Kruipuit als in het GO!), enz. 
kunnen behouden blijven

- Het GO! verzekert dat de leerkrachten volledig 
overgenomen worden met hun huidige statuut, met 
hun geldelijke anciënniteit en met behoud van alle 
aanstellingen, benoemingen, diensten, enz....

- Het GO! verzekert het behoud van de neutralitiet van de 
school en van de schoolcultuur.

- Het GO! verzekert dat de investeringen ten belope van 
1,6 miljoen euro in de vernieuwing en uitbreiding van 
de school binnen een redelijke termijn zullen uitgevoerd 
worden.

• Inzake de overname werden onderhandelingen gevoerd 
met het gemeenschapsonderwijs en het vrije net (vzw 
katholieke scholen regio Krekengebied en vzw katholiek 
basisonderwijs Zomergem).

• Na de mededeling van de voorwaarden voor de 
overname reageerde de inrichtende macht vzw katholiek 
basisonderwijs Zomergem met de mededeling dat zij 
geen verdere interesse in de overname van de school 
hadden. De vzw katholieke scholen regio Krekengebied 
reageerde niet meer.

• Met het gemeenschapsonderwijs kon wel verder 
onderhandeld worden.

• De principes voor de overname werden uitgewerkt 
in een protocolakkoord tussen gemeente en GO!. Dit 
protocolakkoord omvat bepalingen mbt: 
- De onderwijsorganisatie, het onderwijsaanbod, 

de leerplannen de nascholing en de pedagogische 
begeleiding.

- De bestuurlijke organisatie (dit omvat o.m. de vorming 
van een schoolraad, de administratieve ondersteuning, 
de opleidingen van het personeel, de gebruikte 
administratieprogramma’s, die dezelfde zullen blijven).

- Garanties voor het personeel van de school. 
De personeelsleden van de school gaan op 
hun verzoek mee over als personeelslid van 
het gemeenschapsonderwijs en behouden al 
hun voordelen die ze als personeelslid van de 
gemeenteschool genoten inz. aanstelling, statuut, 
diensten, anciënniteit, enz...
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- De overname van het niet-gesubsidieerd personeel 
(vb. onderhoudspersoneel of personeel van de voor- & 
naschoolse opvang).

- De overname van de uitrusting van de school en van de 
onroerende infrastructuur van de school.

- Diverse bepalingen mbt het CLB, de opvang, de 
schoolmaaltijden, de creatie van een opvolgingscomité 
met vertegenwoordigers van de gemeenten en het GO!, 
enz.

• De overname van de onroerende infrastructuur van de 
school wordt expliciet uitgewerkt in het protocolakkoord.

• Er wordt overeengekomen dat het GO! een deel van 
de schoolinfrastructuur verwerft voor een bedrag van 
€ 899.000, dit conform de schatting terzake van 31 
december 2019.

• De rest van de schoolterreinen wordt in erfpacht gegeven 
tegen een symbolisch bedrag van  €100/ jaar, dit eveneens 
conform de desbetreffende schatting van 31 december 
2019.

• De koopovereenkomst en de erfpachtovereenkomst 
worden uitgewerkt in afzonderlijke overeenkomsten.

• De gemeente behoudt een doorgang van 2.5 meter 
breed naar de achterliggende weide waar het project Gek 
op groen gevestigd is, zodat de lokale gemeenschap dit 
steeds ongehinderd kan bereiken.

• De gemeente behoudt een erfdienstbaarheid langs 
de oostrand van de terreinen van de school om de de 
gemeenschapszone ook met landbouwvoertuigen te 
kunnen bereiken.

• Het GO! verzekert de investeringen in het schooldomein 
en de schoolgebouwen ter waarde van 1, 6 miljoen euro, 
incl. BTW. De bouwvergunning voor deze werken wordt 
tegen ten laatste 1 september 2021 aangevraagd, ten 
hoogste anderhalf jaar later starten de werken.

• Het GO! zet de huurovereenkomst van de villa naast 
de school verder, ten minste tot de oplevering van de 
schoolgebouwen.

• Dit protocolakkoord werd op 10 februari 2020 door beide 
partijen ondertekend, uiteraard onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad.

• De schoolraad van de basisschool Kruipuit bracht omtrent 
de overname op 10 februari jl. een gunstig advies uit, 
evenwel met de opmerking dat de communicatie rond de 
overname niet optimaal verliep.

• De gevolgen voor het personeel werden besproken met 
de onderwijsvakbonden in het ABOC van 10 februari 
2020. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de overname van de 
gemeentelijke basisschool Kruipuit door het GO! onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap.

PATRIMONIUM - BASISSCHOOL KRUIPUIT - VERKOOP-
ERFPACHT - PRINCIPIËLE BESLISSING
• De gemeente Maldegem is eigenaar van de percelen.
• Op deze percelen bevinden zich de gebouwen van de 

gemeentelijke basisschool Kruipuit. 
• De gemeente wenst deze school over te dragen aan en 

andere scholenkoepel.
• Met het oog op deze overdracht werd een schatting 

opgemaakt van de waarde van de school.  Deze schatting 
gaat uit van een opsplitsing van het perceel waarbij een 
deel verkocht kan worden en een deel in erfpacht kan 
gegeven worden. Het te verkopen deel, dat de eigenlijke 
schoollokalen omvat, wordt geschat tegen € 899.000

• Het deel dat in erfpacht gegeven kan worden betreft de 
speelplaatsen, een bergruimte op de speelplaats vooraan, 
en het gebouw met de turnzaal, keuken en eetzaal. De 
erfpacht kan verleend worden tegen een symbolisch 
bedrag.

• Een protocol tot overname van de gemeentelijke 
basisschool Kruipuit door het gemeenschapsonderwijs 
(GO!), onderwijs van de Vlaamse gemeenschap ligt ter 
goedkeuring voor op de gemeenteraad van Maldegem 
van heden.

• Het deel van het perceel dat door het GO! zou verworven 
worden heeft een oppervlakte van ongeveer 2.075 m². Het 
omvat de klaslokalen (zowel nieuwbouw, paviljoen als het 
oude schoolgebouw), de parking en de toegangweg tot 
de klaslokalen en een klein deel van de in landbouwzone 
gelegen speelplaats.

• Een toegangsweg (voor niet-gemotoriseerd verkeer) 
met een breedte van 2.5m tot de achterliggende weide, 
die in het kader van het project Gek op Groen volledig 
ingericht wordt als gemeenschapsgebied wordt niet in 
de te verkopen oppervlakte opgenomen en moet dus 
afgesplitst worden. Op deze wijze wordt gevrijwaard dat 
dit achterliggende gebied steeds toegankelijk blijft voor 
iedereen.

• Het deel van het perceel dat in erfpacht zou gegeven 
worden heeft een oppervlakte van 1.783 m². Dit deel 
omvat de speelplaatsen vooraan en achteraan het 
schoolterrein en het gebouw met de turnzaal, keuken 
en eetzaal van de school. Dit gedeelte is grotendeels in 
landbouwzone gelegen en gezien de bestemming als 
schoolgebouw en de nood aan renovatie en herstelling 

van de erop gesitueerde gebouwen kan hiervoor een 
symbolische erfpacht toegestaan worden.

• De gemeente behoudt eveneens een erfdienstbaarheid 
langs de oostrand van de terreinen van de school om de 
de gemeenschapszone ook met landbouwvoertuigen te 
kunnen bereiken.

• Het bestuur wenst het voortbestaan van het onderwijs In 
de Kruipuit en van de basisschool Kruipuit in het bijzonder 
op lange termijn te verzekeren. De school is momenteel 
succesvol vertegenwoordigd en sterk uitgebouwd in de 
lokale gemeenschap.

• De koopoverenkomst en de erfpachtovereenkomst 
worden uitgewerkt in afzonderlijke overeenkomsten.

• Gezien de verkoop en de erfpacht betrekking hebben 
op gronden gesitueerd over verschillende kadastrale 
percelen is een opmeting en splitsing van de percelen nog 
noodzakelijk.

• Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord 
te gaan met de verkoop van een deel van ong. 2.075 m² 
(omvattende o.m. de klaslokalen (zowel nieuwbouw, 
paviljoen als het oude schoolgebouw), de parking en 
de toegangweg tot de klaslokalen en een klein deel 
van de in landbouwzone gelegen speelplaats) aan het 
Gemeenschapsonderwijs (GO!), onderwijs van de Vlaamse 
gemeenschap.

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het 
in erfpacht geven van een deel van ong. 1783 m² 
(omvattende speelplaatsen vooraan en achteraan het 
schoolterrein en het gebouw met de turnzaal, keuken en 
eetzaal van de school) aan het Gemeenschapsonderwijs 
(GO!), onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

 
POLITIE: AFSLUITEN VAN EEN CONVENANT MET PAULO-
POLITIEOPLEIDING
• De gemeenteraad gaat akkoord om voor het dienstjaar 

2020 opnieuw te kiezen voor een convenant met 
Paulo- politieopleiding en met de keuze voor een 
basistrekkingsrecht van 50%.

 
LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING INSPECTEUR
• De gemeenteraad verklaart één voltijdse statutaire 

betrekking van inspecteur van politie, van de lokale politie 
Maldegem vacant, conform de hierboven bepaalde 
modaliteiten.

 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG  
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  
VAN 29 JANUARI 2020
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het 
zittingsverslag van de zitting van de raad van 29 januari 2020 
goed.

JAARVERSLAG KLACHTEN 2019 TER AKTENAME OP  
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het 
jaarverslag klachten 2019.

BASISREGISTRATIE VAN EEN ERKENDE INSTELLING  
VOOR SCHULDBEMIDDELING
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis 
van het basisregistratie van een erkende instelling voor 
schuldbemiddeling.

Ter info:
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn gaat door 
op woensdag 29 april 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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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

STEVEN VAN HERREWEGHE
DE DROOM VAN PHILO

HET ONWAARSCHIJNLIJKE MAAR WAAR GEBEURDE 
VERHAAL VAN TELEVISIE.
In 1920 ploegt de veertienjarige boerenzoon Philo 
Farnsworth het patattenveld om en krijgt een ingeving 
die aan de basis van de televisie ligt. Hij gaat aan de 
slag en creëert zo één van de grootste uitvindingen van 
de 20ste eeuw.

In De Droom van Philo brengt Steven het bewogen 
verhaal van televisie, haar makers en haar kijkers. Hoe 
TV mensen heeft doen vliegen of hun leven compleet 
heeft verwoest.
Bereid je voor op zingende politieagenten, Britse 
naakte kindervrienden, Duitse Tiroler-tongen en 
Japanse schoeneters. Waarom zat een vrouw in Kroatië 
42 jaar na haar dood nog steeds voor haar TV? Waarom 
hielp televisie het meest vredelievende land om zeep? 
En hoe komt het dat de nazi’s het allereerste TV-station 
ter wereld uitbouwden?
 
€ 22 (VVK), € 25 (ADK), € 21 (KABO),  
€ 19 (GABO en -26 jaar) 

Te koop vanaf  27 april 

Boek Geschiedenis 
van Maldegem
De gemeente brengt, in samenwerking met 
lokale heemkundevrijwilligers een boek over de 
geschiedenis van Maldegem uit. Het is een eerste 
deel dat de geschiedenis van onze gemeente van de 
prehistorie tot aan de Franse Revolutie omvat. 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 Ranse Revolutie wordt beschreven.

Aantal pagina’s: +/- 400 pag
Afwerking: harde kaft, rijk geïllustreerd en 
vierkleurendruk
Kostprijs: € 40 
Verkooppunten: UiTloket in het gemeentehuis en 
Bibliotheek Maldegem 
Voorverkooprijs: € 35 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 

VRIJDAG 1 MEI  
2020

20.30 UUR

© Studio-Nunu© Walt Disney Pictures WOENSDAG 
15 APRIL 2020

14.00 UUR

JEUGDFILM 
MISSING LINK
Avonturier Sir Lionel Frost is stomverbaasd wanneer 
hij diep in de Amerikaanse bossen de ontbrekende 
schakel tussen aap en mens ontdekt. Deze Missing Link 
is echter allesbehalve een monster. Hij is verrassend 
slim en charmant, maar ook eenzaam omdat hij niet 
weet waar hij vandaan komt. Bijgestaan door de 
temperamentvolle Adelina Fortnight, gaan ze op zoek 
naar Link’s lang verloren familie.

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

 

Sluitingsdagen april

Alle 
gemeentelijke en 
OCMW-diensten 
zijn gesloten op 
• Paaszondag 12 april
• Paasmaandag 13 april  

Info
 050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis
 050 72 72 10 | Onthaal OCMW
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/diensten 
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Erfgoeddag 

Middelburg in puin: de donkere dagen 
aan het einde van WO II
Op zaterdag 25 april en zondag 26 april 2020 viert 
Erfgoeddag zijn 20ste verjaardag. De feesteditie 
staat in het teken van het thema ‘De Nacht’. In 
Maldegem gaat in de Sint-Petrus en -Paulus kerk 
in Middelburg een tentoonstelling door en aan 
diezelfde kerk start ook een themawandeling. 

Tentoonstelling 
Za 25 april van 20.00 tot 23.00 uur 
Zo 26 april van 10.00 tot 18.00 uur

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog viel de 
nacht over Middelburg. De tweede hoofdoperatie van de 
Strijd om de Schelde - operatie Switchback - speelde zich 
af in onze streek en eiste zijn tol in Middelburg. 
De tentoonstelling toont meer dan 50 foto’s van de 
ruïnes die de beschietingen achterlieten, schattingen 
van geleden schade, complete inboedellijsten, plannen 
van vernielde huizen en plannen voor de heropbouw.

Themawandeling
Za 25 april van 21.30 tot 22.30 uur 
Zo 26 april van 15.00 tot 16.00 uur

Tijdens deze geleide wandeling houden we halt bij enkele 
plekken waar de beschietingen aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog lelijk huishielden. Via geluidsopnames 
met getuigenissen van oud-inwoners kom je meer te weten 
over de impact van de oorlog op het dagdagelijkse leven 
van de Middelburgers.  Het volledige programma ontdek je 
vanaf 25 maart op erfgoeddag.be.

Met dank aan het gemeentelijk erfgoedcomité van 
Maldegem (werkgroep van de cultuurraad), Heemkundige 
Kring Het Ambacht Maldegem en Kerkfabriek Sint-Petrus  
en Paulus Middelburg. 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst

  Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/erfgoeddag 

Hiep hiep hoera!

Organiseer je een 
verjaardagsfeestje?
Ben je op zoek naar een leuke plek om voor een 
verjaardagsfeestje? Kies dan eens voor een sportief 
feestje in de sporthal of in het zwembad! 

Sporthal Meos
Ravotten op de trampoline, airtrack, trapezes, 
klimladders of touwen, voetballen, volleyballen, 
tafeltennissen of basketballen,… het kan allemaal in de 
sporthal! Je kan gebruik maken van de sportzaal of van 

de danszaal. 

Sint-Annazwembad 
Vanaf nu kan je ook een verjaardagsfeestje 

organiseren in het Sint-Annazwembad op een 
woensdag- of zaterdagnamiddag! Er is een aparte ruimte 
voorzien waar jullie na het zwemmen kunnen genieten 
van een pannenkoek of ijsje

Een feestje aanvragen kan via onderstaande 
contactgegevens. 

Info 
 050 72 89 71 | Cafetaria Zwembad 
 050 72 89 70 | Sportdienst 
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/verjaardagsfeestje 

E-books ontlenen op je eigen toestel

Nieuw
e-bookplatform 
Binnenkort zal je als lid van de Maldegemse bibliotheek 
van thuis uit een e-book kunnen ontlenen. Momenteel 
biedt de bibliotheek al e-readers met daarop een aantal 
e-books aan, maar via het nieuwe e-bookplatform dat dit 
jaar gelanceerd wordt, zal je via een app e-books kunnen 
ontlenen op je eigen tablet, smartphone, e-reader of 
computer. De Maldegemse bibliotheek zet hiermee 
een nieuwe stap in het uitbouwen van een digitale 
leescultuur.

Wil je de verdere ontwikkelingen rond het 
e-bookplatform opvolgen? Schrijf je dan in op de 
nieuwsbrief van de bibliotheek via https://maldegem.
bibliotheek.be/nieuwsbrief of volg het nieuws op de 
facebookpagina van Bibliotheek Maldegem. 

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

Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in 
Vlaanderen en Brussel | v.u. Olga Van Oost, p/a FARO. Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Download de 
ErfgoedApp

NIEUW!
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