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Dank voor de geschonken boeken en de leuke 
commentaren in het gastenboekje!  #freelittlelibrary #bibmaldegem  #igmaldegem #ruilboekenkast

5/09/20 lcbrgnjn
#atherightplaceatherightime #eekhoorn  in het prachtige park in #maldegem   #photooftheday #igmaldegem

30/08/2020 joyce_buzeyn
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

Welkom bij de Jeugddienst! Waarvoor kan  

je bij ons terecht? Check onze website  

www.maldegem.be/jeugddienst (dank-

je-wel @manon_de_baets) #igmaldegem

1/09/2020 jeugddienstmaldegem

#tinylittlelibrary #igmaldegem  

@bibliotheekmaldegem #opennow  

#adegem #oudeweg56  

#takeandgiveabook #goodreads

21/08/2020 pietvaneenooghe

6/09/2020 claudenobus

Micro aan de neus bij de preview van 

het seizoen 2020-2021 in Den Hoogen 

Pad #igmaldegem

25/08/2020 maarten_schrLeopoldkanaal early in the morning.  
#sunrise #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.

Dikke proficiat aan het vijfgeslacht in onze 

gemeente! #igmaldegem #vijfgeslacht  

#uitzonderlijk

7/09/2020 gemeente_maldegem
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Brief  van 
Senne
Senne schreef me deze 
brief over zijn grote 
droom. Beste Senne, 
hierbij laat ik je alvast 
weten: we gaan ermee 
aan de slag!

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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Spelkoffer  
voor kwetsbare  
jonge kinderen
In september ontvingen 42 jonge kinderen uit 
kwetsbare Maldegemse gezinnen een spelkoffer. Het 
Huis van het Kind Maldegem ontving 2 304,45 euro 
subsidie van de Vlaamse overheid in kader van het 
actieplan “Kwetsbare kinderen in tijden  
van corona”. 

In overleg met het Huis van het Kind en de 
schoolbrugfiguren werd gekozen om duurzame 
spelkoffers samen te stellen. Er worden koffers 
voorzien voor de doelgroep van 0 tot 2 jaar, voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar en ten slotte voor kleuters 
van 4 tot 6 jaar. Al spelenderwijs kunnen jonge 
kinderen zo cruciale vaardigheden aanleren op 
sociaal-emotioneel, psychosociaal en motorisch vlak. 

De gemeente verdeelde eerder dit jaar met het 
project “Spelenderwijs” pedagogisch verantwoord 
speelgoed aan kwetsbare gezinnen. Met de 
spelkoffers zetten we ons doel verder om elk kind in 
Maldegem gelijke kansen te bieden. 

Info
 050 72 72 12 | OCMW
 info@maldegem.be

AanZet in Maldegem: 
steun Maldegemse  
kinderen in armoede
De gemeente lanceerde begin september een 
financieel ‘adoptiesysteem’ voor Maldegemse 
jongeren in armoede. Met AanZet vragen 
we de steun van inwoners, bedrijven, 
verenigingen en serviceclubs om 300 jongeren 
financieel te ‘adopteren’, met een gift van 300 
euro per schooljaar. 

Wil je als organisatie, bedrijf of betrokken 
burger één of meer kinderen een financieel 
duwtje in de rug geven voor schooljaar  
2020-2021? 

• Schenk meteen via enkele muisklikken je 
bijdrage via www.AanZetinmaldegem.be.

• Met je gift bekostig je schoolkosten en 
-maaltijden, noodzakelijke kledij en andere 
essentiële kosten voor de ontwikkeling. 

• Dit jaar is jouw gift voor 60% (i.p.v. 45 %) 
fiscaal aftrekbaar. 

Info
 050 72 72 10 | OCMW
 info@maldegem.be
 www.aanzetinmaldegem.be 
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Extra duwtje in de rug

Coronasteun
De gemeente Maldegem wil met een nieuw 
coronasteunreglement inwoners, die het echt nodig 
hebben, een extra duwtje in de rug geven.
Enerzijds kunnen inwoners met een beperkt inkomen, 
een vereenvoudigde coronasteun van 30 of 50 euro 
per maand per gezinslid aanvragen. 

Anderzijds kunnen inwoners met een beperkt inkomen, 
die hun inkomen de voorbije maanden zagen dalen als 
gevolg van de coronacrisis, een uitgebreide coronasteun 
aanvragen. De uitgebreide coronasteun kan, in functie 
van de gezinssamenstelling, oplopen tot 200 euro per 
maand.

Beide tussenkomsten worden enkel toegekend aan 
inwoners wiens inkomen lager is dan het voor hen 
geldende referentiebudget. 

Zowel de vereenvoudigde als de uitgebreide 
coronasteun kan je aanvragen via www.maldegem.be/
coronasteun, info@maldegem.be of tel. 050 72 72 10.
Wie recht heeft op coronasteun, kan ook terecht in de 
sociale superette voor een voedselpakket met verse 
groenten en fruit. De inhoud van de pakketten wordt 
bovendien uitgebreid met een aantal hygiënische 
producten om zo de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. 

De coronasteun is financieel mogelijk dankzij eigen 
middelen en middelen van de Vlaamse en Federale 
overheid. 

Info
 050 72 72 10 | OCMW
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/coronasteun

Coronamaatregelen

Blijf op de hoogte
Via

 0800 14 689 (algemeen infonummer)
 050 72 89 37 (maatregelen Maldegem)
  info@maldegem.be 
  www.info-coronavirus.be
  www.maldegem.be/coronavirus

 Maldegem app

inhoud
2 #IGMaldegem
3 Voorwoord
4 Kort 
6 Werken bedrijventerrein
8 Op zoek naar een verdwenen stukje Maldegem
9 Week van de handhaving
10 Griepvaccinatie / Maand van het bevolkingsonderzoek  
 borstkanker
11 Doe mee aan de Gemeente- & Stadsmonitor
12 Tele-onthaal / Orgaandonatie
13 UiT in Maldegem
14 Herdenkingsplechtigheid / Dag van de jeugdbeweging /   
 Theatervoorstelling
15 Vrijetijdsaanbod herfst- en kerstvakantie
16 Knotcursus Landschapsbeheer op Maat 
17 Goed voorbereid naar het recyclagepark
18 Haal tijdig de juiste reisdocumenten!
19 Eén app voor brandweer, ambulance of politie
20 Uit de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
25 Openbaar onderzoek
26 CC Den Hoogen Pad 
27 De Schrijfwijzen / De eeuw van Xi, een inkijk in China
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Heraanleg en uitbreiding

Werken bedrijventerrein
De gemeente Maldegem, Veneco, Aquafin en het 
Agentschap Wegen en Verkeer transformeren 
samen het bedrijvenpark ter hoogte van 
Krommewege/Vliegplein/Steenhouwerslaan/
Industrielaan. Naast de heraanleg van het 
bestaande terrein (125 ha), komt er ook een 
uitbreiding, goed voor ongeveer 35 ha extra 
bedrijventerrein. De werken aan het nieuwe 
terrein gingen eind september van start. Vanaf 
begin 2021 plannen we de omvorming van het 
bestaand terrein en de nieuwe aansluiting op de 
N9. De werken duren naar schatting tot 2028.

Meer jobs, verkeersveiliger en natuurlijk 
waterbeheer
De uitbreiding van het bedrijventerrein zal zorgen 
voor meer werk in Maldegem met tientallen nieuwe 
bedrijven en honderden bijkomende jobs. Een netwerk 
aan fietspaden en een nieuwe toegang langs de N9 
zorgt voor een optimale bereikbaarheid voor inwoners, 
medewerkers en leveranciers. Ook op het bestaand 
bedrijventerrein is er ruimte voor fietsers en wordt het 
zwaar verkeer richting Adegem-Dorp, Verbranden Bos en 
Vossenhol geweerd. 

 



2020  OKTOBER | 7 6  |  MALDEGEM MAGAZINE6  |  MALDEGEM MAGAZINE

Het bedrijventerrein moet een toonbeeld worden van 
een milieuvriendelijk en natuurlijk waterbeheer met 
ruimte voor ontspanning voor werknemers in een 
groene omgeving.

Timing - Uitbreiding
In 2020 lag de focus op de uitvoering van het 
archeologisch onderzoek. Vanaf 21 september 2020 start 
de aannemer met de wegen- en rioleringswerken in de 
nieuwe zone. 

Vanaf januari 2021 voert het Agentschap Wegen en Verkeer 
werken uit om het te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein 
aan te sluiten op de N9. Door de aanleg van de nieuwe 
wegenis naar de uitbreidingszone zal doorgaand verkeer 
t.h.v. het kruispunt Ringbaan/Zandakkers naar het 
bedrijventerrein niet meer mogelijk zijn. 

Naast de nieuwe wegenis wordt een netwerk van 
fietspaden aangelegd met een verbinding naar Adegem-
Dorp via de Lekvijverswegel en naar Maldegem via 
het Vliegplein. Ook op het bestaand bedrijventerrein 
wordt de fietsinfrastructuur geoptimaliseerd en nieuw 
aangelegd (Krommewege en Nijverheidslaan). 

Timing – Heraanleg bestaand terrein
In september start Aquafin een bevraging bij de 
bedrijven op het bestaand bedrijventerrein en in een 
deel van de Lindestraat en Blekkersgat voor de scheiding 
van regen- en afvalwater op privaat terrein.

De geplande werken gebeuren in 5 fasen en zullen 
opeenvolgend plaatsvinden tussen 2021 en 2028:
• Fase A: Krommewege + Deel Lindestraat (tussen Pot- 

en Zuidhoutstraat en Krommewege)
• Fase B: Nijverheidslaan 
• Fase C: Steenhouwerslaan
• Fase D: Vliegplein + deel Sint-Barbarastraat (tussen 

Vliegplein en N9) + deel Blekkersgat (tussen kallestraat 
en Krommewege)

• Fase E: Industrielaan

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van 
de werken en de beschikbare percelen, schrijf je 
dan in voor de nieuwsbrief via www.veneco.be/
bedrijvenparkmaldegem.  

Info 
 050 72 86 00 | Dienst Openbaar Domein
 info@maldegem.be
 www.veneco.be/bedrijvenparkmaldegem

Archeologiewerken
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Op zoek naar een verdwenen stukje Maldegem

Spectaculaire vondsten tijdens  
archeologische opgravingen  
bedrijventerrein 
Veneco ontwikkelt samen met de gemeente Maldegem 
een nieuw bedrijvenpark ter hoogte van Krommewege, 
dichtbij de dorpskern van Adegem. Al enkele maanden 
voeren archeologen van De Logi & Hoorne en GATE 
Archaeology een grootschalig onderzoek uit. Ongeveer 
17 ha wordt gefaseerd onderzocht via een opgraving. 
De archeologen nemen ons terug mee in de tijd op een 
reis die zo’n 15.000 jaar geleden start in de prehistorie 
en eindigt bij Wereldoorlog II.

Van prehistorie tot Wereldoorlog II
Van prehistorie tot Wereldoorlog II: de resultaten 
zijn spectaculair. Zo werden tientallen verdwenen 
boerderijen onderzocht uit de bronstijd, ijzertijd, 
Romeinse Periode en middeleeuwen. Zo’n historisch 
boerenerf bestond doorgaans uit een aantal monumentale 
houten huizen en stallingen en was omgeven door 
een complex systeem van grachten en greppels. De 
archeologen vonden er ook spijkers voor de opslag van 
graan en andere agrarische producten, waterputten en tal 
van mestkuilen. 

Bovendien kwamen tal van ondergrondse overblijfselen 
van het verdwenen militair vliegplein van Maldegem aan 
het licht. Tijdens de mobilisatieperiode in 1939 begon het 
Belgische leger met de aanleg van drie hulpvliegvelden in 
het Meetjesland, naast Maldegem ook in Ursel en Aalter. 
De luchtbasis van Maldegem werd tijdens Wereldoorlog 
II in gebruik genomen door de Duitse Luftwaffe in de Slag 
om Engeland.

Tot slot, een belangrijk aspect in het onderzoek is de 
reconstructie van het prehistorische landschap van 
het Meetjesland: een toendra met meren en vennen 
zoals vandaag nog terug te vinden is in grote delen van 
Scandinavië. 

Opgravingen in de kijker
Veneco en IOED Meetjesland zetten de komende maanden 
de opgravingen uitgebreid in de kijker. Wij volgen de 
situatie rond het coronavirus op de voet op. Als alles 
goed gaat, is tijdens de archeologiedagen op 9, 10  
en 11 oktober het publiek welkom. 

Interesse? Hou de facebookpagina Archeo-Veneco in het 
oog voor alle info rond het programma en inschrijving. Via 
deze pagina zijn de archeologen van De Logi & Hoorne en 
GATE Archaeology op de voet te volgen.  

Info
 09 251 22 22 | Veneco
 www.facebook.com/archeoveneco/
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Week van de handhaving
Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, 
pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker 
niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet 
mooier op. Bovendien kosten deze hopen afval ook 
hopen geld aan lokale en andere overheden.

Tijdens de Week van de Handhaving, van 5 tot en 
met 11 oktober, voeren de politie, GASvaststellers, 
gemeenschapswachten, veldwachters als lokale en 
gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties 
zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of 
waterwegbeheerders… extra controles uit op sluikstort  
en zwerfvuil.

Acties in Maldegem
• Op maandag 5 oktober, de startdag van de Week van 

de Handhaving, organiseren we een ludieke actie 
tijdens de maandagmarkt. Kom zeker langs!

• De politie houdt die week ook in Maldegem extra 
patrouilles.

• De intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging 
voor Huisvuilverwerking (IVM) plaatst in overleg met de 
gemeente aan glasbollen en andere “hotspots” camera’s 
om sluikstorters af te schrikken en te betrappen.

Wist je dat…
• Je glas aan de glasbol zetten… 
• Hondenpoep op straat…
• Je afgereden gras of tuinafval achterlaten in de berm…
… ook een vorm van sluikstort is?! 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 info@maldegem.be 
 www.mooimakers.be 
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Dit jaar vanaf  50 jaar

Griepvaccinatie
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. Daarom laten 
volgende risicigroepen zich best elk jaar vaccineren 
tegen seizoensgriep:

• 65-plussers, en met de corona-epidemie iedereen 
ouder dan 50 jaar;

• vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
• chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een 

longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of 
nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;

• mensen met verminderde weerstand door andere 
ziekten of door een medische behandeling

• al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische 
instelling voor lang verblijf of instelling voor personen 
met een beperking opgenomen is;

• iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze  
risicopersonen

• iedereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 
maanden;

• iedereen die in de gezondheidssector werkt.

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar 
extra belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal 
laten vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor 
gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat 
de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een 
eventuele coronapiek in het griepseizoen.

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen 
midden oktober en midden december.  

Info
Informeer bij je huisarts

 www.laatjevaccineren.be 

Oktober

Maand van het  
bevolkingsonder-
zoek borstkanker
Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming 
tegen borstkanker. Met het bevolkingsonderzoek 
borstkanker worden 50 t.e.m. 69 jarige vrouwen 
in Vlaanderen uitgenodigd om elke twee jaar een 
screeningsmammografie te laten nemen.

Stel je deelname niet uit. De mammografische eenheden 
nemen zeer strenge maatregelen om besmetting met 
Covid-19 te voorkomen. 

Heb je vragen over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker 
raadpleeg dan je huisarts of neem contact op met 
het Centrum voor Kankeropsporing via onderstaande 
gegevens. 

Info
 0800 60 160 | Centrum voor Kankeropsporing 
 info@bevolkingsonderzoek.be
 https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/
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Burgerbevraging

Doe mee aan de  
Gemeente- & Stadsmonitor 
Is het leuk wonen in jouw buurt? Kun je veilig 
fietsen in onze stad? Is er voldoende groen? Hoe 
tevreden ben je over de voorzieningen en diensten 
in onze gemeente? Tot eind oktober organiseert 
het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de 
grootschalige burgerbevraging Gemeente- & 
Stadsmonitor. Bijna 400 000 inwoners van 17 tot 
85 jaar in Vlaanderen worden uitgenodigd om een 
vragenlijst in te vullen over hun stad of gemeente. 
Ook jij kunt hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
We hopen dat je je mening geeft. 

Deze driejaarlijkse bevraging stond aanvankelijk in het 
voorjaar gepland. Door corona besliste het Agentschap 
Binnenlands Bestuur om de bevraging uit te stellen naar 
het najaar.

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. 
De analyses worden gemaakt op gemeentelijk 
niveau en werken volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Info
 1700 | Agentschap Binnenlands Bestuur
 gemeente-stadsmonitor@vlaanderen.be
 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
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Vrijwilligers gezocht!

Tele-onthaal
Met 600 zijn ze... de vrijwilligers die bij de hulplijn 
Tele-Onthaal 24/7 zorgen voor een luisterend oor 
voor wie het moeilijk heeft. Tijdens de corona-
lockdown kregen ze 20 % meer oproepen dan 
gewoonlijk. Om de werking nog te versterken 
start Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen in Gent op 17 
oktober een opleidingsreeks voor extra telefoon-en 
chatvrijwilligers. 

Iets voor jou? Meld je aan via www.tele-onthaal.be/
word-vrijwilliger 

Info
 106 | Tele-Onthaal (Hulplijn)
 09 220 82 92 | Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen vzw
 oost-vlaanderen@tele-onthaal.be
 www.tele-onthaal.be 

Orgaandonatie
Orgaandonatie kan een leven redden. Voor 
veel patiënten met chronische, onomkeerbare 
aandoeningen, is transplantatie van een orgaan 
de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft 
door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen 
gebruikt worden om levens te redden. Het is 
belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je 
registreert als donor.

Voorwaarden
Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België 
woont, dan staat de wet de verwijdering van organen 
na je dood toe tenzij:
je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven
je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) 
zich tegen de orgaanafname verzetten.

Hoe aanvragen
Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood 
de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan 
je vooraf het formulier voor instemming of weigering 
tot orgaandonatie invullen en gratis laten registreren 
bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Je kan 
het formulier ook krijgen bij je huisarts, bij het 
gemeentebestuur of online. Maak een afspraak bij de 
Dienst Bevolking om langs te komen of registreer je 
online via www.maldegem.be/orgaandonatie. 

Info
 050 72 89 45 | Dienst Bevolking
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/orgaandonatie
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 do 1/10/20 
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur

Waar: Canada Poland War Museum, 

Heulendonk 21, Adegem

Meer info: Maldocaps

 za 3/10/20 
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

 ma 5/10/20 
Schaaknamiddag
14.00 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal dienstencentrum Oud St. 
Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92
Meer info: Lokaal dienstencentrum 
Oud St. Jozef tel. 050 40 39 21, vicky.
vandamme@maldegem.be

 di 6/10/20 
Contactgroep Parkinson
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef 

 vr 9/10/20 
Atelier Anima – Beethoven
Van 20.00 tot 21.00 uur
Waar: kerk Middelburg
Meer info: Anima Eterna Brugge, 
events@animaeterna.be, tel. 050 95 09 
29, www.animaeterna.be

Groot Dictee heruitgevonden
Zie pag. 27

 vr 9/10 t.e.m. zo 11/10 
Archeologiedagen
Zie pag. 8

 ma 12/10/20 
Leeskring
14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef 

 di 13/10/20 
De Leeuwen van Vlaanderen
Zie pag. 14

 woe 14/10/20 
Jeugdfilm
Zie pag. 26

 woe 14/10 en 28/10/20 
Workshop gemengde technieken
Waar en meer info: Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef 

 do 15/10 of 29/10/20 
Workshop 'werken met foto's op pc'
Van 9.00 tot 11.30 uur
Waar en meer info: Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef 

 zo 18/10/20 
Concert orgel en natuurhoorn
15.30 tot 19.00 uur
Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem
Meer info: Orgelpunt Adegem,  
tel 0468 18 46 19,  
johandekesel@hotmail.com

 ma 19/10/20 
Bingonamiddag
14.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef
 

 woe 21/10/20 
Gezondheidsconsultatie
8.30 tot 11.30 uur
Waar en meer info: Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

Workshop ‘itsme’ account
Tussen 14.00 en 17.00 uur
Waar en meer info: Lokaal 
dienstencentrum Oud St. Jozef

 vr 23/10/20 
Plechtigheid Burkel
Zie pag. 14

 za 24/10/20 
Atelier Anima – Mozart
Van 20.00 tot 21.00 uur
Waar: kerk Middelburg
Meer info: Anima Eterna Brugge, 
events@animaeterna.be, 050 95 09 29, 
www.animaeterna.be

Erhan Demirci - Wa make?
Zie pag. 26

 ma 26/10/20 
Yoga@debib
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

 za 31/10/20 
De eeuw van Xi, een inkijk in China 
door Stefan Blommaert
Zie pag. 27
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Wil je jouw activiteit in deze 
kalender? Dat kan! Surf naar 
www.uitdatabank.be en vraag je 
invoeraccount aan. Je activiteit 
verschijnt dan niet alleen in dit 
infomagazine (enkel niet-commerciële 
activiteiten en invoeren vóór de 1ste 

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

Herdenkings- 
plechtigheid
Naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen 
heeft de gemeente beslist om dit jaar op vrijdag 23 
oktober een aangepaste plechtigheid te organiseren. 

Meer informatie wordt in de loop van oktober 
bekendgemaakt via www.maldegem.be, de Maldegem 
app, de facebookpagina Gemeente Maldegem en  
de lokale pers. 

Info
 050 72 89 59 | Dienst Evenementen

Theatervoorstelling: 
De Leeuwen van 
Vlaanderen 
Op 20 juni was het de Dag van de Vluchteling. In 
het teken hiervan organiseert OCMW Maldegem 
in samenwerking met CC Den Hoogen Pad en 
het trio Erhan Demirci, Han Coucke en Latif Ait 
de humoristische voorstelling ‘De Leeuwen van 
Vlaanderen’. 

In deze voorstelling gaan Erhan, Han & Latif op zoek naar 
de oorsprong van de Vlaamse Cultuur. En hoe kunnen ze 
dat beter door een reconstructie te doen van het verhaal 
der verhalen van de Vlaamse cultuur ‘De leeuw van 
Vlaanderen’ van Hendrik Conscience

Wat: Luchtige, humoristische theatervoorstelling De 
Leeuwen van Vlaanderen. 
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, Adegem 
Wanneer: dinsdag 13 oktober om 20.00 uur 
Deuren open om 19.30 uur
Prijs: € 5 per persoon. 
UIT-Pas met kansentarief? Geef een seintje! 

Inschrijven is verplicht! Gelieve je naam en het  
aantal personen in je bubbel door te geven via  
integratie@maldegem.be of tel. 050 72 72 12. 

Opgelet: beperkt aantal tickets dus tijdig reserveren is  
de boodschap! 

Info
 050 72 72 12 | OCMW
 info@maldegem.be
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Save the date!
23/10/20
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Herinnering

Start inschrijving vrijetijdsaanbod  
herfst- en kerstvakantie
Op zaterdag 3 oktober om 9.00 uur starten de 
inschrijvingen voor de activiteiten tijdens de herfst- 
en kerstvakantie. Er staan opnieuw heel wat leuke 
activiteiten op het programma. Dansen, knutselen, 
zwemmen, schaatsen,… er is voor elk wat wils! Om snel 
in te kunnen spelen op mogelijke wijzigingen in het 
kader van COVID-19, is het aanbod voor het najaar enkel 
online te raadplegen via www.maldegem.be/webshop. 
Klik op de gewenste activiteit om info te krijgen over 
leeftijd, data, uren en inhoud van de activiteit.

Inschrijven  
Schrijf je kind(eren) vanaf zaterdag 3 oktober om 9.00 
uur online in via www.maldegem.be/webshop.

Heb je een UiTPAS met kansentarief? Dan kan je 
inschrijven door een mailtje te sturen met de naam van 
je kind, het UiTPASnummer en de gewenste activiteit(en) 
naar uitpas@maldegem.be.

Wie vragen of problemen heeft kan zaterdag 3 oktober 
tussen 9.00 en 11.45 uur bellen naar tel. 050 72 86 28. 
Inschrijven kan ook vanaf maandag 5 oktober door 
langs te gaan bij de Jeugddienst, het UiTloket of de 
Sportdienst. 

Info
 050 72 86 22 | UiTloket
 050 72 86 28 | Jeugddienst
 050 72 89 70 | Sportdienst
 info@maldegem.be

 www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

 www.maldegem.be/webshop
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21 november

Knotcursus Landschapsbeheer op Maat 
Knotbomen beheren is niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Er zijn wel wat vaardigheden en kennis voor nodig 
om beheerwerken op een veilige en correcte manier 
uit te voeren. Een goed beheer is noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat knotbomen gezond blijven 
en niet uitscheuren. Het Regionaal Landschap 
organiseert samen met het Opleidingscentrum  
PCLT een knotcursus. 

De cursisten leren in de voormiddag over de groeifasen 
van bomen, over verschillende snoeitechnieken en de 
ecologische waarde van knotbomen. In de namiddag 
zetten ze de theorie om in de praktijk en oefent men 
enkele technieken met de kettingzaag.

Inschrijven: www.RLM.be, maximum 10 deelnemers. 
Je inschrijving is pas definitief na betaling van het 
inschrijvingsgeld.

Locatie: Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve,  
Bus 1, 9900 Eeklo 

Info
 050 70 00 42 | RLM
 info@rlm.be
 www.rlm.be 
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4 stappen

Goed voorbereid naar  
het recyclagepark
Jij bepaalt voor het grootste deel zelf hoe vlot 
jouw bezoek aan ons recyclagepark verloopt. Een 
probleemloos en vlot bezoek start thuis!

Volg onderstaande vier stappen vóór je vertrek naar het 
recyclagepark. Op die manier bespaar je tijd voor jezelf 
en breng je minder tijd door op het recyclagepark. 

Informeer
Een verwittigd man is er twee waard, zo luidt het 
spreekwoord. Op www.maldegem.be/recyclagepark 
vind je de openingsuren, met welke afvalsoorten je er 
terecht kan, wat gratis en wat betalend is.

Herbruikbare spullen
Heb je herbruikbare spullen? Breng ze naar de 
Kringwinkel, Vliegplein 54, of bel om de spullen te laten 
ophalen naar het nummer 09 377 77 74.

Haal spullen vooraf uit elkaar
Op voorhand spullen, met het juiste materiaal uit elkaar 
halen, is de sleutel tot een vlot bezoek. Bovendien 
kan je dit thuis ook veilig aanpakken en breng jezelf 
en anderen niet nodeloos in gevaar. Vb. Haal het 
vensterglas of spiegel vooraf uit de oude kast.

Sorteer thuis
Ben je jouw auto aan het laden, probeer dit zo logisch 
mogelijk te doen. Plaats alles van één afvalsoort samen. 
Goed georganiseerd thuis, is vlot manoeuvreren op 
het park, en dus sneller terug naar huis met een lege 
wagen!

BELANGRIJK: voor bepaalde afvalsoorten moet je 
betalen. Dat kan enkel met bancontact. 

Info
 050 71 94 02 | Recyclagepark
 050 72 86 13 | Milieudienst
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/recyclagepark
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Op reis met kinderen?

Haal tijdig de juiste reisdocumenten!
Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is, net als 
voor volwassenen, afhankelijk van de reisbestemming:
   

Heeft je kind een kids-ID of een paspoort nodig 
(eventueel met visum)? 
Informeer je:
• bij de ambassade van het land van bestemming in 

Brussel (adressen op diplomatie.belgium.be),
• op de website van Buitenlandse Zaken via 
 diplomatie.belgium.be,
• bij de luchtvaartmaatschappij.

Hoe vraag je een kids-ID 
aan voor je kind?
Maak een afspraak via  
www.maldegem.be/afspraak, 
ga met je kind naar de 
gemeente en neem de 

volgende documenten mee:
• de kids-ID (als het er een heeft)
• een nieuwe pasfoto
• Kind en minstens 1 ouder moeten aanwezig zijn bij 
 de aanvraag.

Hoe lang is de kids-ID van je kind geldig?
Minderjarigen (tot 12 jaar) krijgen een kids-ID dat drie 
jaar geldig is. Let evenwel op bij kids-ID’s van heel jonge 
kinderen. De foto moet goedgelijkend zijn en het is dan 
ook weinig waarschijnlijk dat een kind van 3 jaar naar het 
buitenland kan met een kids-ID dat is afgegeven toen het 6 
maanden oud was.

Hoe vraag je een nieuw 
paspoort aan voor je kind?
Maak een afspraak via  
www.maldegem.be/afspraak, 
ga met je kind naar de 
gemeente en neem de 

volgende documenten mee:
• het oude paspoort (als het er al een had)
• een nieuwe pasfoto
• Kind en minstens 1 ouder moeten aanwezig zijn bij de 

aanvraag.
• De paspoortaanvraag van een minderjarige moet 

steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf 
(vanaf ongeveer 6 jaar) en door één van de ouders. De 
gemeente kan steeds vragen dat ook de andere ouder 
zijn goedkeuring geeft.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen digitale 
vingerafdrukken geven. 
  

Hoe lang is het paspoort van je kind geldig?
Minderjarigen (tot 18 jaar) krijgen een paspoort dat vijf 
jaar geldig is. Let evenwel op bij paspoorten van heel jonge 
kinderen. De foto moet goedgelijkend zijn en het is dan 
ook weinig waarschijnlijk dat een kind van 3 jaar naar het 
buitenland kan met een paspoort dat is afgegeven toen het 
6 maanden oud was.

Je kind reist zonder jou. Is de ouderlijke 
toestemming nodig?
Er bestaan geen Belgische of internationale formulieren of 
procedures die de regels inzake ouderlijke toestemming 
voor reizen van minderjarigen vastleggen. 

Toch is het raadzaam schriftelijk toestemming te geven 
wanneer je kind alleen of in het gezelschap van andere 
personen dan de ouders reist.

Wanneer je kind met één ouder reist, staat het je vrij het 
schriftelijk akkoord van de andere ouder op papier te 
zetten, de handtekening door de gemeente voor echt te 
laten verklaren en deze schriftelijke toestemming mee 
te nemen op reis. Wanneer het kind en de ouder niet 
dezelfde familienaam hebben, kan een kopie van de 
geboorteakte dienen als bewijs van verwantschap.
Om onaangename verrassingen te voorkomen, informeer 
je je best bij de luchtvaartmaatschappij en bij de 
ambassade of het consulaat van het land van bestemming 
over extra documenten die nodig zijn voor kinderen die 
alleen of met één ouder reizen. 

Info
 050 72 89 45 | Dienst Bevolking
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/kids-id
 www.maldegem.be/internationaal-paspoort 
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Eén app voor brandweer,  
ambulance of politie
De app 12 BE is één van de mogelijkheden om de nood-
centrales te contacteren als je in nood bent en dringend 
hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie. 
Het belangrijkste voordeel van de app 112 BE is dat je de 
noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook 
niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon 
op het icoontje van brandweer, ambulance of politie 
afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

Als je meerdere diensten tegelijk nodig hebt, bijvoorbeeld 
zowel de ziekenwagen als de politie , kan je best “zieken-
wagen of brandweer” kiezen zodra er sprake is van een 
medisch noodgeval. Maar ook als je een verkeerde keuze 
maakt zal de operator je altijd verder helpen. 

Als je de app 112 BE gebruikt met een smartphone, ra-
den we aan om je wifi of mobiel internet aan te zetten 
als je belt met de app 112 BE, maar ook zonder inter-
netverbinding kan je de app 112 BE zeker gebruiken. 
De indicatie van de plaats waar je je bevindt wordt dan 
via sms gestuurd naar de noodcentrale in plaats van via 
internetverbinding. De operatoren krijgen zo al een indi-
catie van waar je je bevindt.

Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via 
vaste telefoon en GSM. 

Info
 112 | Noodnummer
 112@ibz.fgov.be (algemene info)
 www.112.be

www.112.be

Download

Ga naar         of        Store.

Zoek " 112 BE ". 

Ga naar         of        Store.Ga naar         of        Store.

Download en installeer de app. 

1

Gebruik de app als je 
dringend hulp nodig hebt van 
brandweer, ambulance of 
politie in België. 

Bel

3

Registreer

Vul je naam, 
je contactgegevens en 
extra info in. 

2Dringend hulp nodig? 
Bel de noodcentrales 
nu ook via app.

App 112 BE
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2020
GEMEENTERAAD
MEDEDELINGEN
• Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt mee dat 

de vergadering niet gelivestreamd wordt maar 
wel gestreamd. Om het openbaar karakter van de 
gemeenteraad zo goed mogelijk te benaderen, zal 
de opname eerstdaags op de website gepubliceerd 
worden.

• In overeenstemming met artikel 333 van het 
decreet over het lokaal bestuur wordt aan de 
gemeenteraad kennis gegeven van het besluit 
van de waarnemend gouverneur van 3 augustus 
2020 houdende vernietiging van het besluit van 
de gemeenteraad van Maldegem van 29 april 2020 
houdende toepassing van de deontologische code 
raadslid. 

• Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt tevens 
mee dat de wnd. gouverneur van Oost-Vlaanderen 
het collegebesluit van 20 december 2019 inzake de 
weigering van de reservatie van een concessie voor 
grond en kelder voor 2 personen op het kerkhof 
van Middelburg heeft vernietigd.

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- 
OF AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 JUNI 2020*
• De notulen werden ten minste acht dagen voor de 

dag van de vergadering ter beschikking gesteld van 
de gemeenteraad. 

• De audiovisuele opname werd eerstdaags na de 
zitting van 24 juni 2020 en uiterlijk acht dagen voor 
de dag van de vergadering van heden gepubliceerd 
op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen 
gemeenteraad': zie https://web-maldegem.
streamovations.be 

• Er werden geen opmerkingen gemaakt. 

De gemeenteraad keurt de notulen en de 
audiovisuele opname van de zitting van de 
gemeenteraad van 24 juni 2020 goed.

BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN 
ALS MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET 
CORONAVIRUS COVID-19: BEKRACHTIGING*
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De gemeenteraad bekrachtigt volgende besluiten van 
de burgemeester:
• Politiebesluit van de burgemeester van 30 juli 2020 

tot het bepalen van plaatsen en straten waar een 
mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen 
het corona-virus COVID-19.

• Politieverordening van de burgemeester 
van 31 juli 2020: Opzetten van een lokale 
contactonderzoeksdienst om de verspreiding van 
het coronavirus covid-19 te beperken

PATRIMONIUM - GOEDKEURING DADING INZ. 
ASBESTDOSSIER KLEIT
De gemeenteraad bekrachtigt de dading betreffende 
het "Asbestincident" te Maldegem-Kleit tussen 
de gemeente Maldegem en de partijen Algemene 
Ondernemingen Himpe NV; Amib BV en Polydeck NV.

PATRIMONIUM - GOEDKEURING DADING INZ. 
CAFETARIA DE BERKEN*
De gemeenteraad bekrachtigt de dading betreffende 
"Asbestincident - cafetaria De Berken" te Maldegem-
Kleit tussen de gemeente Maldegem en de 
concessionaris van cafetaria De Berken.

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING 
(INSPECTEUR VAN POLITIE) (MEDEWERKER TEAM 
INTERVENTIE/VERKEER)*
De gemeenteraad beslist om 1 voltijdse statutaire 
betrekking van inspecteur van politie medewerker 
interventie/verkeer, van de lokale politie Maldegem, 
vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit 
van de geïntegreerde politie conform de hierboven 
bepaalde modaliteiten.

JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2019*
De gemeenteraad keurt het jaarrapport 
organisatiebeheersing 2019 goed.

STREEKWERKING - OVEREENKOMST INZAKE 
STREEKSAMENWERKING IN HET MEETJESLAND*
• Veneco is sinds 2016 verantwoordelijk voor de 

streekwerking op bestuurlijk vlak en zet ook 
projecten op voor de streek. 

• De bijdrage voor de streekwerkingsmiddelen 
bedroeg 0,8 euro / inwoner in de 
samenwerkingsovereenkomst en liep tot en met 
2019. 

• Hiermee werd de werking van het burgemeester 
-en algemeen directeursoverleg gefinancierd 
alsook een aantal andere streekprojecten zoals 
Meetjesland Klimaatgezond, hergebruik hoeves, 
cofinanciering voor ESF 'versterkt Streekbeleid'. 

• Veneco legt nu een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst voor. Deze 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst bevat 
nu een structurele financiering voor het 
burgemeesteroverleg, algemeen directeuroverleg, 
aanzetten voor streekwerking en een beperkte 
ondersteuning voor de vervoerregio voor. Deze 
financiering wordt aangegaan voor de duur van de 
legislatuur + 1 jaar. 

• Naast deze samenwerkingsovereenkomst maakt 
Veneco ook melding van projecten die worden 
uitgewerkt op vraag van het burgemeesteroverleg. 
Hier zal per project een engagement gevraagd 
worden van minstens 3 jaar. Op vandaag is 
Maldegem deelnemer aan het project Meetjesland 
= Klimaatgezond. 

• De gemeente Maldegem maakt deel uit van de 
regio Meetjesland. 

• Aanwezigheid binnen het bestuurlijk overleg is 
aangewezen. Zo blijft Maldegem mee betrokken bij 
het nemen van standpunten, het uitdragen van een 
visie,... vanuit de regio. 

• Projectwerking samen met andere besturen 
binnen de beleidsdomeinen en getrokken door 
Veneco kunnen ook een meerwaarde betekenen. 
Veneco staat hier open voor ideeën, input vanuit 
de besturen. Dus ook voor ideeën, input,.... vanuit 
Maldegem. Voor de deelname aan de projecten 
is het lidmaatschap van het bestuurlijk overleg 
vereist. 

• Streekwerking en intergemeentelijke samenwerking 
wordt sterk aanbevolen vanuit de Vlaamse 
overheid ingegeven vanuit het standpunt dat dit 
leidt tot het versterken van de bestuurskracht van 
de lokale besturen. 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst inzake 
streeksamenwerking en streekontwikkeling in het 
Meetjesland goed. 
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VERKAVELING DONKSTRAAT - GOEDKEURING 
TRACÉ WEG
De gemeenteraad keurt het tracé van de wegenis 
in de verkaveling van Danneels Development uit 
Brugge, voor een terrein te Maldegem, Donkstraat, 
goed mits het opleggen van voorwaarden.

VERKAVELING HOGEBRANDDREEF - GOEDKEURING 
TRACÉ WEG
De gemeenteraad keurt het tracé van de wegenis 
in de verkaveling van Danneels Development uit 
Brugge, voor een terrein te Maldegem, Doornstraat – 
Hogebranddreef, goed, met voorwaarden.

SCHENKING 3D PRINTER ROTARY MALDEGEM AAN 
BIB*
De gemeenteraad beslist om de schenking van een 
Ender 5-plus 3D printer te aanvaarden en is Rotary 
Maldegem dankbaar voor de schenking.

UITPAS MALDEGEM - GOEDKEUREN REGLEMENTEN
• Op 31 augustus 2020 stopt het lidmaatschap van 

Maldegem binnen UiTPAS Meetjesland en bouwt 
Maldegem vanaf 1 september 2020 een eigen regio 
uit.

• De Vlaamse Regering stelt een aantal specifieke 
voorwaarden aan lokale besturen om te kunnen 
toetreden:

	 -	Solidaire kostendeling 20% (mensen in armoede, 
kortweg MIA), 40% (vereniging) en 40% (lokaal 
bestuur) bij mensen die in het bezit zijn van een 
UiTPAS met kansentarief. 

	 -	doelgroepcriteria gebaseerd op het statuut 
verhoogde tegemoetkoming en collectieve 
schuldenregeling

	 -	aanwezigheid van een lokaal netwerk 
(afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in 
armoede)

	 -	voldoende aanbod en een regionale intentie en 
visie nastreven

• Bij eigen gemeentelijke activiteiten geldt de 
verdeelsleutel 20% voor mensen in armoede - 80% 
voor het lokaal bestuur.

• Voor Maldegemnaars die beschikken over een 
UiTPAS met kansentarief wordt het recht op korting 
beperkt tot het aanbod in onze gemeente. In 
tussentijd blijven we echter niet stil zitten en gaan 
we op zoek naar partnersteden en -gemeenten om 

onze regio uit te breiden. Op die manier zouden 
pashouders met kansentarief op termijn ook daar 
kunnen genieten van een kortingstarief. 

• De deelname aan activiteiten tegen kortingstarief 
voor MIA's in onze gemeente is echter onbeperkt.

• Voor de modale UiTPAShouder verandert er niets, 
zij blijven punten sparen en omruilen in heel 
Vlaanderen zoals voorheen. 

De gemeenteraad keurt volgende documenten goed:
• basisovereenkomst tussen publiq en 

gemeentebestuur Maldegem
• algemene voorwaarden tussen publiq en 

gemeentebestuur Maldegem
• verklaring op eer voor baliemedewerkers
• reglement UiTPAS Maldegem
• algemene en lokale gebruiksvoorwaarden UiTPAS 

Maldegem
• privacybeleid vanaf juni 2018
• aanvraagformulier UiTPAS Maldegem met 

kansentarief
• samenwerkingsovereenkomst met verenigingen
• overeenkomst bruikleen UiTPASmateriaal met 

verenigingen
• samenwerkingsovereenkomst met scholen

INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID GEMEENTE EN 
OCMW*
De gemeenteraad keurt het geactualiseerde 
"Informatieveiligheidsbeleid gemeente en OCMW 
Maldegem" goed.

M-BON REGLEMENT*
• Het M-bon reglement werd vastgesteld door de 

gemeenteraad op 24 september 2015.
• In mei 2020 werd een nieuwe M-bon systeem 

uitgerold. Sindsdien is er een digitale versie van de 
M-bon beschikbaar.

De gemeenteraad keurt het nieuwe M-bon reglement 
goed.

STREEKWERKING - ONDERSTEUNING 
KLIMAATGEZOND MEETJESLAND*
De gemeenteraad neemt deel aan het 
ondersteuningsaanbod van Veneco in het kader 
van de werking rond klimaat en energie in het 
Meetjesland voor de komende 3 jaar.
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NIEUW OPENBAAR VERVOERPLAN OP KORTE 
TERMIJN 2021 - KENNISNAME
De gemeenteraad neemt kennis van het voorlopig 
vastgesteld plan openbaar vervoer op korte termijn.

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

GOEDKEURING REGLEMENT KASVERRICHTINGEN 
GEMEENTE MALDEGEM*
De gemeenteraad keurt het reglement 
kasverrichtingen gemeente Maldegem goed met 
volgende formuleringen:

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE 
OPNAME VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN VAN 24 JUNI 2020*
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen 
en de audiovisuele opname van de zitting van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2020 goed.

VASTSTELLING REGLEMENT KASVERRICHTINGEN 
OCMW MALDEGEM*
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het 
reglement kas-verrichtingen OCMW Maldegem goed.

VASTSTELLING REGLEMENT CORONASTEUN*
• Het Vast Bureau gaf in zitting van 23 juni 2020 

principieel akkoord voor de verdere uitwerking 
van een coronasteun voor de meest kwetsbare 
inwoners.

• Door de Vlaamse en Federale overheid worden 
eveneens een aantal maatregelen genomen. De 
toekenning van deze tussenkomsten is aan een 
aantal strikte regels gebonden en is bovendien 
telkens gericht op een specifieke doelgroep. 
Het bedrag van de tussenkomsten is ook eerder 
beperkt. 

• Het voorliggend reglement voorziet in twee 
categorieën, een vereenvoudigde coronasteun voor 
alle inwoners wiens inkomen zich situeert onder 
het referentiebudget en anderzijds een uitgebreide 
coronasteun voor inwoners die geconfronteerd 

worden met een inkomensverlies als gevolg van de 
coronacrisis.

• In het reglement zijn bijkomende bepalingen 
opgenomen die er in essentie toe leiden dat ook de 
cumulatie van de verschillende steunmaatregelen 
er niet toe leidt dat inwoners een inkomen 
kunnen verwerven dat hoger ligt dan het voor hen 
geldende referentiebudget. 

• Opgenomen in het reglement is dat een deel van de 
steun kan uitbetaald worden in consumptiebonnen 
(M-bon) wat zou toelaten om gebruik te maken van 
de Vlaamse subsidie voor consumptiebudget voor 
kwetsbare groepen. De concrete regeling hiervoor 
moet nog uitgewerkt worden. 

• Door de cumul van een aantal maatregelen 
(Vlaams, Federaal en lokaal) zullen de meest 
kwetsbare inwoners en inwoners met een 
minimuminkomen het meeste voordeel genieten 
van toepassing van de verschillende maatregelen: 
er gaat verhoudingsgewijs dus meer geld naar de 
meest kwetsbaren.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het 
reglement coronasteun goed.

AANPASSING REGLEMENT SOCIALE SUPERETTE*
• Er wordt verwezen naar het besluit van de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 
2007 waarbij dienstverlening van de “sociale 
superette” werd ingesteld, laatst gewijzigd in zitting 
van 25 september 2018.

• De KB's van 31 maart 2020 en 24 juni 2020 voorzien 
in extra middelen voor de door de OCMW's 
georganiseerde voedselbedeling.

• Voor Maldegem betreft het een extra toelage van 
4.536 euro, te besteden voor eind 2020.

• De extra middelen kunnen onder meer aangewend 
worden voor het ter beschikking stellen van 
hygiënische producten ter bestrijding van de Covid-
19-pandemie.

• De omzendbrief bij de KB’s bepaalt dat de toelage 
niet uitsluitend bestemd is voor gerechtigden op 
maatschappelijke integratie of maatschappelijke 
dienstverlening, maar wel moet uitgebreid worden 
tot de persoon die gebruik maakt van gelijk welke 
vorm van openbare dienstverlening die behoort tot 
de opdrachten van het OCMW.

• De producten die aangeboden worden in de 
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sociale superette zijn actueel enerzijds de 
producten die beschikbaar zijn via de verdeling van 
voedseloverschotten via het Belgisch Interventie 
en Restitutiebureau (BIRB) en producten 
die aangekocht worden anderzijds. In deze 
reglementering (BIRB) is de doelgroep aan wie 
deze producten kunnen verdeeld worden beperkt 
(en enger dan de doelgroep opgenomen in de 
bedoelde KB's). Bovendien is het aanbod eerder 
beperkt.

• Sinds een aantal jaren wordt het aanbod in de 
sociale superette van het OCMW uitgebreid met 
producten die aangekocht worden met eigen 
middelen, onder meer verse groenten en fruit.

• Het reglement voorziet momenteel enerzijds een 
opsplitsing tussen gerechtigden op het basispakket 
en degenen die enkel gerechtigd zijn op het pakket 
groenten en fruit. 

• Er wordt voorgesteld het reglement sociale 
superette aan te passen door uitbreiding 
van de doelgroep met de gerechtigden op de 
(vereenvoudigde) coronasteun en eenieder die 
middels individuele beslissing door het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst toegelaten wordt tot 
het gebruik van de sociale superette.

• Door de invoering van het reglement AanZet 
vervalt ook het reglement Zorgeloze Kindertijd en 
de schoolcheque, waardoor een aanpassing van 
het reglement zich eveneens opdringt.

• Het basispakket zal uitgebreid worden met 
hygiënische producten, hiervoor is eveneens een 
beperkte aanpassing nodig.

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het 
reglement sociale superette opnieuw vast.

INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID GEMEENTE EN 
OCMW*
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het 
geactualiseerde "Informatieveiligheidsbeleid 
gemeente en OCMW Maldegem" goed.

JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2019*
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het 
jaarrapport organisatiebeheersing 2019 goed. 

Ter info:
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn gaan 
door op woensdag 30 september en donderdag 
29 oktober 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. De raad voor 
maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend  
na de gemeenteraad. Opgelet: omwille van 
coronamaatregelen gaan de vergaderingen 
door in zaal K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82 te 
Maldegem (ingang via achterzijde).

Je bent van harte welkom tijdens de openbare 
zittingen. Raadpleeg www.maldegem.be/
gemeenteraad of bel naar tel. 050 72 89 51 voor 
eventuele noodzakelijke reservatie en andere 
coronamaatregelen. 

Het volledige verslag van de vorige raden kan je 
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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2020 - 2027 

Openbaar onderzoek 
stroomgebiedbeheerplannen 
Periode onderzoek: 15 september 2020 tot en  
met 14 maart 2021

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid van de 
Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek 
naar de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 
voor de Vlaamse delen van het stroomgebied van 
de Schelde en de Maas. Deze plannen bevatten 
maatregelen en acties voor de periode 2022 – 2027 om 
de toestand van de watersystemen te verbeteren en 
om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en 
droogterisico te verminderen.

Deze ontwerpplannen zijn te raadplegen op 
www.volvanwater.be of voor burgers die zelf geen toegang 
hebben tot het internet via een afspraak op de dienst 
openbaar domein, Bloemestraat 45 te 9990 Maldegem.
Op de website www.volvanwater.be kunnen burgers via 
een zoekmodule opzoeken welke planonderdelen voor 
Maldegem relevant zijn, de documenten inkijken en er 
opmerkingen op formuleren.

Ze vinden er ook een wegwijsfolder die hen door de 
plannen leidt en hen op weg helpt bij het indienen van 
een reactie.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan iedereen 
schriftelijke opmerkingen indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen, Marktstraat 7 te 9990 
Maldegem. Opmerkingen kunnen echter ook vóór 15 
maart 2021 rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan 
de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Dokter 
De Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst bezorgd worden. 

Info
 050 72 86 00 | Dienst Openbaar Domein
 info@maldegem.be
 www.volvanwater.be 
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WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 

14.00 UUR

Jeugdfilm
The Addams Family  

 86 minuten 

Het leven van de familie Addams wordt helemaal op zijn 
kop gezet, wanneer ze ontdekken dat de buurtbewoners 
zich plotseling zenuwachtig gedragen. Ze worden 
aangespoord door een televisiepresentatrice die maar 
al te graag van een gekke familie als de Addams af wil 
geraken. Alsof dat niet genoeg is, moet Wednesday voor 
de allereerste keer naar een openbare school en bereidt 
Pugsley zich voor op een belangrijk optreden.

Inkom: € 3
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding 
in de zaal.

ZATERDAG 24 OKTOBER 2020 

20.30 UUR

Erhan Demirci
Wa make?
Wa make? Ooit al eens verdwaald in een van de cités 
van Limburg? Dan is dit waarschijnlijk het eerste wat 
je hoorde. De meest gestelde vraag onder vrienden en 
buren. 

Bij vrienden betekent het eerder: Hoe gaat het? Wat 
ben je aan het doen? Of gewoon: Heb je eigenlijk al 
werk? Maar zelfs Georgette en Meryem vragen het 
tegenwoordig aan elkaar. Wat heb je gekookt vandaag? 
Zit je prothese goed? Of: Hoe is het met de kleinkinderen? 
“Wa make?”. Het antwoord is meestal “Goeie, en met u?” 
Maar zijn we allemaal wel “goeie”? Zeggen we allemaal 
wel altijd hoe het echt met ons gaat? 

Na Komt Goed over de aanslagen in Brussel, zoekt 
Erhan nu uit hoe we met elkaar omgaan. Is dit in West-
Vlaanderen anders dan in Limburg? Gedragen wij ons 
op café anders dan op het werk? Welke rol spelen we 
dagelijks? Hoe groot is het verschil van iemand die 
thuis de brave papa is, maar zondag ergens in een 
stadion de ref uitscheldt voor “Voale Zwette”. 

Of is deze promotekst ook gewoon maar een uitleg om 
te zeggen: Wa make? 

Ga zitten en luister, we gaan gewoon wa lachen! 

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO)
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Info
 050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad 
 info@maldegem.be
 Adegem-Dorp 16/B, Adegem
 www.denhoogenpad.be
 Facebook: CC Den Hoogen Pad
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Za 31 oktober 

De eeuw van Xi, 
een inkijk in China 
VRT-journalist Stefan Blommaert vertelt over zijn boek ‘De 
eeuw van Xi’ en zoomt dieper in op de relatie tussen China 
en Europa. Stefan Blommaert was VRT-correspondent in 
China van 2012 tot 2014, en is de regio sindsdien van nabij 
blijven volgen.

 Hoe moeten we reageren op de toenemende invloed 
van China? In De eeuw van Xi vertelt Stefan Blommaert 
op meeslepende wijze de verhalen die we nodig hebben 
om beter te begrijpen wat er met China aan de hand is.

Wanneer: zaterdag 31 oktober
Uur: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Kostprijs: € 10
Inschrijven: verplicht via www.maldegem.be/webshop 

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

Vrij 9 oktober 

De Schrijfwijzen: 
Het Groot Dictee 
Heruitgevonden
Op vrijdag 9 oktober 2020 spelen taalliefhebbers in zowat 
honderd bibliotheken over heel Vlaanderen ‘Het Groot 
Dictee Heruitgevonden’. Ook de bibliotheek van Maldegem 
neemt opnieuw deel. 

Het ‘Groot Dictee der Nederlandse Taal’ verdween 
in 2016 verdwenen van het scherm en bij wijze 
van alternatief werd in 2017 ‘Het Groot Dictee 
Heruitgevonden’ gelanceerd. Sindsdien wordt het spel 
gespeeld in meer en meer bibliotheken in Vlaanderen en 
ook opnieuw in Maldegem.

Het concept is bekend: wie het minst aantal fouten 
schrijft, gaat naar huis met eeuwige roem en een prijs. 
Iedereen kan zijn kans wagen, want ook taalplezier en 
creativiteit staan die avond centraal: langste woorden 
zoeken, invulteksten e.d.

Het spel start om 20.00 uur in de bibliotheek. 
Deelnemen is gratis, maar je moet je wel inschrijven bij 
de bib via www.maldegem.be/webshop. De winnaars 
van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens 
de grote finale midden januari. 

Info
 050 71 55 22 | Bibliotheek
 info@maldegem.be
 www.maldegem.be/bibliotheek 
 www.deschrijfwijzen.be
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• Je bent een  

Topmaldegemnaar!


