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Vlug met z’n allen naar de cafetaria want de 
kerstman is hier  #igmaldegem #cafetaria-zwembadmaldegem

20/12/19 heidi_de_baets

#igmaldegem. Sint-Annapark in het weerbericht 

deze avond.. 

30/12/19 timmerman_willy

Beste wensen voor 2020 vanwege het volledig 

moniteam #deleukstetijdisvrijetijd #oranjemalde-

gem #igmaldegem

1/1/20 oranjemaldegem
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

Laatste keer bloed geven in Donk,  

altijd een feest! #igmaldegem

13/12/19 pietertaelman

#lastdaysofnovember #foggyday #walkout  

#igmaldegem… 

28/11/19 photo_cestlafie

17/12/19 dorp56

Wazige foto van mooie cadeautjes  

#localshopping #igmaldegem 

Kerstsfeer in Maldegem #igmaldegem

17/12/19 hubertcoppens

2/12/19 bibliotheekmaldegemHoog bezoek! Bedankt voor al dat lekkers,  
Sinterklaas! #braafgeweest #dedriesprong 
#bibmaldegem #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.
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Terug naar de basis
We hebben een toekomstplan gemaakt voor de komende jaren. Een 
toekomstplan waarbij we het meeste belastinggeld inzetten op een veilige, 
propere, mobiele en armoedevrije gemeente. Omdat we vinden dat dát de 
basistaken zijn die een gemeente in de eerste plaats moet uitvoeren. Deze 
vier basistaken vormen daarom de rode draad doorheen de doelstellingen 
in het meerjarenplan.

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

Ken je iemand die het moeilijk heeft; ken je een onveilige situatie; een buurt 
die er niet proper bij ligt of een weg waar putten liggen… mail dit dan naar 
info@maldegem.be. We maken er werk van.

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
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Vanaf  zaterdag 1 februari 

Inschrijven 
vrijetijds- 
aanbod
Vanaf zaterdag 1 februari om 9.00 uur  
kan je inschrijven voor het vrijetijdsaanbod  
tijdens de krokus- en paasvakantie via  
www.maldegem.be/webshop. De vrijetijds- 
brochure met het aanbod werd eind 2019  
bedeeld via de scholen en vind je digitaal via  
www.maldegem.be/overzicht-vrijetijdsaanbod. 

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

 www.maldegem.be/webshop

 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd 

Thuis in de toekomst

Doe de woontest
Hoe we wonen verandert razendsnel. Wat er allemaal 
anders wordt, is niet altijd even duidelijk.
Daarom lanceert de Vlaamse Overheid samen tal van 
gemeenten en steden, waaronder ook de gemeente 
Maldegem, Thuis in de Toekomst. Via deze online 
woontest geef jij onze gemeente informatie over hoe 
je graag wil wonen. En daarmee kunnen we samen 
plannen voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van 
morgen.

Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de woontest op 
thuisindetoekomst.be.

Info
 info@thuisindetoekomst.be
 thuisindetoekomst.be
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Woensdag 5 februari

Sluitingsdag n.a.v. 
Ethias Cross – 
Parkcross
Naar aanleiding van de Ethias Cross – Parkcross 
Maldegem zijn op woensdag 5 februari volgende
diensten uitzonderlijk gesloten:

• Sint-Annazwembad
• IBO De Zandloper Maldegem. De kinderen zijn 

die dag welkom in De Zandloper Adegem.
• Ukkie-Pukkie Maldegem. De kinderen zijn die 

dag welkom in Ukkie-Pukkie Adegem of Kleit.
• Centrale composteerplaats in het Sint-

Annapark. 
 
Meer info over de Ethias Cross vind je op pag. 6.

Info
 050 72 89 30 | Onthaal

 www.parkcrossmaldegem.be

Vrijstelling wekelijkse 
rustdag 2020
Elke handelaar is verplicht om een wekelijkse rustdag te 
nemen. De wekelijkse rustdag is een aaneensluitende periode 
van 24 uur. Het college van burgemeester en schepenen 
heeft de periodes voor 2020 vastgelegd waarbinnen 
handelaars kunnen afwijken van de verplichting tot het 
nemen van een wekelijkse rustdag (n.a.v. solden, Valentijn, 
vaderdag, moederdag, kermis…). Het volledige overzicht kan 
je raadplegen op de gemeentelijke website of opvragen bij de 
Dienst Lokale Economie. 

Info
 050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie
 info@maldegem.be

 www.maldegem.be/vrijstelling-wekelijkse-rustdag

Aanvraag tot uiterlijk 31 maart

Stormschade
De Vlaamse Regering heeft de storm en de rukwinden 
die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 
als algemene ramp erkend. en waarbij de geografische 
uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend.
Maldegem voldoet aan de vereiste wettelijke 
erkenningscriteria. Indien je getroffenen bent, kan je 
daardoor aanspraak maken op een mogelijke vergoeding. 

Dien je aanvraag in:
• tot uiterlijk 31 maart 2020
• bij voorkeur via het E-loket van het Vlaams 

Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/
schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen . Zo ben je 
zeker dat je aanvraag correct en volledig is.

Bijkomende informatie kan je nalezen of opvragen bij het 
Vlaams Rampenfonds via onderstaande contactgegevens.

Info
 02 553 50 10 | Vlaams Rampenfonds 
 rampenfonds@vlaanderen.be
 overheid.vlaanderen.be/rampenfonds 
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14de editie Parkcross

Ethias Cross
Op woensdag 5 februari 2020 staan opnieuw heel 
wat renners aan de start van de 14de editie van 
de Parkcross in het Sint-Annapark, de 1ste editie van de 
Ethias Cross.  De cross staat garant voor een namiddag 
sportplezier en ontspanning en is ondertussen een 
vaste waarde op de cyclocrosskalender!

Kom de sfeer op het terrein opsnuiven waar je aan beide 
zijden van het terrein via LED-schermen de cross optimaal 
kan volgen!

PROGRAMMA
11.00 uur Masters B & C
12.00 uur Masters A en amateurs
13.45 uur Elite Dames
15.00 uur Elite Heren

Zowel de wedstrijd dames als heren zijn via de  
LED-schermen op het terrein en live op VTM te volgen.

TICKETS EN VIP-ARRANGEMENTEN
Wie op voorhand een ticket koopt, kan rechtstreeks naar 
één van de inkomposten zonder aan te schuiven aan de 
tickethokjes.

Je kan zowel online of bij de plaatselijke verkooppunten 
tickets aankopen.

VVK: € 10
ADK: € 12
Kinderen t.e.m. 12 jaar: gratis
Mensen met een beperking + begeleider: € 5 per persoon 
(zie ook pag. 12)
Parkcrosscafé: € 75
Parkcross VIP lunch: € 175

Online tickets 
via www.parkcrossmaldegem.be

 

Voorverkooppunten (t.e.m. 4 februari 2020)
• Onthaal gemeentehuis
• CC Den Hoogen Pad
• Cafetaria Meos
• Sportdienst Meos
• Sint-Annazwembad
• Café-Restaurant  
 Den Tol (Eede)
• Fietsen Marc De Vogelaere  
 (Vossenhol)

• Frietkotjen (Eeklo)
• ’t Pleintje (Donk)
• MiniMarket Marijke  
 en Alain (Kleit)
• ’t Schrijverke (Adegem)
• Fiesiek (Maldegem) 
• Van Wiemeersch bvba  
 (Sleidinge)
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DEELNEMERS
Reeds bevestigde deelname van o.a.

Elite Dames:
• Jolien Verschueren
• Kim Van de Steene
• Loes Sels
• Ellen Van Loy

Elite Heren
• Lars Van der Haar
• Quinten Hermans
• Corné Van Kessel

De definitieve starterslijst kan je raadplegen via  
www.parkcrossmaldegem.be

VERKEERSMAATREGELEN
• Parkeerverbod van 6.00 tot 18.00 uur:

- Gidsenlaan, tussen Vakekerkweg en Oude 
Aardenburgse Weg, beide kanten

- Oude Aardenburgse Weg, tussen Noordstraat en 
Gidsenlaan, beide kanten

-  Westeindestraat, tussen Vakekerkweg en 
Reesinghelaan, beide kanten

• Afgesloten voor alle verkeer:
 - Gidsenlaan, volledig vanaf 6.00 uur
 - Vakekerkweg, tussen de Westeindestraat en het rond   

 punt t.h.v het zwembad
 Bewoners en ondernemers van de Gidsenlaan en van 

het stuk Vakekerkweg tussen de Westeindestraat en 
het rond punt t.h.v. het zwembad die hun voertuig 
nodig hebben op 5 februari, moeten hun voertuig op 
voorhand buiten de verkeersvrije zone plaatsen.

• Afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk 
verkeer:

 - Oude Aardenburgse Weg, tussen de Noordstraat  
 en de Gidsenlaan

• Eenrichtingsverkeer:
 - Westeindestraat, tussen Vakekerkweg  

 en Reesinghelaan, richting Brugge,  
 tussen 8.00 en 18.00 uur

• Wegomlegging:
 - verkeer komende uit de Brugse Steenweg kan richting   

 marktplein via de Politiek Gevangenenlaan, Oudstrijder 
 slaan en Bogaardestraat

 - verkeer komende uit de richting Vakekerkweg zal langs  
 de Vakekerkweg en Vakebuurtstraat naar de N49/Ex  
 presweg kunnen

• Sint-Annapark afgesloten voor fietsers
 Wegomlegging vanaf 9.00 uur.
 - van en naar richting Nederland via de Edestraat  

 en Noordstraat
 - van en naar richting Vakekerkweg en Akkers via  

 de Karreweg

• Bushaltes Connexxion: Lijn 612
 - bushaltes worden verplaatst.
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• Bereikbaarheid met de auto:
 - E49/Expresweg komende van Knokke: rechtsaf t.h.v. de  

 N410/Aardenburgkalseide
 - E49/Expresweg komende van Antwerpen: linksaf t.h.v.   

 de N410/Aardenburgkalseide
 - N44/Aalterbaan komende van Aalter:  richting N49/  

 Knokke nemen en aan de eerstvolgende verkeers- 
 lichten linksaf t.h.v. de Aardenburgkalseide/N410. 
 

  Daarna de borden ‘Ethias Cross’ volgen.

• Voorbehouden parkings:
 - parking Sint-Annazwembad, Meos en KSK Maldegem   

 (voor de organisatoren)
 - Kleine Buurtstraat (voor de televisiezenders)
 - parking Jagershof (voor de medewerkers)
 - Westeindestraat (Masters)

• Parking publiek: parking Oud St. Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan 92 (achter het gebouw). 

• Parking personen met een beperking: Vakekerkweg, 
gedeelte tussen Westeindestraat en Gidsenlaan. 

• Maak zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer!

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen

 info@maldegem.be
 www.parkcrossmaldegem.be
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Wat is een woonzorgzone?
Het gemeente- en OCMW-bestuur Maldegem 
willen met de oprichting van een woonzorgzone 
aan ouderen de mogelijkheid geven om langer 
zelfstandig te wonen. Een woonzorgzone 
of zorgknooppunt wil een comfortabele 
woonomgeving creëren voor ouderen en 
zorgbehoevenden zodat deze zo lang mogelijk 
in de eigen buurt of in hun vertrouwde 
thuisomgeving kunnen blijven wonen.

Woonzorgzone

Denk mee over langer 
zelfstandig wonen

• Wat is er nodig om levenslang in dezelfde woning te 
wonen?

• Hoe kunnen we eenzaamheid bestrijden?
• Op welke vlakken kunnen mantelzorgers 

ondersteund worden?
• Wie kan onze senioren helpen in dit digitaal 

tijdperk?
• Op welke manier kunnen we gebrekkige 

vervoersmogelijkheden voorkomen?

Rondetafelgesprekken
Wil je graag meedenken over bovenstaande vragen en de 
uitwerking van een woonzorgzone? 

Kom dan vrijblijvend langs naar één van de gratis 
rondetafelgesprekken op 
• zaterdag 15 februari om 14.00 uur
• dinsdag 18 februari om 19.30 uur

Locatie: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,  
Mevr. Courtmanslaan 92
Inschrijven is mogelijk via hiernaastvermelde 
contactgegevens.
 

Info
 0800 965 24 | Sociaal Huis

 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

 info@maldegem.be
 www.ocmwmaldegem.be/woonzorgzone
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Groenafval aanbrengen voortaan gratis

Huisvuilzakken vanaf 
dit jaar goedkoper

De gemeente zal vanaf dit jaar geen gratis 
huisvuilzakken meer ter beschikking te stellen en 
kiest in plaats daarvan bewust voor een goedkoper 
tarief van de huisvuilzakken. Bovendien kunnen 
inwoners nu ook een kleiner formaat van 30 L 
aankopen: goed voor wie weinig afval heeft en 
vroeger nodeloos te grote vuilniszakken moest 
kopen. Bovendien kunnen inwoners voortaan gratis 
hun groenafval naar het recyclagepark brengen. 
  
Geen gratis huisvuilzakken 
De gemeente biedt geen gratis rol huisvuilzakken meer 
aan omwille van volgende redenen:
• De gratis huisvuilzakken kostten de gemeente  

€ 180.000 op jaarbasis.
• Ondanks het gratis aanbod, kwamen niet alle gezinnen 

(tijdig) hun afvalzakken ophalen. Van de 9.942 
gezinnen kwamen 1.284 gezinnen (of 13%) er niet om.

• Ook de organisatie voor de bedeling van de brieven en 
afhaalmomenten, bracht een grote financiële kost  
(€ 10.000) en administratieve organisatie met zich mee.

 
Goedkopere huisvuilzakken 
Het bedrag dat vroeger werd geïnvesteerd in de 
gratis huisvuilzakken wordt niet zomaar afgeschaft 
maar in mindering gebracht in de verkoopprijs van de 
huisvuilzakken. De huisvuilzakken zijn hierdoor vanaf 
2020 goedkoper:  

• rol (10 zakken) van 60 L: € 15 (i.p.v. voorheen € 20) 
• rol (10 zakken) van 45: € 11,25 (i.p.v. voorheen € 15) 
• NIEUW: rol van 30 L (10 zakken): € 7,50. Het kleinere 

formaat is op maat van inwoners die weinig afval 
hebben.

 
Bovendien hebben inwoners sinds vorig jaar sowieso 
minder huisvuilzakken nodig: er mogen immers sinds 
vorig jaar extra plastiekfracties in de PMD-zak, die 
inwoners vroeger in de huisvuilzak moest steken. 
De prijs van de PMD-zakken werd bovendien bewust 
laag gehouden (€ 2,50/rol van 20 zakken) en blijft 
onveranderd.
 
Gratis groenafval op recyclagepark
Aanvullend op het aanbieden van goedkopere 
huisvuilzakken, kunnen inwoners vanaf dit jaar het 
groenafval gratis brengen naar het recyclagepark. Tot 
eind 2019 kostte dit € 10/m³.

Info 
 050 72 86 00 | Milieudienst
 info@maldegem.be  
 www.maldegem.be/huishoudelijk-afval
 www.maldegem.be/recyclagepark 

Vanaf dit jaar worden de huisvuilzakken goedkoper en is ook een kleiner formaat van 30 L beschikbaar.
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Vanaf  2020

Huwen: nieuwe locaties en tijdstippen
Wie in het huwelijk wil treden, kan dit in Maldegem 
vanaf 2020 op onderstaande tijdstippen en locaties.

Wanneer
• Vrijdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 

17.00 uur
• Zaterdag: van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur 

tot 16.00 uur
• Feestdagen: 1 mei, 11 juli en 15 augustus

Locaties
• Trouwzaal gemeentehuis
• Dakterras nieuwbouw gemeentehuis
• Sint-Annapark, meer bepaald in de tuin van Huis 

Wallyn van 1 april tot en met de eerste week van 
september

Kostprijs
• Huwen op vrijdag van 8.30 uur tot 10.00 uur: gratis

• Huwen op vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur: € 125. 
 - extra retributie van € 105 bij huwelijk op dakterras 
 - extra retributie van € 225 bij huwelijk in de tuin  

   van Huis Wallyn

• Huwen op zaterdag: € 200. 
 - extra retributie van € 130 bij huwelijk op dakterras 
 - extra retributie van € 300 huwelijk in de tuin van  

   Huis Wallyn

• Huwen op feestdag (1 mei 2020, 11 juli 2020 en  
15 augustus 2020): € 500

De kostprijs van het trouwboekje (€ 22) betaal je op het 
moment van de huwelijksaanmelding.

Uitgebreide info hierover kan je raadplegen via 
onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 72 89 44 | Dienst Burgerlijke Stand
 info@maldegem.be

 www.maldegem.be/huwen
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Voor personen met een handicap

European disability card
Een gratis kaart die:
• de toegang van personen met een handicap tot 

cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, 
pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…);

• een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Voorbeeld: 
Een ticket voor de Parkcross – Ethias Cross kost slechts 
€ 5 p.p. op vertoon van je European Disability Card 
(EDC), dit zowel voor jezelf als je begeleider.

Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze 
een dossier hebben bij één van deze instellingen:
• De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een 

handicap)
• Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap)

Je kan de kaart zelf aanvragen bij deze instellingen of via 
het Sociaal Huis tijdens de openingsuren. 

Info
 0800 96524 | Sociaal Huis
 info@maldegem.be
 www.eudisabilitycard.be
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za 1/02/20
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje, 
Facebook 

ma 3/02/20
Schaaknamiddag  
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef, 050 40 39 20 

ma 3/02 en 24/02
Naailes  
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Femma

di 4/02 – 11/02  
en 18/02/20

Wooncafé
Van 17.30 tot 18.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: OCMW Maldegem, integratie@
maldegem.be 

di 4/02/20
M'Aquarel 1 (beginners)  
Van 13.30 tot 16.30 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

Contactgroep Parkinson  
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 5/02/20 
Ethias cross Maldegem
Zie pag. 6 e.v. 

do 6/02/20
Lichtmis  
Van 11.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Samana

Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada Poland War Museum, Adegem
Meer info: Maldocaps

Femma Handwerkcafé
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, 
Paardenkerkhof, Donk
Meer info: Femma Maldegem-Donk, femma.
maldegemdonk@belgacom.net 

do 7/02/20
Koken met Sarah
Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Gezinsbond Adegem, tel. 050 71 
61 33, dorinedevlieger@outlook.com

do 7/02 t.e.m. 1/03/20
IJspiste
Waar: markt
Meer info: Facebook Ijspiste Maldegem

ma 10/02/20
Leeskring
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

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

di 11/02/20
Kookles  
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Femma

woe 12/02/20
Bloemschikles  
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. Femma

woe 12/02 en 19/02/20
Kantklossen
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen", 
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk, 0495 77 
07 52, dirk_de_bruycker@hotmail.com

woe 12/02 en 26/02/20
Workshop ‘werken met   
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

do 13/02/20
Tijd van toen in klank   
en beeld
Van 9.00 tot 11.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

Infosessie rond diabetes  
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

vrij 14/02/20
Dansnamiddag  
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

za 15/02/20
Coderdojo
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem 
bibliotheek@maldegem.be 

Gene Thomas – 
Valentijnsvoorstelling
Zie pag. 24

ma 17/02/20
Bingo  
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

2020  FEBRUARI | 13 
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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

di 18/02/20
M'Aquarel 2  
(gevorderden)
Van 13.30 tot 16.30 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

woe 19/02/20
Gezondheidsconsultatie 
Van 9.00 tot 12.00 uur 
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef

do 20/02 en 27/02/20
Workshop Smartphones   
voor beginners Apple/ 
iPhone
Van 9.00 tot 11.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

do 20/02/20 
Ethical hacking
Zie pag. 16

vr 21/02 tot zo 23/02/20
Carnaval
Zie pag. 15

zo 23/02/20
Antiek & Rommelmarkt 
Van 9.30 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 
16/B, Adegem
Meer info: Hobby Club, info@hobby13.be

ma 24/02/20
Filmnamiddag 
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

di 25/02/20
Voordracht door   
notaris Leroy rond  
erfrecht
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef i.s.m. VIEF

woe 26/02/20
Jeugdfilm Wonder Park
Zie pag. 25

vr 28/02/20
Muziek op aanvraag 
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef 

2020  FEBRUARI | 15 
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UiTTIP

vr 21/02 tot zo 23/02/20

CARNAVAL MALDEGEM 2020
Alle info over het programma, de nieuwe prins Joanicq 
I en de verkeersmaatregelen kan je raadplegen via 
www.carnavalmaldegem.be of in de carnavalskrant 
die apart bedeeld wordt. De Raad van Elf presenteert 
opnieuw 50 praalwagens in kinder- en avondstoet 
met meer dan 3.500 figuranten. 

In 2021 bestaat carnaval Maldegem 5 X 11 jaar  
en is daarmee één van de oudste verenigingen  
van Maldegem. Ideeën om dit feestjaar extra  
kracht bij te zetten, zijn altijd welkom via  
info@carnavalmaldegem.be. 

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen
 info@carnavalmaldegem.be
 www.carnavalmaldegem.be

VRIJDAG 21 FEBRUARI• 16u00 :   CARNAVAL ON ICE

ZATERDAG 22 FEBRUARI• 13u30 :  KINDERCARNAVAL in verwarmde feesttent in    tot 16u         het Sint-Annapark, verkiezing  jeugdprins & -prinses 
• 19u30 :  MACHTSOVERDRACHT in het gemeentehuis• 21u30 :  RONDGANG met Raad van Elf, Prins en gevolg  

ZONDAG 23 FEBRUARI• 15u30 :  24e RECLAMESTOET• 15u30 :  41e KINDERCARNAVALSSTOET• 17u30 :  GOUDEN WORSTENWORP vanuit het gemeentehuis• 19u30 :  54e AVONDSTOET
• 21u00 :  CARNAVALSFUIF Sint-Annapark• 21u30 :  STRAATCARNAVAL en KROEGENTOCHT met Raad van Elf, Prins en gevolg in de   deelnemende café’s. WEDSTRIJD BEST VERKLEDE  (win een waardebon €200, ballonvaart, ...)• 24u00 :  MASKERS AF  

2020

DRUK VAN HOESTENBERGHE, MALDEGEM 050 72 99 90

2020  FEBRUARI | 15 
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR  
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 DECEMBER 2019
GEMEENTERAAD

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 NOVEMBER 2019*
De 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 27 november 2019 
goed.

BELASTING OP HET VERVOER VAN PERSONEN MET EEN 
POLITIEVOERTUIG: WIJZIGING*
De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting op het vervoer van 
personen met een politievoertuig vast. 

AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING: 
VERLENGING IN 2020*
Voor het aanslagjaar 2020 wordt een aanvullende belasting 
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in 
de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
De belasting wordt opnieuw gevestigd op 6,9%, op basis van 
het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het 
aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE 
VOORHEFFING: VERLENGING IN 2020
Voor het aanslagjaar 2020 worden ten behoeve van de 
gemeente opnieuw 1.039 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing geheven. 

BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN: WIJZIGING
De gemeenteraad stelt het reglement houdende de 
belasting op tweede verblijven met een tarief van € 1.000 
euro/jaar, vast. 

BELASTING TER BESTRIJDING VAN LEEGSTAAND EN 
VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN: WIJZIGING*
De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting ter bestrijding van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten vast.

BELASTING OP ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-
VERVALLEN VERKAVELING: WIJZIGING
De gemeenteraad stelt het reglement houdende de 
gemeentebelasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen 
verkavelingen vast.

BELASTINGREGLEMENT OP GEBOUWEN EN WONINGEN 
OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER: WIJZIGING
 De gemeenteraad stelt het reglement houdende 
belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het 
leegstandsregister vast.

BELASTING OP HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TOT 
OMGEVINGSVERGUNNING: VERLENGING*
De gemeenteraad stelt het belastingsreglement op het 
indienen van aanvragen tot omgevingsvergunning vast:

BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN 
DOOR TERRASSEN: WIJZIGING
De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting op de inname van het 
openbaar domein door terrassen vast.

BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN DOOR DE UITSTALLING VAN KOOPWAREN EN 
ALLERHANDE TOESTELLEN: VERLENGING*
De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting op de inname van het 
openbaar domein door de uitstalling van koopwaren en 
allerhande toestellen vast.

BELASTING OP DE PRIVATIEVE INGEBRUIKNEMING VAN 
HET OPENBAAR DOMEIN DOOR FOORINSTELLINGEN EN 
CIRCUSSEN: WIJZIGING*
De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting op de inname van het 
openbaar domein door foorinstellingen en circussen vast.

BELASTING OP NACHTWINKELS: VERLENGING*
De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting op nachtwinkels vast.

BELASTING OP HET NIET OPTIMAAL AFKOPPELEN VAN 
DE PRIVÉ WATERAFVOER: VERLENGING*
De gemeenteraad stelt het belastingsreglement op het niet 
optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer vast.
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Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1.500 
euro / jaar.

AANPASSING GEBRUIKSREGLEMENT VAN DE 
MALDEGEMSE BIBLIOTHEKEN*
Het gebruiksreglement van de Maldegemse bibliotheken 
wordt gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

RETRIBUTIEREGLEMENT BIBLIOTHEEK – WIJZIGING*
De gemeenteraad gaat over tot de wijziging van het 
retributiereglement van de bibliotheek.

RETRIBUTIEREGLEMENT KUNSTACADEMIE MALDEGEM 
(KUMA) - WIJZIGING
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op in- 
en/of uitschrijving en op studiereizen in het Deeltijds 
Kunstonderwijs, Kunstacademie Maldegem, vast.

OPHEFFING RETRIBUTIE- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
OP ONTLENING VAN MATERIAAL VAN DE JEUGDDIENST
De gemeenteraad heft het retributie- en huishoudelijk 
reglement op de ontlening van materiaal van de jeugddienst 
op met ingang van 1 januari 2020. 

RETRIBUTIE OP ADMINISTRATIEVE PRESTATIES: 
WIJZIGING
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op 
administratieve prestaties vast. 

RETRIBUTIEREGLEMENT TARIEVEN TOERISTISCHE 
VERKOOPSARTIKELEN EN PRESTATIES: WIJZIGING
De gemeenteraad beslist voor een termijn ingaande op 1 
januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 de lijst met 
toeristische verkoopsartikelen en prestaties vast te leggen. 

TARIEFREGELING OP DE GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATSEN: WIJZIGING
De gemeenteraad wijzigt het tariefreglement op de 
gemeentelijke begraafplaatsen en stelt het opnieuw vast. 

RETRIBUTIEREGLEMENT VERKOOP VAN PMD-ZAKKEN: 
WIJZIGING
De gemeenteraad stelt het retributiereglement houdende 
Verkoop van PMD-zakken vast.

RETRIBUTIEREGLEMENT VERKOOP ASBESTZAKKEN: 
VASTSTELLING NIEUW REGLEMENT*
De gemeenteraad stelt het retributiereglement houdende 
verkoop van asbestzakken vast.

RETRIBUTIEREGLEMENT VERKOOP VAN 
RESTAFVALZAKKEN: WIJZIGING
De gemeenteraad wijzigt het retributiereglement houdende 
de verkoop van restafvalzakken en stelt het opnieuw vast.

RETRIBUTIEREGLEMENT GEBRUIK RECYCLAGEPARK: 
WIJZIGING
De gemeenteraad wijzigt het retributiereglement houdende 
gebruik recyclagepark en stelt het opnieuw vast.

POLITIEREGLEMENT GEBRUIK RECYCLAGEPARK: 
WIJZIGING
De gemeenteraad keurt het politiereglement houdende 
gebruik recyclagepark goed.

RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN AAN 
NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR 
DOMEIN: WIJZIGING*
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op werken 
aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein vast.

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET UITVOEREN VAN 
WERKEN VOOR DERDEN: VERLENGING*
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het 
uitvoeren van werken voor derden, vast.

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE 
GEMEENTELIJKE ELEKTRISCHE AANSLUITINGSKASTEN: 
VERLENGING*
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het 
gebruik van de gemeentelijke elektrische aansluitingskasten 
vast. 

UNANIEM
RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET ONTLENEN VAN 
SIGNALISATIEMATERIAAL: VERLENGING
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het 
ontlenen van signalisatiemateriaal goed. 

BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN 
VOOR BOUW- EN ANDERE WERKEN: VERLENGING*
De gemeenteraad stelt het reglement houden de belasting 
op de inname van het openbaar domein voor bouw- en 
andere werken vast.

GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN: BELASTING OP DE 
ONTGRAVINGEN: VERLENGING*
De gemeenteraad stelt onderstaand reglement op 
de gemeentelijke begraafplaatsen: belasting op de 
ontgravingen vast. 
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GEMEENTEBELASTING OP AFGIFTE VAN 
IDENTITEITSKAARTEN - PASPOORTEN - RIJBEWIJZEN: 
WIJZIGING*
De gemeenteraad stelt het reglement houdende het 
instellen van een gemeentebelasting op de afgifte van 
identiteitskaarten - internationale paspoorten - rijbewijzen 
vast.

De belastingen worden verhoogd met de door de wet of het 
decreet vastgelegde vergoedingen en kosten ten behoeve 
van de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap of het 
Vlaams Gewest.

RETRIBUTIEREGLEMENT HUWELIJKSCEREMONIEEL: 
WIJZIGING
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het 
huwelijksceremonieel vast. Zie pag. 11.

MEERJARENPLANAANPASSING NR. 1 2019 GEMEENTE: 
VASTSTELLING
De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing nr. 1 
2019 van de gemeente vast.

SCHORSING VAN DE ZITTING 
De gemeenteraadszitting wordt geschorst waarna wordt 
overgegaan tot de behandeling van agendapunt 1 van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn: 
Meerjarenplanaanpassing nr. 1/2019 OCMW.
Na de behandeling van agendapunt 1 van de zitting 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt de 
gemeenteraadszitting hernomen.

MEERJARENPLANAANPASSING NR. 1 2019 GEMEENTE EN 
OCMW: GOEDKEURING
De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 1 
2019 van het OCMW Maldegem goed.

SINT-ADRIANUS (ADEGEM) - MEERJARENPLAN 2020-2025 
- AANPASSING
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van 
de kerkfabriek van Sint-Adrianus te Adegem goed, met 
uitzondering van de exploitatietoelagen en de investeringen 
ten laste van de Gemeente.

De exploitatietoelagen in de meerjarenplanning 2020-2025 
worden conform het overleg van 3 oktober 2019 als volgt 
aangepast:
• 2020 - 20.375,80€
• 2021 - 20.375,80€
• 2022 - 20.375,80€
• 2023 - 20.375,80€

• 2024 - 20.375,80€
• 2025 - 20.375,80€

De investeringen in de meerjarenplanning 2020-2025 
worden als volgt aangepast, conform het overleg van 3 
oktober 2019:
• 2020 - 76.962,07€
• 2021 -  0€
• 2022 - 0€
• 2023 - 0€
• 2024 - 0€
• 2025 - 0€

SINT-ADRIANUS (ADEGEM) - BUDGET 2020 - AKTENEMING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van 
de kerkfabriek van Sint-Adrianus te Adegem, mits de 
aanpassingen, aangebracht aan de meerjarenplanning ook 
worden overgenomen. 
In het budget 2020 wordt de exploitatietoelage beperkt tot 
20.375,80€.

SINT-BARBARA (MALDEGEM) - MEERJARENPLAN 2020-
2025 - AANPASSING
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van 
de kerkfabriek van Sint-Barbara te Maldegem goed, met 
uitzondering van de exploitatietoelagen en de investeringen 
ten laste van de gemeente.

De exploitatietoelagen in de meerjarenplanning 2020-2025 
worden conform het overleg van 3 oktober 2019 als volgt 
aangepast
• 2020 - 43.767.18€
• 2021 - 43.767.18€
• 2022 - 43.767.18€
• 2023 - 43.767.18€
• 2024 - 43.767.18€
• 2025 - 43.767.18€

De investeringen in de meerjarenplanning 2020-2025 
worden conform het overleg van 3 oktober 2019 als volgt 
aangepast
• 2020 - 0€
• 2021 - 0€
• 2022 - 0€
• 2023 - 0€
• 2024 - 0€
• 2025 - 0€

SINT-BARBARA (MALDEGEM) - BUDGET 2020 - 
AKTENEMING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van 
de kerkfabriek van Sint-Barbara te Maldegem, met de 
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aanpassingen, aangebracht aan de meerjarenplanning ook 
worden overgenomen.
In het budget 2020 wordt de exploitatietoelage, beperkt tot 
43.767,18€.
In het budget 2020 worden de investeringen, ten laste van 
gemeente aangepast tot 0€.

SINT-JOZEF (DONK) - MEERJARENPLAN 2020-2025 - 
GOEDKEURING
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van 
de kerkfabriek van Sint-Jozef te Donk goed.

SINT-JOZEF (DONK) - BUDGET 2020 - AKTENEMING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de 
kerkfabriek van Sint-Jozef te Donk.

HH PETRUS EN PAULUS (MIDDELBURG) - 
MEERJARENPLAN 2020-2025 - GOEDKEURING
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 
van de kerkfabriek van de HH Petrus en Pauluskerk te 
Middelburg goed.

HH PETRUS EN PAULUS (MIDDELBURG) - BUDGET 2020 - 
AKTENEMING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de 
kerkfabriek van de HH Petrus en Paulus te Middelburg.

SINT-VINCENTIUS A PAULO (KLEIT) - MEERJARENPLAN 
2020-2025 - AANPASSING
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van 
de kerkfabriek van Sint-Vincentius a Paulo te Kleit goed, 
met uitzondering van de investeringen ten laste van de 
gemeente

De investeringen in de meerjarenplanning 2020-2025 
worden, conform het overleg van 3 oktober 2019 als volgt 
aangepast:
• 2020 - 0€
• 2021 - 0€
• 2022 - 0€
• 2023 - 0€
• 2024 - 0€
• 2025 - 0€

SINT-VINCENTIUS A PAULO (KLEIT) - BUDGET 2020 - 
AKTENEMING
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van 
de kerkfabriek van Sint-Vincentius a Paulo te Kleit, met de 
aanpassingen, aangebracht aan de meerjarenplanning ook 
worden overgenomen in het budget 2020.

In het budget 2020 worden de investeringen, ten laste van 
de gemeente, aangepast tot 0€.

KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (BALGERHOEKE) 
- MEERJARENPLAN 2020-2025 EN BUDGET 2020 - 
AANPASSING
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, aangebracht 
door de kerkfabriek van Sint-Antonius en het centraal 
kerkbestuur van Eeklo na 26 november 2019, keurt de 
gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 
2020 van de kerkfabriek van Sint-Antonius te Balgerhoeke 
(Eeklo) goed, mits de exploitatietoelagen en de investeringen 
ten laste van het gemeentebestuur als volgt worden 
weerhouden:
jaar exploitatie investeringen
2020 13.164€ 0€
2021 8.158€ 0€
2022  4.512€ 0€
2023 4.647€ 0€
2024 4.784€ 0€
2025 4.921€ 0€

Deze bedragen worden ingeschreven in de strategische 
meerjarenplanning 2020-2025 en het budget 2020 van het 
gemeentebestuur Maldegem.

KERKFABRIEK SINT-JANSONTHOOFDING (OOSTWINKEL) 
- MEERJARENPLAN 2020-2025 EN BUDGET 2020 - 
AANPASSING
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, aangebracht 
door de kerkfabriek van Sint-Jansonthoofding en het 
centraal kerkbestuur van Lievegem, keurt de gemeenteraad 
het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020 van de 
kerkfabriek van Sint-Jansonthoofding (Oostwinkel) goed, 
mits de exploitatietoelagen en de investeringen ten laste van 
het gemeentebestuur als volgt worden weerhouden

jaar exploitatie investeringen
2020 3.038,90€ 0€
2021 4.002,79€ 0€
2022 4.082,60€ 0€
2023 4.167,73€ 0€
2024 4..252,85€ 0€
2025 4.4.337,98€ 0€

Deze bedragen worden ingeschreven in de strategische 
meerjarenplanning 2020-2025 en het budget 2020 van het 
gemeentebestuur Maldegem.
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GOEDKEURING BELEIDSPLAN EN MEERJARENBEGROTING 
INTERGEMEENTELIJK ONROEREND ERFGOEDDIENST 
(IOED) MEETJESLAND 2021-2026*
De gemeenteraad is akkoord met de deelname aan de 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Meetjesland 
voor de periode 2021-2026, met de gewijzigde samenstelling 
en met de jaarlijkse gemeentelijke te indexeren bijdrage van 
6.000 euro aan IOED Meetjesland.

MEERJARENPLAN 2020-2025 AGB: GOEDKEURING*
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem goed.

MEERJARENPLAN 2020-2025 GEMEENTE: VASTSTELLING
De gemeenteraad stelt de meerjarenplan 2020-2025 van de 
gemeente vast.

SCHORSING VAN DE ZITTING 2
De gemeenteraadszitting wordt geschorst, waarna wordt 
overgegaan tot de behandeling van agendapunt 2 van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn: 
Meerjarenplan 2020-2025 OCMW - vaststelling.
Na de behandeling van agendapunt 2 van de zitting 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt de 
gemeenteraadszitting hernomen.

MEERJARENPLAN 2020-2025 GEMEENTE EN OCMW: 
GOEDKEURING
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van 
het OCMW Maldegem goed.

NOMINATIEVE SUBSIDIES 2020 GEMEENTE: TOEKENNING
De gemeenteraad kent de nominatieve subsidies voor 2020 
van de gemeente toe.

WIJZIGING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT MALDEGEM*
Het Algemeen Politiereglement Maldegem werd vastgesteld 
door de gemeenteraad op 18 december 2014 en laatst 
gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2019.
Om verschillende redenen worden wijzigingen voorgesteld: 
1) een wijziging van de GAS-wet van 24 juni 2013 opgeheven 

(wet van 15 juni 2018),
2) in functie van de goede uitvoering van polierwerken,
3) het besluit van de Vlaamse regering aangepast naar die 

van 4 oktober 2014 (laatste versie).
4) in het kader van inclusie (toevoeging van 

‘assistentiehonden')
5) N.a.v. het decreet van de Vlaamse regering van 26 april 

2019 en het standpunt van het college met betrekking tot 
vuurwerk,

6) voor de organisatie van graffiti-projecten,

7) I.h.k.v. de verduidelijking van de bepalingen over 
reclameborden en uitstalinrichtingen 

8) I.h.k.v. inclusie en de realisatie van obstakelvrije 
doorgangen,

9) de nieuwe benaming sinds juni 2019 van PMD waarbij de 
P niet langer staat voor plastiek flessen en flacons, maar 
voor alles plastiek verpakkingen,

10) het uur van het buitenzetten van de vuilniszakken wordt 
gewijzigd,

11) de inzameling van asbest op afroep via IVM (proefproject 
tot eind maart 2022),

12) de verbodsbepalingen op de begraafplaatsen,
13) het woord 'doden' vervangen door 'overledenen',
14) verbodsbepalingen m.b.t. de begraafplaatsen,
15) toevoeging van nieuwe bepalingen in verband met 

'schadelijke middelen',
16) N.a.v. koetsritten door het park, 
17) Gelet op hogere regelgeving en de wijziging van de 

boetebedragen van GAS verkeersovertredingen,

De gemeenteraad stelt het gewijzigde algemene 
politiereglement vast.

OPHEFFEN REGLEMENT SPEELSTRATEN*
De gemeenteraad heft het reglement speelstraten zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 27 november 
2014 op, met ingang van 1 januari 2020. 

STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING MOTTEDREEF 
HUYSBOUW BOUW NV: PRINCIPIËLE BESLISSING*
Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling 
Mottedreef - Huysman bouw NV, gelegen te Maldegem 
en uitkomende in de Mottedreef wordt principieel de 
straatnaam 'Verbroederingslaan' toegekend.

AFSLUITEN VAN EEN OMGEVINGSCONTRACT MET 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN*
De gemeenteraad keurt het omgevingscontract met de 
provincie Oost-Vlaanderen, goed.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEHUIS 
VENECO - GEMEENTE MALDEGE: GOEDKEURING
De gemeenteraad keurt de nieuwe 
Samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco 
en de gemeente Maldegem goed.

ERKENNING ALS MALDEGEMSE EN/OF SPECIFIEKE 
VERENIGING - VERLENGING EN AFWIJKING OP ARTIKEL 6 
§1 VAN HET REGLEMENT*
De gemeenteraad gaat akkoord met een afwijking op artikel 
6§1 en §2 van het reglement "erkenning als Maldegemse en/
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of specifieke vereniging", door een verlenging toe te staan 
van de huidige erkenningen als Maldegemse vereniging en 
als specifieke Maldegemse vereniging tot er een herwerkt 
reglement in de gemeenteraad wordt goedgekeurd. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE 
KRINGWINKEL MEETJESLAND: GOEDKEURING*
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
2020 met de Kringwinkel Meetjesland, goed.

AFSCHAFFING SUBSIDIE HEMELWATERINSTALLATIES
Het gemeentelijk subsidiereglement hemelwaterinstallaties 
wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.

AFSCHAFFEN SUBSIDIE ENERGIEBESPARENDE 
INVESTERING
De gemeenteraad beslist om het subsidiereglement voor 
energiebesparende maatregelen van 15 december 2016 op 
te heffen met ingang van 1 januari 2020.

AFSCHAFFING REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES 
VOOR DE ORGANISATIE VAN CULTURELE, 
GEMEENSCHAPSVORMENDE EN BUURTVERSTERKENDE 
INITIATIEVEN
Het gemeentelijk reglement projectsubsidies voor de 
organisatie van culturele, gemeenschapsvormende en 
buurtversterkende initiatieven wordt opgeheven met ingang 
van 1 januari 2020.
SPAM 18 ONTEIGENING VERBRANDEN BOS - 
KALLESTRAAT: VOORLOPIGE GOEDKEURING*
De gemeenteraad keurt de onteigeningsplannen en 
de bijhorende tabel der grondinnemingen, alsook de 
projectnota voor het spam 18 rioleringsproject verbranden 
Bos - Kallestraat, zoals opgemaakt door het studiebureau 
Jonckheere, uit Brugge, voorlopig goed.

RIOPACT TAKENPAKKET 2020: GOEDKEURING*
De gemeenteraad keurt het Riopact takenpakket 2020 goed.

UITBREIDINGSZONE BEDRIJVENTERREIN - AANLEG 
GROENBUFFERS EN AANVULLENDE PADEN: 
GEDEELTELIJKE GOEDKEURING
De gemeenteraad verleent haar gedeeltelijke goedkeuring 
aan het plan voor de aanleg van groenbuffers en 
aanvullende paden in de uitbreidingszone van het 
bedrijventerrein Maldegem.
De aanleg van de nieuwe voetweg/ontsluitingsweg wordt 
beperkt tot een breedte van 2m. 

BASISSCHOOL KRUIPUIT - SAMENWERKING CLB: 
GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST*
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
inzake de leerlingenbegeleiding op de school tussen de 
gemeentelijke basisschool Kruipuit en het Vrij CLB Het 
Meetjesland, goed.

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING (HINP) - 
(TEAMCHEF RECHERCHE)*
De gemeenteraad beslist om 1 voltijdse statutaire betrekking 
van hoofdinspecteur teamchef lokale recherche van de 
lokale politie Maldegem, vacant te verklaren in het kader van 
de mobiliteit van de geïntegreerde politie.

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING (HINP) 
(TEAMCHEF CONTACTTEAM)*
De gemeenteraad beslist om 1 voltijdse statutaire betrekking 
van hoofdinspecteur teamchef contactteam, van de lokale 
politie Maldegem, vacant te verklaren in het kader van de 
mobiliteit van de geïntegreerde politie.

 DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MEERJARENPLANAANPASSING NR. 1 2019 OCMW
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de 
meerjarenplanaanpassing nr. 1 2019 voor het OCMW 
Maldegem vast.

MEDEDELING: SCHORSING VAN DE ZITTING 1
De zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt 
geschorst, waarna wordt overgegaan tot de behandeling 
van punten op de agenda van de gemeenteraad. 
Na de behandeling van punten op de agenda van 
de gemeenteraad wordt de zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn hernomen.

MEERJARENPLAN 2020-2025 OCMW: VASTSTELLING
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het 
meerjarenplan 2020-2025 voor het OCMW Maldegem vast.

MEDEDELING: SCHORSING VAN DE ZITTING 2
De zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt 
geschorst, waarna wordt overgegaan tot de behandeling 
van punten op de agenda van de gemeenteraad. 
Na de behandeling van punten op de agenda van 
de gemeenteraad wordt de zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn hernomen.

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
Geen
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GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG VAN 
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 
NOVEMBER 2019*
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en 
het audioverslag van de zitting van de raad van 27 november 
2019 goed.

NOMINATIEVE SUBSIDIES 2020 OCMW
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nominatieve 
subsidies voor 2020 van het OCMW goed.

DELEGATIE VASTSTELLEN TARIEVEN
De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert de 
bevoegdheid tot het vaststellen van tarieven voor producten 
en activiteiten geleverd door het dienstencentrum aan het 
vast bureau.

STOPZETTING VAN DE SAMENWERKING 
MET WELZIJNSBAND MEETJESLAND INZAKE 
HUISWERKBEGELEIDING, SCHULDBEMIDDELING 
(GELEIDELIJK), ARCHIEFBEHEER (GEDEELTELIJK) EN AUDIO
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de 
samenwerking met Welzijnsband Meetjesland inzake 
huiswerkbegeleiding, schuldbemiddeling en Audio niet 
verder te zetten en hiervoor de nodige stappen te nemen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de 
dienstverlening inzake archiefbeheer te verminderen tot 
0,15 VTE en hiervoor de nodige stappen te nemen. 

REGLEMENT AANGAANDE HET TOEKENNEN VAN EEN 
TOELAGE AAN VAPH ERKENDE INSTELLINGEN VOOR 
OPVANG VAN PERSONEN MET EEN BEPERKING
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement 
aangaande het toekennen van een toelage aan VAPH 
erkende instellingen voor opvang van personen met een 
beperking opnieuw vast.

STEUNREGLEMENT FINANCIËLE TUSSENKOMST IN DE 
AANKOOP VAN DIENSTENCHEQUES – INDEXERING*
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het 
steunreglement van de financiële tussenkomst in de 
aankoop van dienstencheques naar aanleiding van de 
indexering opnieuw vast.

REGLEMENT AUTODELEN MALDEGEM: WIJZIGING 
REGISTRATIETOOL*
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om te werken 
met de registratie- en reservatietool van Cozycar.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanpassingen 
voor de wijziging van de registratie- en reservatietool in het 
huishoudelijk reglement en de andere aanpassingen in 
het huishoudelijk reglement, overeenkomst gebruiker en 
overeenkomst geregistreerde chauffeur goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het huishoudelijk 
reglement autodelen opnieuw vast.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST: 
AANPASSING*
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met 
de aanpassingen in het huishoudelijk reglement van de 
klusjesdienst en stelt het reglement opnieuw vast.

Ter info:
De volgende vergaderingen 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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OPROEP
Help mee aan de uitbouw van het jeugdhuis.  
Voor de verdere uitbouw van het jeugdhuis zijn wij 
nog steeds op zoek naar geëngageerde jongeren 
voor onze bar op woensdag of vrijdag, activiteiten,… 
Interesse? Neem dan contact op via onderstaande 
gegevens. 

Tal van activiteiten

Tienerwerking jeugdhuis
Goed nieuws voor onze Maldegemse tieners! 
Sinds begin dit jaar kunnen jongeren (+12) op 
woensdagnamiddag terecht in het jeugdhuis 
in Maldegem om gratis deel te nemen aan 
tal van activiteiten. Wees welkom! Ook 
voor een knabbel en een babbel!

Waar: jeugdhuis, Mevr. Courtmanslaan 82 te Maldegem
Wanneer: elke woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur
Op de planning:
29/01 - Chill namiddag
05/02 - Volleybal in de K-ba
12/02 - Karaoke
19/02 - GPS spel
23/02 - Carnaval – gratis soep tussen de stoeten
04/03 - Graffiti workshop
11/03 - Gezelschapsspelen
18/03 - WII namiddag
25/03 - zaalvoetbal in de K-ba

Info
 050 72 72 12 of 050 72 72 16 | Sociale Activering
 info@maldegem.be

 www.maldegem.be/jeugdhuis
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ZATERDAG 
15 FEB '20 

20.30 UUR

GENE THOMAS
VALENTIJNSVOORSTELLING

Veelzijdig, dat is het minste wat je kan zeggen over Gene 
Thomas. 
Hij begon z’n carrière in 1993 als leadzanger van Ship of 
Dreams en kende zijn grote doorbraak bij het publiek twee 
jaar later, in 1995, als leadzanger van X-Session. Daarnaast 
maakt Gene ook Nederlandstalige muziek.

Gene Thomas brengt tijdens deze Valentijnsvoorstelling 
naast zijn grootste eigen hits ook een heleboel covers, dat 
wordt gegarandeerd een feestje! 

€ 23 (VVK), € 26 (ADK), € 22 (KABO), € 20 (GABO en -26 
jaar) 

Valentijnsbuffet 
Vanaf 18.30 uur kan je genieten van een Valentijnsbuffet. 
De prijs voor het buffet (€ 20 per persoon) is niet inbegrepen 
in de ticketprijs, maar betaal je afzonderlijk aan de traiteur 
zelf. Inschrijven kan tot en met dinsdag 11 februari.

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

© Studio 14

© Warner Bros WOENSDAG11 
26 FEB '20 
14.00 UUR

JEUGDFILM
WONDER PARK  

De fantasievolle June ontdekt een pretpark genaamd 
Wonderland, dat verborgen zit in het bos. Het park beschikt 
over leuke glijbanen en pratende dieren. June ontdekt al snel 
dat het park uit haar eigen fantasie is ontsproten en dat ze 
de enige hoop is, samen met de dieren, om deze magische 
plek te redden. 

Inkom: € 2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding 
in de zaal.
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ZONDAG
1 MAART '20

15.00 UUR

COMPAGNIE BARBARIE 
GRATIS CHIPS!

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

Sabam  
en Billijke  
Vergoeding 
worden 
Unisono
Handelszaken, horecabedrijven en organisatoren van 
evenementen kunnen vanaf 1 januari 2020 zowel de 
auteursrechten als de billijke vergoeding met één licentie 
en via één betaling regelen op het platform van Unisono. 
Beheersvennootschappen Sabam, PlayRight en SIMIM 
sloegen de handen in elkaar voor een efficiëntere en 
transparantere dienstverlening, om het de gebruikers 
van hun repertoire zo eenvoudig mogelijk te maken.

Info
 02 286 82 11 | Unisono

 www.unisono.be
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Ethical Hacking

Cedric,  
uw vriendelijke 
hacker van  
om de hoek
Cyberaanvallen zijn niet meer weg te denken uit het journaal, 
elke week is er wel een organisatie of bedrijf die haar gegevens 
ziet gekaapt worden door digitale roversbendes. De motieven 
zijn divers: gaande van crimineel winstbejag of industriële 
spionage tot buitenlands politieke inmenging, en dan zijn 
er natuurlijk nog de jongelui op hun zolderkamer die af en 
toe kattenkwaad uithalen. Tijdens deze sessie komt ethisch 
hacker Cedric De Vroey ons inleiden in de wereld van hackers 
en cyberveiligheid en demonstreert hij ons enkele bekende 
cyberaanvallen.

Wanneer: donderdag 20 februari om 19.30 uur 
Waar: Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3 
Kostprijs: gratis 
Inschrijven: verplicht via www.maldegem.be/webshop 

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

Lezing

Bart Moeyaert 
vertelt
In 2019 won Bart Moeyaert de prestigieuze Astrid  
Lindgren Memorial Award, de officieuze Nobelprijs  
voor jeugdliteratuur. Het is de bekroning voor de ziel en 
boodschap die hij al tientallen jaren in zijn werk legt. 
 
Met deze performance krijg je een inkijk in het leven 
en werk van de auteur. De lezing heeft het jaar 1939 
als beginpunt. Het verhaal eindigt op de dag van de 
lezing zelf. Je hoort het verhaal van het gezin waarin hij 
opgroeide, het ontstaan van het eerste boek, de evolutie 
van ideeën, en wordt er op een aantal titels dieper 
ingegaan. 
 
Deze avond haalt zijn kracht uit het intieme karakter.  
Er zijn voor deze lezing maximaal 50 plaatsen.

Wanneer: vrijdag 6 maart om 19.30 uur 
Waar: Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3 
Prijs: € 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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Vanaf  zondag 2 februari

Ontbijtzwemmen
Zin om na het zwemmen te genieten van een 
heerlijk ontbijt, dat je niet zelf hoeft klaar te 
maken? Dat kan! Vanaf 2 februari, kan je elke  
1ste zondag van de maand in het Sint-Anna-
zwembad terecht.

Prijs 
€12/volwassenen: zwembeurt inbegrepen
Koffiekoek + Pistolet / Vruchtensap  / 1sn hesp + 1sn kaas / 
1 Koffie of thee / Choco, confituur of speculoospasta / Stuk 
fruit + 1sn cake

€8/kind: zwembeurt inbegrepen 
Chocoladekoek / Stuk fruit / Sandwich / Choco, confituur of 
speculoospasta / ½ sn kaas + ½ sn hesp / Chocomelk warm 
of koud

Data 
• 2 februari 
• 1 maart 
• 5 april 

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan ten laatste tot de  
woensdag voorafgaand aan de gewenste datum via:
• door afgifte van het inschrijfstrookje 
• online via www.maldegem.be/ontbijtzwemmen
Je inschrijving is pas definitief na bevestiging van de datum 
en betaling. 

Info
 050 72 89 71 | Cafetaria zwembad
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/ontbijtzwemmen
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Inschrijfstrook ontbijtzwemmen
Voornaam: Naam:    

Adres:   Telefoon:  

Ik wens in te schrijven op zondag     

Aantal volwassenen :   Aantal kinderen:  

Te betalen bedrag:     

Gelieve dit strookje ten laatste de woensdag voorafgaand aan de gewenste datum af te geven in het zwembad.

• 3 mei 
• 7 juni

Nieuw!
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