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#türendonnerstag #doorthursday  

#middelburg #maldegem #oostvlaanderen  

#igmaldegem

1/10/20 johan_verstrate
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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

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

Little Acrobat 😲  #instakitty #igmaldegem

24/09/20 rachel_g_ramon_g

Over deze ochtend.#igmaldegem

21/09/20_jecl

22/09/20 lisa.and.theboys
Gebroeders Vandenhende!  #LLLVandenhende #TeamVandenhende 
#broers #kermis #igmaldegem

20/09/20 nadja_thibo_charlotte

Maldegem kermis  #kindergeluk  

#oliebollen #foor #igmaldegem

Prachtige zonsondergang gisteren  

#igmaldegem #avondzon  

#heerlijkwandelen #meetjesland

30/9/20 chaletrhodopi

#igmaldegem daar is de zon....4/10/20 timmerman_willy
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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

De gemeente Maldegem stapte mee in Mooimakers, het 
Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. Zwerfvuil en 
sluikstort is onaanvaardbaar, ook in Maldegem.

We gaan de strijd aan. Dit kunnen we niet alleen, hiervoor 
hebben we jullie steun en medewerking nodig. Begin 
oktober werd tijdens de Week van de Handhaving het 
startschot gegeven. Hierbij nam het college het heft in eigen 
handen en gingen we zelf zwerfvuil opruimen. Ook enkele 
van onze scholen gingen op pad. 
 

Iedere  Maldegemnaar kan zijn steentje bijdragen door 
vuilnis niet te laten rondslingeren en juist te sorteren. Heb 
jij zin om mee te helpen en zwerfvuil op te ruimen? Er zijn 
gratis fluohesjes , grijpers, zakken... te verkrijgen bij de 
dienst Omgeving in de Bloemestraat. Meer info kan je lezen 
op pag. 8 en 9. Samen kunnen we de strijd tegen zwerfvuil 
en sluikstort aan! Doen jullie ook mee? 
 
Rudi De Smet
Schepen van Leefmilieu, duurzaamheid en klimaat 

Geen zwerfvuil 
en sluikstort  
in Maldegem
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23 tot 29 november

Week van de  
Afvalophaler en  
Recyclagepark 
wachter
In november organiseren de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten, Interafval en 
de Vlaamse afvalintercommunales voor de 
vijfde maal de Week van de Afvalophaler en 
Recyclageparkwachter. 

De afvalophalers, recyclageparkwachter 
en netheidswerkers zijn dagelijks in de 
weer om jouw afval op te halen en correct 
te verwijderen. Door weer en wind en ook 
in moeilijke omstandigheden, zoals het 
afgelopen half jaar omwille van de Covid-19 
maatregelen. 

Daarom verdienen ze dit jaar een extra 
schouderklopje. Toon je waardering met een 
tekening, een bedanking, een opgestoken 
duim, een strik rond de afvalzak… Een klein 
gebaar dat zorgt voor een warm gevoel. Dank 
alvast! 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst 
 info@maldegem.be
  www.ivmmilieubeheer.be
  www.maldegem.be/recyclagepark 

Zet jouw afval tijdig  
en correct buiten
De huis-aan-huisophalingen van restafval, PMD 
en papier/karton starten reeds om 6.00 uur ’s 
morgens. Zet het materiaal altijd tijdig buiten, want 
de ophaalwagen komt niet altijd op hetzelfde uur 
langs. Door weersomstandigheden, wegenwerken, 
gewijzigde planning… kan de route wijzigen. 

Het kan dus gebeuren dat opeens de 
ophaalwagen een heel stuk vroeger langskomt 
dan anders. Hou hier rekening mee en zorg 
ervoor dat jouw afval steeds op tijd buiten staat. 
Je mag je afval de dag vóór de ophaling vanaf 
18.00 uur buitenzetten.

Meer info over de ophaling en richtlijnen voor het 
correct aanbieden van je afval (vb. bij extreme 
hitte, winterweer of storm) kan je raadplegen via 
de ophaalkalender of onderstaande website. 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst 
 info@maldegem.be
  www.ivmmilieubeheer.be
  www.maldegem.be/afval-netheid 

DEEL EEN 
FOTO VAN JE 
TEKENING OF 
STRIK MET 

#HOUHETNET

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS 
VERDIENEN ONS RESPECT

DANKJEWEL OM JE AFVAL TE SORTEREN  
EN OP DE JUISTE MANIER AAN TE BIEDEN 
Toon je respect voor afvalmedewerkers. Doe een originele strik 

rond je afvalzak of laat je kinderen een tekening maken. Hang 

die achter je raam of geef ze aan de recyclageparkwachter.

MERCI
VLAANDEREN
SCHOON GEDAAN

en recyclageparkwachter

23-29 november 2020

#houhetnet
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Bescherm elkaar

Installeer nu de Coronalert app
Coronalert is een gratis app en belangrijk hulpmiddel 
in de strijd tegen COVID-19. Het opvolgen van 
contacten is belangrijk om de verspreiding van 
het virus te vertragen. Hoe meer mensen de app 
downloaden en gebruiken, hoe meer Coronalert zal 
helpen bij het opsporen van contacten. Download 
Coronalert in de App Store of via Google Play.

Bescherm jezelf en de anderen
De app kan:
•	 je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest 

met iemand die positief testte op het coronavirus. 
Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar 
en wanneer.

•	 je adviseren over wat je moet doen om jezelf en 
anderen te beschermen.

•	 andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw 
contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf 
positief zou testen op het coronavirus.

	

Snellere contactopsporing
Coronalert waarschuwt je als je in nauw contact bent 
geweest met iemand die besmet is met het virus. 
Nauw betekent minstens 15 minuten op minder 
dan 2 meter. De voorwaarde is dat beide gebruikers 
de app hebben geïnstalleerd én Bluetooth hebben 
ingeschakeld. Je krijgt advies over welke actie je moet 
ondernemen om jezelf en anderen te beschermen. 

De app versterkt de bestaande contactopsporing door:
•	 je sneller te waarschuwen als je een nauw 

contact hebt gehad, meteen na het doorgeven van 
een positief testresultaat aan Sciensano.

•	 contactpersonen te waarschuwen die anders 
misschien vergeten worden.

•	 contactopsporing mogelijk te maken voor wie elkaar 
niet persoonlijk kent.

Je privacy en gegevens zijn veilig
•	 Je kiest er zelf voor of je de app gebruikt.
•	 Er wordt nooit gevraagd naar je naam, leeftijd of 

adres.
•	 Je kiest zelf of je anderen wilt waarschuwen of niet.
•	 Je blijft anoniem – de andere gebruikers van de app 

weten niet wie je bent. 

Info
 0800 14 689 | Algemeen infonummer
  www.info-coronavirus.be 
  www.coronalert.be 

MIJN 
IK-BEN-HET-BEU
 APP 
STAAT AAN.

CORONALERT.BE  

Download nu en zet je Bluetooth aan.

CORONALERT AAN =
SAMEN CORONA VERSLAAN

Blijf steeds alle voorzorgsmaatregelen volgen: 
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Digitaal platform

Leer je buren kennen via Hoplr
De gemeente wil Maldegemnaars helpen om hun 
eigen buren te leren kennen. We werken hiervoor 
samen met het digitaal platform Hoplr.Al meer dan 
500.000 gezinnen in België en 
Nederland gebruiken  
het buurtnetwerk.

Zorgen voor elkaar
Via Hoplr leer je je buren niet alleen 
beter kennen maar kan je elkaar ook 
contacteren om bv. spullen te lenen, 
hulp te vragen voor een klusje of samen een initiatief in 
je buurt uit te werken en aan te kondigen. 

Het is dus een platform van en voor de buren, waarmee 
de gemeente het buurtgevoel wil versterken en zorgen 
voor een zorgzame buurt. Op die manier kunnen ook 

ouderen of zorgbehoevenden langer 
thuis wonen in hun vertrouwde 
omgeving. Het is bovendien een 
eenvoudig middel om, zeker in deze 
coronatijden, makkelijk en zonder 
risico contact te houden met je buren. 

Hoplr is een  
gemakkelijk digitaal 

platform van  
en voor buren
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Word gratis lid
Hoplr verdeelde Maldegem in 6 verschillende buurten: Adegem, Kleit, Donk-
Vossenhol, Maldegem Oost (= centrum Oost), Maldegem West (= centrum 
West), Middelburg-Strobrugge-Moerhuize–Vake.
Alle inwoners ontvingen onlangs een brief met daarin een unieke code die 
hen gratis toegang geeft tot hun buurt. Wanneer je geen code zou ontvangen 
hebben, kan je ook inschrijven zonder code. Hoplr of één van de buren zal je 
lidmaatschap dan bevestigen. Inloggen doe je op via www.hoplr.com of via de 
app Hoplr.

Hoe meer deelnemers, hoe interessanter voor je buurt. We moedigen dus 
iedereen aan om lid te worden en vrienden en familie in Maldegem te 
overtuigen dit ook te doen.

Info 
 0800 96 524 | Sociaal Huis
 info@maldegem.be
 www.hoplr.com
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Draag ook je steentje bij

Samen strijden tegen zwerfvuil!
Begin oktober, tijdens de Week van de handhaving, 
vroeg de gemeente verhoogde aandacht voor 
sluikstort en zwerfvuil. De gemeente steekt heel 
wat tijd in het opruimen van afval en sluikstort. Ook 
de camera’s aan de glasbollen en andere “hotspots” 
doen hun werk en zorgen voor minder zwerfvuil 
en het opsporen van overtreders. We hielden extra 
toezicht om sluikstort en zwerfvuil tegen te gaan en 
organiseerden verschillende acties. 

Geen afval op straat
Het startschot werd gegeven tijdens de marktdag van 5 
oktober. Op een ludieke manier maakten de mascottes 
van Mooimakers burgers erop attent dat afval niet 
zomaar op straat kan achtergelaten worden. 

Opruimuurtjes
De leden van het college staken zelf de handen uit de 
mouwen tijdens een opruimuurtje in het centrum van 
Maldegem. Leerlingen van school De Driesprong 
stippelden zelf de hele week een wandelroute uit  
waar ze het zwerfvuil opruimden. Hartelijk dank aan  
de school!

Registreer je als Mooimaker
De gemeente doet een warme oproep aan de burgers 
om samen de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort aan 
te gaan. Registreer je als Mooimaker via Mooimakers.be, 
haal bij de dienst Omgeving materiaal (grijper, hand-
schoenen, fluovestje en vuilniszakken) en maak van je 
buurt een mooie buurt! Hou jij een favoriet pleintje, een 
stuk stoep of je dagelijkse wandelroute proper? Duid dit 
plekje of route aan op de kaart op Mooimakers.be en 
claim je plekje!

Meld sluikstort
Meldingen van sluikstort 
kan je steeds doorgeven  
via info@maldegem.be,  
de Maldegem app of  
www.maldegem.be/sluikstort.



2020  NOVEMBER | 9 8  |  MALDEGEM MAGAZINE

Operatie Proper
Ook scholen en verenigingen kunnen hun steentje bijdragen via 
Operatie Proper. Operatie Proper is een beloningssysteem in 
samenwerking met Mooimakers en de gemeente. De deelnemers 
worden ondersteund om zwerfvuil duurzaam aan te pakken en 
krijgen een mooie financiële beloning voor hun inspanningen!

Wil je, net als De Driesprong, deelnemen aan Operatie Proper? 
Meer informatie kan je vinden of opvragen via onderstaande 
contactgegevens.

Laten we samen zorgen voor een nog aangenamere  
en propere omgeving! 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst 
 info@maldegem.be
  www.maldegem.be/afval-netheid
  www.mooimakers.be

MOOIMAKER WORDEN, 
IETS VOOR JOU? 

Hou jij ook van een propere buurt 
en ruim je jouw stoep, straat of 
buurt regelmatig op? Of misschien 
wil je een opruimactie organiseren? 

Dan is Mooimakers echt iets voor jou.

Registreer je propere daad of actie op 
Mooimakers.be en overtuig zo anderen 
om ook Mooimaker te worden. Je vindt 
er ook handige tips en weetjes.

Voor nog meer nieuws, schrijf je in op de 
nieuwsbrief of volg Mooimakers op de 
sociale mediakanalen.

Ook de leerlingen van o.a. de school De Driesprong gingen aan de slag  
om zwerfvuil op te ruimen.
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Energiepremies

Een goed geïsoleerde  
woning brengt op!
Een goed geïsoleerde woning houdt de koude 
in de winter buiten waardoor je minder energie 
verbruikt om je huis op te warmen. Dat is goed voor je 
portemonnee en het klimaat. Bovendien haal je er ook 
in de zomer voordeel uit: de isolatie houdt de warmte 
dan buiten en helpt je woning koel te houden.

Twijfel je nog om je woning te isoleren?
•	 Weet je niet goed of je woning al voldoende geïsoleerd 

is en heb je nood aan advies? Kom voor gratis advies en 
begeleiding naar het Woon- en energieloket in het  
Sociaal Huis of meld je aan via www.bouwwijs.be.

•	 Indien je niet over voldoende budget beschikt om 
isolatiewerken te laten uitvoeren, kan je informeren  
voor een energielening. Alle info vind je via  
www.veneco.be/energiehuis of bij je bank.

•	 Fluvius biedt voor energiebesparende investeringen 
tal van premies aan. Er zijn premies voor dak-, 
vloer-, muurisolatie, beglazing, warmtepomp(boiler), 

zonneboiler en condensatieketel.  In 2021 staan wel 
enkele belangrijke wijzigingen op de agenda (onder 
voorbehoud van definitieve goedkeuring door de  
Vlaamse Regering).

Energiepremies: wat wijzigt er in 2021?
De belangrijkste wijzigingen zijn:
•	 De premie voor dakisolatie voor doe-het-zelvers 

verdwijnt! Wie de werken via een aannemer laat 
uitvoeren, kan wel nog genieten van een premie van  
4 euro/m2.

•	 Nieuwe premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen 
vanaf 2021! Deze premie is beschikbaar per woning/
wooneenheid indien er nog geen andere fotovoltaïsche 
installatie is geïnstalleerd. De premie bedraagt tot 
1.500 euro met een maximum van 40 % van de factuur. 
Het maximaal AC-vermogen van de omvormer mag 
maximum 10kVA bedragen.
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•	 Nieuwe labelpremie voor nieuwe eigenaars. Deze 
premie geldt voor een grondige energetische reno-
vatie van een woning die in 2021 via een authentieke 
akte of erfenis door een natuurlijke persoon in volle 
eigendom wordt verworven. De nieuwe eigenaar moet 
een EPC-attest kunnen voorleggen dat niet ouder is 
dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E 
of F had (of energielabel D, E of F voor een apparte-
ment).

 Binnen een termijn van vijf jaar moet de nieuwe eige-
naar beschikken over een nieuw energieprestatiecer-
tificaat (EPC) waaruit blijkt dat de woning minstens la-
bel C heeft behaald (of label B voor een appartement). 
Hoe beter de EPC-score na de renovatie, hoe hoger de 
premie.

•	 De premie voor beschermde afnemers (= mensen die 
recht hebben op de sociale maximumprijzen) voor een 
nieuwe verwarmingsketel blijft bestaan, maar met 
strengere voorwaarden. Nieuwe ketels op stookolie, 
propaan of butaangas, komen niet meer in aanmerk-
ing (behalve voor wie in een zone woont waar niet kan 
worden aangesloten op het gasnet).

Gratis advies en begeleiding 
Voor alles wat met wonen en energie te maken heeft kan 
je steeds terecht bij het Woon- en energieloket in het 
Sociaal Huis. Maak een afspraak via www.maldegem.be/
woon-en-energieloket of tel. 050 72 89 30. 

Info
 0800 96 524 | Woon- en energieloket
 info@maldegem.be
  www.maldegem.be/woon-en-energieloket 
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Doe mee met de 
groepsactie stook-
olietanksanering
De gemeente en Veneco organiseren samen een 
groepsactie voor de sanering van stookolietanks. 
Na inschrijving ontvang je een vrijblijvende offerte. 
Voor bijkomende informatie stemt de technicus 
met je per telefoon of per mail verder af. Zo wordt 
onder andere nagegaan of de tank kan verwijderd 
of opgevuld worden. Indien noodzakelijk komt de 
technicus bij jou langs voor een plaatsbezoek.

De persoonlijke offerte die je ontvangt is geheel 
vrijblijvend. Na ontvangst van de offerte heb je dus  
de vrijheid om te beslissen of je de werken al dan niet 
laat uitvoeren.

Online infomoment
Op 12 november kan je deelnemen aan het online 
infomoment via www.facebook.com/veneco.be
Na afloop kan je via de chatfunctie vragen stellen  
over de actie.

Aanmelden voor de actie kan via
•	 www.veneco.be/tanksanering
•	 tanksanering@veneco.be 
•	 tel. 0800 11 124

Kan je het online infomoment niet volgen en wens je 
toch meer informatie en begeleiding bij je aanmelding? 
Dan ben je van harte welkom bij het Woon- en 
energieloket in het Sociaal Huis. 

Info
 0800 96 524 | Woon- en energieloket
 tanksanering@veneco.be 
  www.veneco.be/tanksanering

Kom langs en Switch gratis mee!

Minder betalen 
voor energie? 
Energieprijzen veranderen voortdurend. Door te 
veranderen naar een voordeliger contract kan je tot 
honderden euro’s per jaar besparen. Veranderen van 
energiecontract is helemaal gratis en eenvoudig.  

Wil jij ook geld besparen op je energiefactuur en 
zou je graag een wissel laten uitvoeren? Noteer 
je meterstanden en kom op maandag 7 december 
met je laatste afrekeningsfactuur voor gas en 
elektriciteit naar het lokaal dienstencentrum Oud St. 
Jozef. De Energiesnoeiers doen op basis hiervan een 
leveranciersvergelijking en geven je onafhankelijk advies. 

Als je dat wilt, helpen de Energiesnoeiers je meteen  
met de overstap naar een nieuw, goedkoper contract.  

Waar?
Sociaal Huis, lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef  
Mevr. Courtmanslaan 92

Wanneer?
Maandag 7 december tussen 9.00 en 12.00 uur,  
enkel op afspraak
Maak een afspraak via tel. 0800 96 524. 

Info
 0800 96 524 | Sociaal Huis
 info@maldegem.be
  www.energiesnoeiers.net

2020  OKTOBER | 13 
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 woe 4/11 en woe 25/11/20 
Cursus Kantklossen
Waar: De Poermolen, Maldegem-Donk
Meer info: Femma Maldegem Donk, 
0495 77 07 52, dirk_de_bruycker@hot-
mail.com

 za 7/11/20 
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek, 
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

 vrij 12/11/20 
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada Poland War Museum, 
Heulendonk 21, Adegem
Meer info: Maldocaps

 woe 18/11/20 
Workshop gemengde technieken
Waar en meer info: Lokaal diensten-
centrum Oud St. Jozef 

Jeugdfilm
Zie pag. 24

Lezing Geheim België
Zie pag. 26
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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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11.11.11 actie
Vanaf zaterdag 7 november a.s. loopt de 
11.11.11-actie in Maldegem. 11.11.11 strijdt tegen 
onrecht en voor duurzame verandering.  Wereldwijd 
ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, 
armoede, klimaatverandering…

11.11.11 werkt mee aan de uitbouw van democratische 
alternatieven waarin mensen en landen zelf hun 
ontwikkeling uittekenen en realiseren. 

Te midden van het harde discours brengt 11.11.11 met 
deze campagne een warme boodschap.

Chocolade te koop
Bij de jaarlijkse huis-aan-huisverkoop worden pure en 
melkchocolade te koop aangeboden.
Op maandag 9 november wordt de 11.11.11-chocolade  
verkocht op de markt aan 6 euro per tablet.  

Vrijwilligers gezocht
We zoeken vrijwilligers die meehelpen aan de huis-aan-
huisverkoop.  Geïnteresseerd? Neem contact op met de 
dienst Noord Zuid via onderstaande contactgegevens. 

Info
 050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
 info@maldegem.be
  www.11.be  

klimaat

mensenrechten

arbeidsrechten

VLUCHTELINGEN

gezondheidszorg

LGBTI+

veranderingvoorzorg mee
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Richtlijnen begraafplaatsen

Verzorgde en serene afscheidsruimtes
In de aanloop naar Allerheiligen en Allerzielen 
zijn veel mensen in de weer om het graf van hun 
naasten te verzorgen. We geven je graag enkele 
praktische richtlijnen mee om verzorgde en serene 
afscheidsruimtes te creëren op de begraafplaatsen 
in onze gemeente.

Pot op de zerk
Om de ingezaaide graspaden en -vlaktes op alle 
begraafplaatsen intact te houden, mogen geen putten 
gemaakt worden om bloemen te planten. Eigen 
beplanting kan enkel in een pot op de zerk.

Pinnen voor tijdelijke potten
Voor de tijdelijke bloempotten ter gelegenheid van 
Allerheiligen en Allerzielen zijn tussen 15 oktober en 
1 december gratis metalen pinnen beschikbaar op 
alle begraafplaatsen. Met die pin kan je een bloempot 
makkelijk en stevig vastpinnen in het gras. Gelieve de 
pinnen achteraf in één van de verzamelmanden op de 
begraafplaats te leggen.

Hulp nodig voor onderhoud?
Heb je hulp nodig bij het onderhoud van een 
grafzerk? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden 
gebruik maken van de betalende dienstverlening van 
de Klusjesdienst. Alle info en voorwaarden kan je 
verkrijgen bij de Sociale Dienst. 

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

 050 72 72 10 | Sociale Dienst
   www.maldegem.be/klusjesdienst
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Richtlijnen recyclagepark

Grofvuil is geen klein afval!
Grofvuil is geen klein afval want klein afval kan in 
de restafvalzak! Het heeft geen zin plastic zakken 
of kartonnen dozen gevuld met kleine spullen als 
grofvuil aan te bieden op het recyclagepark.

WAT WORDT NIET MEER AANVAARD IN DE 
CONTAINER 'GROFVUIL' OP HET RECYCLAGEPARK?
(klein) afval dat ongesorteerd in zakken en dozen 
wordt aangevoerd: het is géén grofvuil en het is 
evenmin controleerbaar door de parkwachter, dus 
moet de bezoeker het ongesorteerde materiaal 
terug meenemen. Zit er te recycleren materiaal 
tussen? Sorteer dit dan vooraf thuis, dan kan het op 
het recyclagepark snel in de juiste inzamelcontainer 
aangeboden worden.

Afval dat selectief wordt ingezameld (huis aan huis of 
in andere containers/recipiënten op het recyclagepark) 
moet via deze selectieve inzameling worden aangeboden 
omdat het nog kan worden gerecycleerd.

WAT KAN WEL IN DE CONTAINER 'GROFVUIL'?
Enkel brandbaar afval van huishoudelijke oorsprong dat 
omwille van zijn omvang (meer dan 50 cm) en/of gewicht 
niet in de witte restafvalzak past.

Enkele voorbeelden:
• oude matras
• kapotte zitbank
• versleten tapijt
• oude kinderstoel of autozitje
• frigobox
• groot versleten kussen
• opblaasbaar zwembad of grote luchtmatras
• kattenkrabpaal
• …

WAT KAN NIET IN DE CONTAINER 'GROFVUIL'?
• Afval aangeboden in zakken of dozen  Restafvalzak 

of selectieve inzameling op recyclagepark
• Afgedankte elektrische en elektronische apparaten 

(AEEA)  Recyclagepark of winkelier bij aankoop van 
een nieuw toestel

• Steengruis, ytong...  Selectieve inzameling  
op recyclagepark

• Afbraakmateriaal zoals isolatiemateriaal, roofing...  
  Selectieve inzameling op recyclagepark

• Sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), porselein  
  Selectieve inzameling op recyclagepark

• Vlak glas en spiegels  Selectieve inzameling  
op recyclagepark

• Houtafval  Selectieve inzameling op recyclagepark
• Harde of zachte kunststoffen  Selectieve inzameling 

op recyclagepark
• Isomo  Selectieve inzameling op recyclagepark  

(of restafvalzak voor vervuild isomo)
• Gasflessen  Zoek gasflessenverdeler  

via www.febupro.be
• Gevaarlijk afval  KGA-inzameling
• … 

Info
 050 72 86 13 | Milieudienst
 info@maldegem.be
  www.ivmmilieubeheer.be
  www.maldegem.be/recyclagepark
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Extra bussen voor Lijn 58  
tijdens schoolspits
Goed nieuws! De Lijn meldde ons begin oktober 
dat in regio Maldegem tijdens de schoolspitsuren 
op Lijn 58 extra bussen ingezet worden. Deze extra 
bussen rijden net na de gewone bus en hebben ook 
het opschrift Lijn 58 en de bestemming. Als het te 
druk wordt, kunnen reizigers van de tweede bus 
gebruik maken.  

De gemeente is verheugd dat De Lijn hiermee ingaat 
op onze vraag om een oplossing te zoeken voor de 
overvolle bussen van Lijn 58.

De Lijn en de gemeente roepen reizigers op om zo 
veel als mogelijk de ochtend- en avondspits te mijden 
en ook de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen. 
Draag steeds een mondmasker aan de haltes en in de 
voertuigen, pas de gekende hygiënemaatregelen toe 
(niezen in de elleboog, handen regelmatig wassen of 
ontsmetten) en blijf thuis als je je ziek voelt.

Zorg dat je op de hoogte bent
Door wegenwerken, evenementen of andere 
omstandigheden, kunnen routes of haltes van De Lijn 
op het laatste moment wijzigen. Zorg dat je steeds op de 
hoogte bent:
•	 Je kan realtime info over je bus of tram vinden op 

www.delijn.be of in de app van De Lijn. Deze info 
wordt om de 30 seconden geactualiseerd en krijgt een 
extra update bij aankomst en vertrek aan een halte. Zo 
weet je altijd wanneer de bus of tram je halte passeert.

•	 Schrijf je in voor de nieuwsbrief op maat
 - Maak een profiel aan op www.delijn.be of meld je aan.
 - Zoek jouw bus- of tramlijn in het zoekveld en  

 bewaar ze in jouw profiel.
 - Schakel de optie “Ontvang e-mailmelding” in. 

Info
 070 220 200 | Infolijn De Lijn
  www.delijn.be
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR  
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 30 SEPTEMBER 2020

GEMEENTERAAD

MEDEDELINGEN
•	 De gemeenteraad houdt één minuut stilte naar 

aanleiding van het overlijden van dhr. Antoon De 
Keyser, gewezen OCMW-raadslid.

•	 De voorzitter verontschuldigt Bart Van Hulle, 
burgemeester en feliciteert hem met zijn aanstelling 
in het Vlaams parlement. De vergaderingen van de 
gemeenteraad zullen hierdoor aangepast worden naar 
donderdag, de data van de gemeenteraadscommissies 
zullen zo spoedig mogelijk aan de raadsleden 
meegedeeld worden.

•	 In overeenstemming met artikel 333 van het 
decreet over het lokaal bestuur wordt aan de 
gemeenteraad kennis gegeven van het besluit van 
de gouverneur van 21 september 2020 houdende 
de klacht ingediend door raadslid Valerie Taeldeman 
tegen de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2020 
houdende het opstarten van een onderzoek naar 
de overnamemogelijkheden van de gemeentelijke 
kinderdagverblijven. 

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 AUGUSTUS 
2020*
De gemeenteraad keurt de notulen en de audiovisuele 
opname van de zitting van de gemeenteraad van 26 
augustus 2020 goed.

BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN ALS 
MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET CORONAVIRUS 
COVID-19: BEKRACHTIGING*
De gemeenteraad bekrachtigt volgende besluiten van de 
burgemeester:
• Besluit van 27 augustus 2020: Wijziging 

politieverordening van 12 juni 2020 met betrekking tot 
horecastraat en terrasuitbreidingen n.a.v. COVID-19.

• Besluit van 22 september 2020: Vergaderingen van de 
bestuursorganen tijdens de coronacrisis.

AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER 
BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN OVERSTEEKPLAATS 
VOOR VOETGANGERS IN DE GIDSENLAAN THV NR. 41  
EN NR. 110*
De gemeenteraad keurt het aanvullende reglement 
houdende de invoer van een oversteekplaats voor 
voetgangers in de Gidsenlaan ter hoogte van nr. 41 en 
nr. 110 goed.

SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIES – 
WIJZIGING*
De gemeenteraad stelt de gemeenteraadscommissies 
opnieuw vast te stellen als volgt:
De commissie persoonsgebonden zaken wordt 
samengesteld uit volgende gemeenteraadsleden:
•	 Open Vld: Kiran Van Landschoot, Annuska Van 

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

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

De commissie algemene zaken en financiën wordt 
samengesteld uit volgende gemeenteraadsleden:
•	 Open Vld: Wim Swyngedouw, Annuska Van Hoorebeke
•	 N-VA: Peter Van Hecke, Katleen De Kesel
•	 De Merlaan: Geert De Roo, Christine Verplaetse
•	 CD&V: Valerie Taeldeman, Koenraad De Ceuninck
•	 Groen: Stefaan Standaert
•	 Vlaams Belang: Timothy De Groote
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AANSTELLING OMGEVINGSAMBTENAAR*
De gemeenteraad stelt Fien Devuyst met onmiddellijke 
ingang aan als gemeentelijk omgevingsambtenaar.

GOEDKEURING OVERDRACHTSAKTE TOT KOSTELOZE 
OVERDRACHT VAN OCMW-GROND AAN DE GEMEENTE 
MALDEGEM *

De gemeenteraad gaat akkoord met de kosteloze 
overdracht van volgende stukken grond door OCMW 
Maldegem aan de gemeente Maldegem :
•	 De verbindingsweg en parking aan wzc Warmhof. 
•	 Een gedeelte van de parking, palend aan de 

pastorijwoning te Adegem, Adegem-Dorp 16.
•	 De parking en toegangsweg en begroeiing, gelegen in 

de Mevouw Courtmanslaan 86 en 92, gelegen achter 
Blok B en Oud St Jozef. 

SCHENKING AUDIOVISUEEL MATERIAAL DOOR 
CULTUURADVIESRAAD*
•	 De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 

2019 het retributiereglement inzake uitleenbaar 
materiaal jeugddienst op te heffen.

•	 Via brief dd. 17 augustus 2020 liet de 
cultuuradviesraad weten dat het dagelijks bestuur in 
vergadering van 14 augustus 2020 besliste om volgend 
audiovisueel materiaal aan het gemeentebestuur te 
willen schenken:

	 -	1 spiegelbeeldscherm op statief (1,62 m x 2,13 m);
	 -	1 projectiescherm op statief (1,62 m x 2,13 m)
	 -	1 video-/dataprojector voor korte afstand Sanyo 

2700 Lumen
	 -	1 laptop Acer in draagtas
	 -	1 Smart TV-scherm 127,5/50’’ met statief en 

beschermkoffer
	 -	1 luidspreker 2 boxen/50 watte op statief + 1 micro
	 -	1 hoofdmicrofoon met draagbare stemversterker
	 -	1 toneelspot met staander
•	 Vele jaren investeerde de cultuuradviesraad in de 

aanschaf van audio- en projectiemateriaal om zo het 
verenigingsleven te ondersteunen. Er werd gretig 
gebruik gemaakt van deze dienstverlening.

•	 De hoeveelheid materiaal is ondertussen zo 
omvangrijk dat het niet langer haalbaar is om dit 
particulier op te slaan. Omdat de gemeente Maldegem 
reeds over een uitleendienst beschikt is het voor 
de cultuurraad dan ook de beste oplossing om van 
daaruit de verdeling van het audiovisueel materiaal te 
coördineren.  

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van 
audiovisueel materiaal door de cultuuradviesraad.

GEDEELTELIJKE AFSCHAFFING EN VERPLAATSING 
VOETWEG NR 55 DEN HOOGEN PAD - DEFINITIEVE 
VASTSTELLING *
De gemeenteraad stelt de plannen voor de gedeeltelijke 
afschaffing en gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 
55, zoals opgemaakt door het studiebureau Arcadis op 
23 oktober 2019, definitief vast.

ROOILIJN VERBRANDEN BOS, KALLESTRAAT, 
ZANDAKKERS -DEFINITIEVE VASTSTELLING*
De gemeenteraad stelt het rooilijnplan MLD 3015 voor 
de Verbranden Bos, de Kallestraat en Zandakkers, zoals 
opgemaakt door het studiebureau Jonckheere BVBA uit 
Brugge op 22 april 2020, definitief vast.

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

UITBREIDINGSZONE BEDRIJVENTERREIN AANLEG 
GROENBUFFERS EN AANVULLENDE PADEN - DEFINITIEVE 
VASTSTELLING*
•	 De gemeenteraad besliste in zitting van 18 december 

2019 de groenbuffers en aanvullende paden in de 
uitbreidingszone van het bedrijventerrein gedeeltelijk 
goed te keuren.

•	 Gelet op het plan vanwege de intergemeentelijke 
vereniging Veneco dd. 12 juli 2019 voor de aanleg 
van groenbuffers en aanvullende paden in de 
uitbreidingszone van het bedrijventerrein Maldegem, 
waarbij door de gemeenteraad in zitting van 18 
december 2019 de aanleg van de nieuwe voetweg/
ontsluitingsweg werd beperkt tot een breedte van 2 m.

•	 Tussen 27 juli en 26 augustus 2020 werden deze 
plannen gedurende 30 dagen onderworpen aan een 
openbaar onderzoek.

•	 Alle betrokken aangelanden werden per aangetekend 
schrijven in kennis gesteld van het onderzoek.

•	 Er werd geen advies ontvangen vanwege de Deputatie 
van de provincie Oost-Vlaanderen, zodat aan de 
adviesvereiste mag worden voorbijgegaan.

•	 Uit het proces verbaal van sluiting van het onderzoek 
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bleek dat er geen bezwaren tegen de voorgestelde 
afschaffing en verplaatsing werden ingediend.

De gemeenteraad stelt het plan vanwege de 
intergemeentelijke vereniging Veneco dd. 12 juli 2019 
voor de aanleg van groenbuffers en aanvullende 
paden in de uitbreidingszone van het bedrijventerrein 
Maldegem, waarbij door de gemeenteraad in zitting van 
18 december 2019 de aanleg van de nieuwe voetweg/
ontsluitingsweg werd beperkt tot een breedte van 2 m, 
definitief vast.

PATRIMONIUM - ONDERWIJS - KADEROVEREENKOMST 
VKOM-INSTITUUT ZUSTERS MARICOLEN*
•	 De gemeenteraad besliste in zitting van 28 juni 2018 

inzake "patrimonium - overeenkomst samenwerking 
VKOM/Maricolen Maldgem DBFM-bouwproject", 
waarin de gemeente Maldegem zich er toe verbindt 
om de aansluiting van het DBFM project van de school 
Maricolen op het openbaar domein te realiseren 
dmv een voetgangers- / fietsbrug over de Ede en 
het realiseren van een tweede uitweg voor de semi-
publieke parking voor de aanleg van een weg tussen 
deze parking en de Brielstraat. In ruil wordt de parking 
deels voor het publiek toegankelijk.

•	 De afgelopen maanden werd onderhandeld met de 
vzw VKOM / school Maricolen over een overeenkomst 
waarin vastgelegd wordt dat de gemeente de parking 
Brielstraat uitbreidt en heraanlegt en een tweede 
uitweg aanlegt (& financiert) en waarbij:

	 -	de parking ter beschikking gesteld wordt tegen een 
symbolische vergoeding;

	 -	de gemeente het permanent gebruik krijgt van een 
40-tal parkeerplaatsen, het gebruik krijgt van een 70-
tal parkeerplaatsen buiten de schooluren en tijdens 
de weekends en vakanties en waarbij de gemeente 
buiten de schooluren gebruik kan maken van de 
sportinfrastructuur en zaalinfrastructuur van de 
school;

	 -	inzake het gebruik van de parking de zone van de 
ong. 40 permanent te gebruiken parkeerplaatsen 
duidelijk wordt afgebakend, zodat deze niet 
ingenomen wordt door het personeel van de 
Maricolen.

•	 De gemeente verbond hieraan bovendien volgende 
verdere voorwaarden :

	 -	de gemeente krijgt een voorkooprecht, in geval 
van een eventuele verkoop van de school of van 

de betreffende gebouwen, op de schoolgebouwen 
gelegen langsheen de Nieuwstraat en de gebouwen 
op de hoek met de Markt/Marktstraat.

	 -	er wordt een afspraak gemaakt rond het gebruik van 
de binnentuin (kloostertuin) van het gebouw Markt 15, 
hierbij kan vertrokken worden van de afspraken die 
hieromtrent eind 2016 gemaakt werden.

	 -	er wordt doorgang verleend voor niet-
gemotoriseerde weggebruikers naar de parking via de 
groencorridor langs de Ede.

	 -	er wordt doorgang verleend voor niet-
gemotoriseerde weggebruikers, tussen de parking en 
de Nieuwstraat. De toegang tot de Nieuwstraat wordt 
gerealiseerd zoals omschreven in artikel 5.1 van het 
ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften van 
het RUP Hof ter Ede, en dit uiterlijk 3 jaar na de eerste 
in gebruikname van de nieuwe schoolgebouwen.

	 -	voor het gebruik van de sport- vergader- of 
zaalinfrastructuur van de school worden de tarieven 
gelijkgeschakeld met deze die de gemeente toepast 
voor haar zalen en sportinfrastructuur.

	 -	de huidige site van de kleuterschool wordt na de 
geplande herinrichting als groenzone ook publiek 
toegankelijk.

•	 Het betreft een kaderovereenkomst waarin de 
belangrijkste voorwaarden en principes van 
samenwerking vastgelegd worden, omtrent een 
aantal zaken is een verdere uitwerking in afzonderlijke 
deelovereenkomsten met meer gedetailleerde 
afspraken nodig. 

•	 Door de goedkeuring van deze overeenkomst kan 
een meerwaarde gerealiseerd worden voor zowel de 
gemeente als de school. Met het oog op de verdere 
ontwikkeling van het centrum en op het maximaal 
gebruiken van gemeenschappelijke infrastructuur en 
schoolinfrastructuur.

De gemeenteraad keurt de "kaderovereenkomst voor 
langlopende samenwerking" tussen de vzw VKOM, de 
vzw Gesticht Zusters Maricolen Maldegem in vereffening 
en de gemeente Maldegem goed.

ONDERWIJS - KUNSTACADEMIE MALDEGEM 
- SCHOOLJAAR 2020-2021- TOEKENNING NIET-
GESUBSIDIEERDE UREN*
De gemeenteraad kent 12 bijkomende lestijden toe 
ten laste van de gemeente aan de gemeentelijke 
Kunstacademie voor de periode van 1 september 2020 
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tot 30 juni 2021. Deze lestijden worden aangewend 
in de 1ste, 2de en 3de graad van onze gemeentelijke 
Kunstacademie te Maldegem.

DECREET BETREFFENDE HET INDIVIDUEEL BEZOLDIGD 
PERSONENVERVOER - GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING 
WERKJAAR 2020*
•	 De Vlaamse overheid besliste op 17 juli 2020 over 

het decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor 
het individueel bezoldigd personenvervoer naar 
aanleiding van de coronacrisis, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 22 juli 2020.

•	 Om rekening te houden met de tijdelijke inactiviteit 
of de verminderde activiteit van de onderneming, 
kunnen de gemeenten op basis van dit decreet 
beslissen om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling 
of teruggave toe te staan van de retributie of belasting 
die de vergunninghouder moet betalen voor het 
werkjaar 2020. 

•	 Jaarlijks wordt een belasting geïnd op de exploitatie 
van diensten voor het verhuur van voertuigen met 
bestuurder (taxi's). Deze belasting wordt geïnd op 
basis van het decreet van 20 april 2001 betreffende de 
organisatie van het personenvervoer over de weg. 

De gemeenteraad staat een vrijstelling van 50% toe van 
de belasting die de vergunninghouder moet betalen in 
het kader van het decreet betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, voor het aanslagjaar 
waarin de civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid is uitgeroepen, zijnde aanslagjaar 2020.

REGLEMENT BESTEDING CONSUMPTIEBUDGET*
•	 De Vlaamse overheid kent aan de lokale besturen een 

consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens toe, 
aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de 
lokale economie.

•	 Voor onze gemeente bedraagt deze subsidie 38.943,37 
euro.

•	 Gemeenten die wensen gebruik te maken van 
deze subsidie moeten deze voor eind september 
aanvragen. Aan het Agentschap Binnenlands Bestuur 
werd ondertussen een uitzondering gevraagd en 
verkregen zodat de aanvraag ook na 30 september 
2020 nog kan ingediend worden, mits goedkeuring 
door de gemeenteraad.

•	 Een eerste schijf zal, bij goedkeuring, uitbetaald 
worden eind dit jaar (90 procent). Het saldo wordt ten 

laatste op 31 december 2022 uitbetaald.
•	 Er dient gerapporteerd te worden bij het Agentschap 

Binnenlands Bestuur. 
•	 De waardebonnen mogen ingewisseld worden tussen 

1 juni 2020 en 31 december 2021.
•	 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde in zitting 

van 26 augustus reeds een reglement coronasteun 
goed. Dit reglement voorziet de toekenning van een 
steun aan kwetsbare inwoners wiens inkomen zich 
onder het referentiebudget bevindt.

•	 De toekenning van deze steun is mogelijk tot uiterlijk 
eind 2020. 

•	 Na bespreking met het college van burgemeester 
en schepenen wordt voorgesteld om vanaf januari 
2021 een steun via consumptiebonnen te voorzien. 
Deze steun kan een verderzetting zijn van de eerder 
toegekende coronasteun waarbij de tussenkomst die 
tot eind dit jaar toegekend wordt als coronasteun 
omgezet wordt in de maandelijkse toekenning van 
consumptiebonnen ter waarde van 50 of 30 euro per 
gezinslid (afhankelijk van de doelgroep).

•	 Het bestaande systeem van de M-bon kan hiervoor 
gebruikt worden.

De gemeenteraad keurt het reglement besteding 
consumptiebudget goed.

MEERJARENPLAN 2020 - OPVOLGINGSRAPPORTERING EN 
RAPPORT FINANCIEEL DIRECTEUR - AKTENAME
•	 De verplichte rapportering aan de raad of de 

opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde 
beleid van het lopende jaar met het geplande. Het 
rapport geeft aan de raadsleden de mogelijkheid om 
op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van 
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het 
meerjarenplan zijn opgenomen.

•	 Elk jaar moet ten laatste in september een 
opvolgingsrapportering voor de raad ter beschikking 
zijn. Deze bevat minstens volgende elementen: 

	 -	Een stand van zaken van de prioritaire actieplannen 
van het meerjarenplan; 

	 -	Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde 
ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar; 

	 -	In voorkomend geval, de wijzigingen en assumpties 
die gekozen werden bij de opmaak van het 
meerjarenplan of de aanpassing ervan;

	 -	In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële 
risico's. 
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	 -	De bundel voorziet ook een rapportering van de 
financieel directeur.

De gemeenteraad neemt kennis van de 
opvolgingsrapportering en het rapport van de financieel 
directeur die betrekking hebben op het eerste semester 
van het boekjaar en het meerjarenplan 2020. 

LOKALE POLITIE - VASTSTELLEN VAN DE FORMATIE VAN 
HET OPERATIONEEL EN VAN HET ADMINISTRATIEF EN 
LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE PZ MALDEGEM*
De gemeenteraad stelt de formatie van het operationeel 
en administratief en logistiek kader van de lokale politie 
Maldegem vast.

TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID KOENRAAD DE 
CEUNINCK (CD&V): CORONAPROOF VERGADEREN
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel 
van raadslid De Ceuninck om een gemeentelijke zaal 
kosteloos ter beschikking te stellen aan de Maldegemse 
verenigingen, adviesraden, buurt- en feestcomités om 
op een veilige manier te kunnen vergaderen, dit zolang 
de corona-crisis duurt. 

TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLEDEN LEANDRA 
DECUYPER (CD&V) EN DINO LATESTE (GROEN): 
VERDELING MIDDELEN VLAAMS NOODFONDS
De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel 
van de raadsleden Decuyper (CD&V) en Lateste (Groen) 
tot de opmaak van een gemeentelijk reglement ter 
verdeling van de middelen uit het Vlaams Noodfonds ten 
bedrage van 242.382,60 euro ten bate van de noden van 
de lokale verenigingen. 

De gemeente zal wel in gesprek gaan met het 
verenigingsleven om na te gaan hoe de middelen van 
het noodfonds gericht kunnen toegekend worden. In het 
geheel van de maatregelen en besprekingen zal ook het 
thema armoede niet vergeten worden.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME 
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
26 AUGUSTUS 2020*
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en 
de audiovisuele opname van de zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 26 augustus 2020 goed.

GOEDKEURING OVERDRACHTSAKTE TOT KOSTELOZE 
OVERDRACHT VAN OCMW-GROND AAN DE GEMEENTE 
MALDEGEM*
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met 
de kosteloze overdracht van volgende stukken grond 
door OCMW Maldegem aan de gemeente Maldegem:
1. De verbindingsweg en parking aan wzc Warmhof, 

volgens plan Lot 2, blauw ingekleurd en 7 564 m² 
gelegen te Maldegem, eerste afdeling, sectie B met 
nummer 1734 B P0000 evenals Lot 4 grijs ingekleurd 
en 120m², gelegen te Maldegem, eerste afdeling sectie 
B met nummer 1734 D P0000;

2. Een gedeelte van de parking, palend aan de 
pastorijwoning te Adegem, Adegem-Dorp 16, volgens 
plan Lot C, groen ingekleurd en 361 m², gelegen te 
Adegem, vijfde afdeling, sectie H met nummer 1165 C 
P0000:

3. De parking en toegangsweg en begroeiing, gelegen 
in de Mevr. Courtmanslaan 86 en 92, gelegen achter 
Oud St Jozef. Volgens plan Lot B, lichtgroen ingekleurd 
(zonder het in erfpacht gegeven KUMA-gedeelte Lot 
A) en 6082m², gelegen te Maldegem, eerste afdeling, 
sectie B met nummer 1554h2 P0000. 

en keurt de overdrachtsakte goed.

MEERJARENPLAN 2020 – OPVOLGINGSRAPPORTERING: 
AKTENAME
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van 
de opvolgingsrapportering/rapport van de financieel 
directeur die betrekking heeft op het eerste semester 
van het boekjaar en het meerjarenplan 2020.

GOEDKEURING JAARVERSLAG 2019 EN 
KWALITEITSPLANNING 2020 VAN HET LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM OUD ST. JOZEF*
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met 
het jaarverslag 2019 en de kwaliteitsplanning 2020 van 
het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.

Ter info:
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn gaan 
door op donderdag 29 oktober en donderdag 
26 november 2020 . De agenda wordt 7 dagen 
voorafgaand aan de zitting, bekend gemaakt op 
www.maldegem.be/bestuur-beleid.
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De vergaderingen van de gemeenteraad vangen 
aan om 19.30 uur. De raad voor maatschappelijk 
welzijn vergadert aansluitend na de 
gemeenteraad.

De vergaderingen zullen digitaal doorgaan via 
het vergaderplatform voor de raadsleden. De 
audiovisuele opname wordt eerstdaags na de 
zitting gepubliceerd en is te raadplegen via 
https://web-maldegem.streamovations.be/

Sluitingsdagen 
gemeentelijke en 
OCMW- diensten
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten en het 
zwembad zijn gesloten op:
•	 zondag 1 november (Allerheiligen)
•	 maandag 2 november (Allerzielen)
•	 woensdag 11 november (Wapenstilstand)
•	 zondag 15 november (Koningsdag)

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

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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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

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020 
14.00 UUR

Jeugdfilm 
Everest,  
de jonge yeti 
 95 minuten 

Als tienermeisje Yi een jonge yeti ontdekt op het dak 
van haar flatje in Shanghai, besluit zij samen met haar 
ondeugende vrienden Jin en Peng om hem Everest te 
noemen. Ze gaan op een epische speurtocht om dit 
magische wezen te herenigen met zijn familie op het 
hoogste punt van de aarde. Maar om Everest weer 
thuis te krijgen moeten de vrienden er wel in slagen om 
zoöloge Dr. Zara en zakenman Burnish, die koste wat 
kost een yeti wil vangen, telkens een stap voor te blijven.

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

 VR 4 DEC 2020 
JEAN BOSCO SAFARI, BEN CRABBÉ & ANDEREN |  
IMAGINE NO LENNON    
 
 VR 11 DEC 2020 
KAMAGURKA | DE GRENZEN VAN DE ERNST  
 
 VR 18 DEC 2020 
HAN SOLO | RETRO
 
 DO 28 JAN 2021 
SAVE THE DATE | GEDICHTENDAG 
 
 ZA 13 FEB 2021 
GEENA LISA, ANDREA CROONENBERGHS & CHELSY | 
EUROVIZIE 
 
 ZA 27 FEB 2021 
BEGIJN LE BLEU | FWIET! FWIET! 
 
 VR 12 MAA 2021 
ALEX AGNEW | BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR 
 
 ZA 27 MAA 2021 
TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA, PETER THYSSEN  
& BERT VERBEKE | PERPETUUM MOBILE
 
 ZA 10 APR 2021 
CHRISTOPHE VANDEGOOR, JELLE CLEYMANS &  
JOOST VAN HYFTE | KNECHTEN VAN DE KOERS
 
 VR 28 MEI 2021 
SAVE THE DATE | PREVIEW! SEIZOEN 21-22  
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Donderdag 19 november

Cultuurlaureaten 2020
Cultuur draagt in belangrijke mate bij tot de 
uitstraling van onze gemeente. Daarbij hebben 
we veel te danken aan het brede netwerk van 
verenigingen waarin honderden vrijwilligers zich dag 
na dag inzetten om cultuur in Maldegem mogelijk te 
maken. Maar ook buiten het verenigingsleven zijn 
mensen cultureel bedrijvig.

Om deze inzet in de kijker te plaatsen huldigen de 
Cultuuradviesraad en het gemeentebestuur jaarlijks een 
of meerdere cultuurlaureaten. Dit jaar doen ze dit door 
de uitreiking van de titel van Culturele Ambassadeur 
aan een of meerdere personen die dankzij hun 
deskundigheid en/of artistiek talent de naam van 
Maldegem uitdragen tot buiten onze gemeente. De titel 
mag gedurende één jaar gedragen worden.

Donderdagavond 19 november is iedereen welkom in 
CC Den Hoogen Pad voor de uitreiking van deze titel 
van Culturele Ambassadeur 2020. De huldiging wordt 
muzikaal opgeluisterd.  

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Wanneer: donderdag 19 november 2020 om 20.30 uur
Verplicht inschrijven op voorhand (tot 18/11) via:  
www.maldegem.be/cultuurbeleid-cultuurprijzen 

Info
 050 72 89 79 | Cultuurdienst
 info@maldegem.be 
 www.maldegem.be/cultuurbeleid-cultuurprijzen

20
20
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21 tot 29 november

Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong 
en oud. Tijdens de Voorleesweek van 21 tot 29 
november zet de bib in Maldegem graag het belang 
én het plezier van voorlezen in de kijker.

Jaarlijks voorziet de bib een exclusief aanbod voor 
de Maldegemse scholen tijdens de voorleesweek. De 
leerlingen van het 2de leerjaar laten we kennismaken 
met twee topillustratoren: Melvin, de huis-illustrator van 
Stefan Boonen en Mattias De Leeuw.

Met ‘Bibbuddies’ voor het 3de leerjaar wil de bibliotheek, 
tijdens de voorleesweek, kinderen het plezier laten 

ontdekken van samen lezen met leeftijdsgenoten. 
Lekker samen genieten, opgaan in de wereld van het 
boek in een rustgevende, ontspannen setting. Met een 
leesmaatje wordt lezen nog leuker! 

Zin om een keertje met je zoon en/of dochter van een 
voorleesmoment in onze bib te genieten? Elke eerste 
zaterdag van de maand om 10.45 uur bieden we dit aan. 

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

Geschiedenis van de Belgische  
inlichtingendiensten 
Geheim België ontvouwt voor 
het eerst het krasse verhaal van 
twee geheimzinnige diensten 
met een lang en soms omstreden 
verleden, vanaf de campagne 
tegen het 'Hollandse gevaar' in 
de jaren 1830 tot de huidige strijd 
tegen buitenlandse spionage en 
terreur.

Auteur en Maldegemnaar 
Kenneth Lasoen (historicus en 
docent inlichtingenstudies aan 
de universiteiten van Gent en 
Antwerpen) licht tijdens deze 
boeiende lezing een tip van de 
geheimzinnige sluier rond de 

Belgische geheime diensten op. 
Na de lezing kan je het boek kopen 
en laten signeren door de auteur.

Wanneer: dinsdag 24 november,  
van 19.30 tot 21.30 uur 
Waar: lokaal dienstencentrum Oud  
St. Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92
Kostprijs: € 10
Inschrijven: verplicht via  
www.maldegem.be/webshop. 

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

Topmaldegemnaar!


