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Einde 2015 is in zicht
Rijdende langs onze landelijke

voor anderen is dit veel moeilijker: zij moeten proberen om te

wegen die in nevels gehuld zijn,

zaaien naar de zak. Niet gemakkelijk met al het moois dat we

maak ik mij de bedenking dat we

overal te zien krijgen.

alweer aan de laatste maand van
het jaar toe zijn. Een gezellige,

Ook met het bestuur moeten we de tering naar de nering zetten

maar ook drukke maand. Na de

en keuzes maken. En ook voor ons is dat niet gemakkelijk: ook wij

mooie sinterklaasperiode voor de kinderen, volgt de sfeervolle

hebben immers een hele verlanglijst van zaken die we graag aan

kerstperiode, waarin we allemaal en elk op onze eigen manier

jullie willen afleveren. Daarom hebben alle diensten, samen met het

proberen om het voor elkaar in familiekring zo gezellig mogelijk

college, alles financieel gewikt en gewogen om tot een mooi budget

te maken.

te komen, waarmee we volgend jaar kunnen werken. In het belang
van alle inwoners, in het belang van diegenen die ons nauw aan het

In onze gemeente zullen we begin december opnieuw de

hart liggen.

stemmige kerstverlichting — die er gekomen is dankzij een goede
samenwerking met de verenigde handelaars van Maldegem —
feestelijk aansteken. Het belooft een mooi evenement te worden,
waarop we elkaar kunnen ontmoeten in een gemoedelijke sfeer. De
start, ook, van een periode om kerstinkopen te doen. Want iedereen
wil graag, hoe klein ook, een kerstgeschenkje geven aan de mensen
die hen nauw aan het hart liggen. Voor velen is dit vanzelfsprekend,

19:00 Opening met
optreden van Nic Caan
19:45 Aankomst van de Sint,
Kerstman en burgemeester
Marleen Van den Bussche
20:00 Aansteken van de
kerstverlichting door de Sint,
Kerstman en burgemeester
Marleen Van den Bussche
20:15 Optreden van Nic Caan
22:00 Optreden van Isa
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Sluitingsdagen eindejaarsperiode

Nieuwjaarsreceptie Jeugdraad
Het is terug zo ver, het einde
van het jaar is in zicht!

Alle gemeentelijke diensten

Recyclagepark

24 en 31 december 2015

Het recyclagepark zal gesloten zijn op:

We willen het jaar graag in schoonheid afsluiten en 2016 vol enthousiasme

Uitgezonderd: Dienst Burgerzaken en Onthaal

• vrijdag 25 december

inzetten. Dit willen we doen met onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar

Gemeentehuis zijn 24 en 31 december wel

• zaterdag 26 december

vindt deze plaats op zaterdag 26 december. Jullie hebben tijd genoeg om

open van 08.30 uur tot 12.00 uur.

de kerstmaaltijd te laten verteren want we steken van wal om 19.30 uur. Dit

Info

(geen avondopening!)

050 72 89 30 | Dienst Onthaal

Dienst Burgerzaken

alles gaat door in JH De Redekiel. Iedereen die op de één of andere manier
betrokken is in het Maldegemse jeugdwerk is hier van harte uitgenodigd.

onthaal@maldegem.be

Normaal gezien is de Dienst Burgerzaken open

Herfst:
ideaal wandelweer
met de hond

In het Algemeen Politiereglement Maldegem (GASreglement) zijn volgende zaken betreffende het
verwijderen van hondenpoep opgenomen:
De eigenaar of begeleider van honden is ertoe gehouden:
•

de speelpleinen (indien toegelaten), de recreatiecentra,

Tot dan!

andere voor het publiek toegankelijke plaatsen,

de eerste zaterdag van de maand. In januari wordt
die zaterdagopening verschoven naar zaterdag
9 januari 2016.

alsmede de voet- en fietspaden, de rijwegen, de

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst

te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen,

wandelpaden en de bermen bevuilt;
•

jeugddienst@maldegem.be

steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes voor
het verwijderen van de uitwerpselen van zijn dier. Het
(de) zakje(s) moet(en)op het eerste verzoek van de
toezichthoudende ambtenaar worden getoond;

•

Kerstconcert
Lisa del Bo en muzikanten
Voorprogramma: Kinderkoor De Papaver

Oproep vrijwilligers Parkcross
Woensdag 3 februari 2016
Woensdag 3 februari 2016 wordt de 10de editie van
de Parkcross georganiseerd.

altijd en overal, met uitzondering van speciaal
aangelegde hondentoiletten, de uitwerpselen van
de hond onmiddellijk te verwijderen met behulp
van het daartoe bestemde zakje. Het zakje moet de
uitwerpselen mag alleen worden gedeponeerd in de
gemeentelijke vuilnisbakken of meegegeven worden
met het huisvuil. Uitzondering aan deze verplichting
wordt gemaakt voor slechtzienden en blinden met een

Op zondag 13 december 2015 om 18.00 uur gaat er in de Sint-Adrianuskerk

Elk jaar wordt er beroep gedaan op een 200-tal vrijwilligers.

te Adegem een kerstconcert door t.v.v. de overdekte speelplaats van de Vrije

Wil je als vrijwilliger of als vereniging deel uit maken van deze

Basisschool de Papaver. Iedereen die de school een warm hart toedraagt is van harte

vrijwilligersgroep en een handje komen toesteken in de periode

Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een

welkom. Kaarten kunnen besteld worden op het secretariaat van de school.

tussen 1 en 5 februari, geef gerust uw naam door aan de Sportdienst.

gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

De prijs bedraagt € 20 voor volwassenen en € 10 euro voor kinderen onder de 12 jaar.

De voorverkoop van de kaarten start op 15 december!

Hopelijk tot dan!

( VVK € 10, aan de kassa € 11, kinderen tem 12 jaar gratis)

Info

Info

blindengeleidehond en rolstoelgebruikers;

Info
050 72 89 38 | Dienst Veiligheid

0497 02 16 35 | De Papaver

veiligheid@maldegem.be

050 72 89 70 | Sportdienst
kristine.moens@maldegem.be
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Om de sfeer van de school nog beter te

mij telkens een verrijkende ervaring. Het

peilen hadden we een kort gesprek met

blijft ook een uitdaging om actueel en

2 leerkrachten: juf Tine van de tweede

vernieuwend te blijven werken.

kleuterklas die er al 30 jaar werkt en
de zorgcoördinator, Anneleen Van den

Wat is voor jou het grootste verschil

Bossche, nu negen jaar in dienst.

bij het les geven aan kleuters vandaag
tegenover vroeger?
Wat mij nu enorm opvalt is hoe mondig
veel jonge kinderen zijn. Ik sta soms
versteld hoe mooi verzorgd sommige
kinderen reeds praten bij de eerste
kennismaking. Dat is uiteraard een

DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
KRUIPUIT HEEFT EEN NIEUW “BIJ-HUIS”.

zorgcoördinator en halftijds directeur
samen met Manu Buysse.

pluimpje voor de jonge ouders die er

Binnen dit pakket geef jij ook nog een

duidelijk veel belang aan hechten dat kun

drietal uren les in deze school in het

kind klaar en duidelijk spreekt. Je merkt ook

vierde leerjaar. Wordt dat niet een

dat kleuters al door veel infokanalen zoals

beetje veel voor 1 persoon Anneleen?

Juf Tine, wat een gezellig kleuterklasje

de media en computerspelletjes geprikkeld

Nee, helemaal niet. Op die manier blijf ik

om in te werken. Hoelang geef jij al les

zijn en steeds nieuwsgieriger worden. Dat

ook rechtstreeks contact houden met de

in deze school?

is positief. Jammer genoeg heeft dit ook

leerlingen in de klas en dat doe ik nog

Samen met voormalig directeur

een negatieve keerzijde: het spel van de

héél graag.

Ginneberge heb Ik hier de eerste

kinderen is veel agressiever en kwetsender

kleuterklas opgericht in september

geworden, een trend waartegen ik probeer

Wat houdt jouw functie van

1985. We begonnen toen met een 10-tal

in te gaan door mijn manier van lesgeven

zorgcoördinator op een school precies in?

leerlingen en gedurende 5 jaar was ik de

en omgaan met elkaar.

Een zorgcoördinator in een school werkt op

Juf Tine

Een zee van kansen in een oase van rust!

Anneleen Van den Bossche is halftijds

enige kleuterjuf.

drie niveau’s:
Waaraan hecht jij vooral belang bij het

Zorg voor de leerlingen: hun dossiers

Aan jouw sprankelende ogen te zien

les geven aan kleuters?

administratief en naar leerprestaties

hoef ik je niet te vragen of je nog met

Heel belangrijk is voor mij het inlassen

opvolgen, contacten met logopedist

De recente, hoogst noodzakelijke,

Een enthousiaste directeur, Manu

Met de vele ramen baadt het hele ‘bij-huis’

volle goesting voor de klas staat.

van veel ‘rustmomenten’ voor de kleuters.

onderhouden die bepaalde leerlingen

uitbreiding van de basisschool Kruipuit

Buysse, toont met brede glimlach de

in het licht. Alle kamers zijn fris en gezellig

Ik ben niet meer van de jongste hier

Hun leven is vaak al zo druk. Ik probeer

komen bijschaven , contacten

met een particuliere woning, lokt ons

nieuwe werkruimte die hij deelt met

aangekleed in passende kleuren.

maar ik kan me nog geen leven indenken

hen vooral te leren luisteren naar elkaar

met CLB enz…

daarheen voor een kijkje en een babbel.

de zorgcoördinator Anneleen Van

Beide directeurs kozen voor de leuze:

zonder les geven aan de kleuters. Het is

en naar mezelf, altijd vriendelijk omgaan

Zorg voor de leerkrachten: hen coachen

De warme oktoberzon zet dit landelijke

den Bossche, ook parttime directeur.

“Een zee van kansen in een oase van rust”.

zo’n boeiende, intensieve en dankbare

met mekaar en respect tonen voor elkaar.

in hun specifieke onderwijspraktijk.

schooltje extra in de verf. Een palet van

Aanleunend daarbij een kleine

job. Door de intrede van de PC in de

Hen voor deze essentiële omgangsvormen

Helpen zoeken naar beste didactische

herfstkleuren op een zonovergoten

vergaderruimte met projectiescherm, een

klas beschikken we nu over ongelooflijk

belonen en aanmoedigen is zo belangrijk

middelen, samen met hen een moeilijke les

kleuterspeelplaats geeft meteen

gezellige leraarskamer met keukentje.

veel informatie waarmee we onze lessen

voor hun verdere groei tot volwassen

doornemen , luisteren naar hun specifieke

een warme aanblik. Langs een smal

Boven in de woning biedt een extra ‘stille

kunnen opleuken en visueel aantrekkelijk

mensen

zorgen en samen tot een oplossing komen.

tuingedeelte verder naar het nieuwe

werkruimte’ leerkrachten de mogelijkheid

maken. Om maar één voorbeeld te geven,

Welke raad zou je jouw jongere collega’s

Zorgen voor kinderen die specifiek meer

‘bij-huis’, de ware reden voor ons

om ver van alle lawaai hun lessen voor

met de site www.pinterest.be tover je op

willen meegeven?

zorg nodig hebben: persoonlijk begeleiden,

bezoek. Martine is onze reporter

te bereiden. Daarnaast een gezellige

je scherm bij manier van spreken de hele

Slechts één kort antwoord: ‘Laat het kind

via gesprekken of specifieke oefeningen.

ter plaatse.

‘doezelruimte’ voor leerlingen die extra rust

wereld tevoorschijn. De manier waarop

‘kind’ zijn…’

nodig hebben of revalidatieoefeningen …

mijn kleuters daarop reageren is voor
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Mobiliteit

OMBOUW N49 TOT
AUTOSNELWEG IN MALDEGEM

De doezelruimte is tevens een knusse voorleeshoek voor de kleintjes.

De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en Westkapelle (Knokke), dateert van de
Dit lijkt mij een vrij omvangrijke taak.

Lesgeven
is een
dankbare
job.

Ik vind dit een erg boeiende job met enorm
veel afwisseling en veel contacten met
mensen. Voor deze functie heb ik wel een
specifieke opleiding gevolgd bij het OVSG.
Ik ervaar het als een verrijkende taak:

ombouwen tot een warm nest, waar elk

jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse regering om hem om te

kind nog kind mag zijn en waar we ook elke

bouwen tot een autosnelweg. Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is ondertussen al aangepast

leerkracht laten zijn wie hij / zij wil zijn.

tot autosnelweg E34. Nu moet hetzelfde gebeuren met het wegvak tussen Zelzate en Westkapelle.

Info

Waarom en hoe bouwen we de N49 om tot snelweg?

ProjectMER (MilieuEffectenRapport) in het voorjaar van 2016.

09 377 27 52

Vandaag rijden op de N49 zowel fietsers, tractoren, auto’s als

Nu de conceptnota goedgekeurd is, start de voorbereiding voor het

zorgen voor het ‘welbevinden’ van elk kind

als schooldirecteur naast meneer Buysse.

Gemeenteschool Kruipuit

vrachtwagens en zijn er heel wat kruispunten. Om het verkeer

projectMER. Hierin worden de effecten van de ombouw op mensen,

op deze school is elke dag opnieuw een

Beiden staan we open voor ideeën en

basisschool.kruipuit@maldegem.be

veiliger en vlotter te maken, moeten alle kruispunten verdwijnen

milieu, dieren en planten onderzocht. Bij de start van het openbaar

uitdaging waar ik graag voor ga, samen met

initiatieven van elkaar en van elk van ons

www.schoolkruipuit.be

en moet het lokale en doorgaande verkeer gescheiden worden.

onderzoek voor het projectMER zullen AWV en de gemeente

het invullen van mijn halftijdse prestatie

onderwijsteam. We willen onze school

De N49 wordt een autosnelweg met een maximumsnelheid van

Maldegem een infomoment voor alle geïnteresseerden organiseren.

120km/u. Op- en afrijden doe je in de toekomst in Maldegem

Pas na goedkeuring van het verslag van het projectMER

(N44), Eeklo of Westkapelle. Een parallelweg langs de N49 vangt

zal het definitieve ontwerp voor de ombouw van de N49

het lokale verkeer op en zorgt voor de ontsluiting van woningen

uitgewerkt worden.

en bedrijven die nu rechtstreeks aansluiten op de N49. Langs de
parallelweg komen vrijliggende fietspaden.

Info
050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit

Conceptnota legt principes vast.

mobiliteit@maldegem.be

De conceptnota voor de ombouw van het stuk Maldegem-Damme

www.wegenenverkeer.be/ombouwN49

is in oktober 2015 goedgekeurd. De nota beschrijft de principes
waar de nieuwe N49 aan moet voldoen. Er staat bijvoorbeeld
in waar er ventwegen, bruggen of (fiets)tunnels komen, hoe de
fietsers en het landbouwverkeer rijden of wat het snelheidsregime
zal zijn op alle nieuwe wegen. We hebben de krijtlijnen voor u
op kaart gezet.
Lage getimmerde bankjes rond de stammen van de dakplatanen suggereren een koele

>>

oase van rust voor de kleuters en hun juf op hete zomerdagen.
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Knokke-Heist

DE HOORN
SINT-RITA
H
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1. Het knooppunt van de N49 met de N44 krijgt een extra lus om
een keerbeweging mogelijk te maken. Dat is nodig omdat oprijden
richting kust niet langer mogelijk zal zijn aan Aardenburgkalseide en
Noordstraat.

at
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6

2. Het kruispunt met verkeerslichten aan Aardenburgkalseide/Noordstraat verdwijnt. In de plaats komt:
 een tunnel onder de N49.
 een oprit naar de N49 richting Antwerpen. Verkeer naar Knokke
kan de keerbeweging aan de N44 maken.
 een afrit van de N49 vanuit Antwerpen. Verkeer vanuit Knokke
moet eerst de keerbeweging aan de N44 maken en kan daarna
de afrit nemen.
 een aansluiting met de parallelweg langs de N49 die loopt tot
Westkapelle.
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Parallelweg langs de N49 tussen
Aardeburgkalseide en Westkapelle.
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N49
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3. Het kruispunt met verkeerslichten aan de Vakebuurtstraat en de
Butswervestraat verdwijnt. Beide straten worden doodlopend aan
de N49, behalve voor fietsers. Voor hen komt er een fietstunnel
onder de N49.

kanaal
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4. De aansluiting van de Albertlaan met de N49 verdwijnt. Ook de
Passiedreef en de Vakebuurtstraat sluiten niet langer aan op de N49.
In de plaats komt:
 een tunnel onder de N49 in het verlengde van de Albertlaan. In
de tunnel zal een veilig dubbelrichtingsfietspad aanwezig zijn.
 een rotonde ten noorden van de N49 (kant Bomberna) voor een
vlotte uitwisseling van verkeer tussen de Koning Albertlaan en
de nieuwe parallelweg.
 een rotonde ten zuiden van de N49 die aansluit op de Koning
Albertlaan en op de nieuwe ventweg die naar de Passiedreef
loopt.
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Nieuwe lus maakt
keerbeweging mogelijk.
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5. De brug van de N49 over het Schipdonk- en Leopoldkanaal
wordt vernieuwd. Daarnaast komt een nieuwe brug voor de
parallelweg. Onder beide bruggen komt langs beide zijden van het
tweelingkanaal een nieuwe weg. De weg aan de zuidkant verbindt
Zoetendale met de Brieversweg. De noordelijke trekweg is voor
traag verkeer (fietsers en landbouwverkeer) bestemd.
6. Waterpolder en de Hoornstraat sluiten niet langer aan op de
N49. Wat komt in de plaats?
 Een nieuwe weg met tunnel onder de N49 verbindt Waterpolder
met de Hoornstraat.
 Aan de kant van De Hoorn zorgt een ventweg dat alle woningen
die nu rechtstreeks via de N49 ontsluiten, een verbinding
hebben met De Hoorn/Sint-Rita.
 Aan de kant van Middelburg zorgt een nieuwe rotonde voor
een vlotte uitwisseling tussen de nieuwe parallelweg en de
tunnel naar Waterpolder.

N44

N498

Aalter
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zaterdag 05/12/15
Verkoop en tentoonstelling
van vogels

van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: de Poermolen, Paardekerkhoflaan 1,
9990 Maldegem
Meer info: ria.marteyn@telenet.be

Plantenverkoop voor groenere tuinen

Eetbaar, decoratief
of functioneel?

in maldegem

Natuurpunt wil meer groen in de buurt. Want groen is niet alleen
aangenaam om naar te kijken, het geeft ook letterlijk en figuurlijk
zuurstof aan de omgeving. Bovendien trekt het allerlei kleine en
grotere dieren aan: planten bieden een schuilplaats voor de egel, een
veilig nestje voor vogels en nectar voor bijen en vlinders.

Kant-en-klaar
In het assortiment zitten struiken en (loof)bomen van bij ons, inheems
dus. Er is ook een ruim assortiment van reeds samengestelde struiken- en
haagpakketten. Zo is er het haagpakket ‘Doornroosje’ met stekelige planten

Tweewekelijkse papierophaling

CORRECT AANBIEDEN
VAN PAPIER EN KARTON
Onze intercommunale IVM en de ophaler van
Gansewinkel vragen om bij het aanbieden van
papier/karton tijdens de 2-wekelijkse inzamelmomenten voldoende aandacht te besteden
aan volgende zaken.

als meidoorn en sleedoorn. Hou je van kleur, dan is het struikenpakket
‘kleurrijke tuin’ iets voor jou. In dit pakket zitten planten die er het hele jaar

• respecteer het aangeboden volume:

door kleurig uit zien dankzij hun opvallende bloei, vruchten en takken.

er mag maximum 1 kubieke meter aangeboden
worden. Indien dit volume volgens de ophaler

Lekkere tuin

overschreden wordt, zal een gedeelte blijven staan

Het jaarlijkse aanbod kleinfruit mag zeker niet ontbreken, want de
vruchten van soorten zoals de doornloze braam of de herfstframboos zijn

• bind het materiaal in met een koord of steek het in

overheerlijk! Ook aan druivenliefhebbers werd gedacht. In het assortiment

een doos zodat het makkelijk ophaalbaar is:

zijn ook halfstam en hoogstam fruitbomen opgenomen.

losliggend materiaal bemoeilijkt de inzameling en de
ophaler moet dan ook verschillende keren heen en

Praktisch

weer om alle materiaal op te halen. Bovendien kan het

Tussen 1 december 2015 en 7 februari 2016 kan je planten bestellen op

materiaal door de wind wegwaaien

www.NPMeetjesland.be/plantenverkoop. Afhalen kan op zaterdag 27
februari 2016 op 8 plaatsen in het Meetjesland. Met de opbrengst van

• denk aan het gewicht van de doos

deze actie worden natuurgebieden in het Meetjesland aangekocht en

of het ingebonden pakket:

opengesteld.

dit dient draagbaar te zijn voor 1 persoon,
dus maak het pakket of de doos niet te zwaar

Info
09 377 93 00 | Natuurpunt en Partners Meetjesland
www.NPMeetjesland.be/plantenverkoop

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

dinsdag 01/12/15
Bloedinzameling in Adegem

van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16 B,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: Rode Kruis Maldegem,
voorzitter@maldegem.rodekruis.be; 0479 12 20 94

woensdag 02/12/15
Reanimatie en AED,
een GRATIS initiatie avond

om 19.30 uur
Waar: refter van de Technische Dienst,
Bloemestraat 45, 9990 Maldegem.
Meer info: voorzitter@maldegem.rodekruis.be
of 0479 12 20 94

Kookles ‘Feest’ i.s.m KVLV
Maldegem

om 19.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

vrijdag 04/12/15
Workshop
‘Werken met
gemengde technieken’

van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Jaarlijkse kerstmarkt
van Kadoe

van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16 B,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: 050 71 20 92,
kadoe@de.vierklaver.be
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Boomplantactie
in het Eetbaar Park

van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Park Wallyn (‘Eetbaar Park’), deel van
St-Annapark, 9990 Maldegem.
Meer info: transitiemaldegem@live.be,
www.facebook.com/groups

Sinterklaastreinen
in Maldegem

van 14.00 tot 18.00
Waar: Stoomcentrum Maldegem,
Stationsplein 8, 9990 Maldegem
Meer info: www.stoomcentrum.be

zondag 06/12/15
Natuur- en
landschapswandeling

om 9.30 uur
Waar: Parking ANB
Meer info: vanaelst.etienne@skynet.be,
0474 64 23 23

Sinterklaasvoorstelling
Piet Pepito

om 15.00 uur
Waar: Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16 B,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: 050 71 00 21, cultureelcentrum@
maldegem.be, www.denhoogenpad.be

maandag 07/12/15
Leeskring Oud Sint-Jozef

om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

Schaaknamiddag

van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

woensdag 09/12/15
Infosessie over
dikke darmkanker

van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: de Poermolen, Paardekerkhoflaan 1,
9990 Maldegem
Meer info: ria.marteyn@telenet.be

van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

Sinterklaastreinen
in Maldegem

Jeugdfilm
Pinguïns van Madagascar

van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: Stoomcentrum Maldegem, Stationsplein
8, 9990 Maldegem
Meer info: www.stoomcentrum.be

om 14.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: www.denhoogenpad.be

Cadeaudagen!

WAK 2016 komt eraan...
STARTVERGADERING

Verkoop van vogels

van 10.00 tot 19.00 uur
Waar: Oxfam Wereldwinkel Maldegem,
Noordstraat 124, 9990 Maldegem
Meer info: owwmaldegem@gmail.com

De Sint komt
op bezoek

van 13.30 tot 15.00 uur
Waar: Manege Equifun, Zwepe 9a,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: 0497 02 21 64,
forpleasurevzw@gmail.com,
www.manege-equifun.be

om 19.30 uur
Waar: Gemeentehuis,
Markstraat 7, 9990 Maldegem
Meer info: 050 72 89 79,
cultuurdienst@maldegem.be,
www.maldegem.be/cultuurnieuws,
www.wak.be
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donderdag 10/12/15
Life time golf

van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: Indoorgolf, Brielstraat 81a,
9990 Maldegem
Meer info: 0496981647, 0475494130,
www.hole-in-one.be

Workshop bloemschikken
‘Kerststuk’ i.s.m. Femma
Maldegem

om 19.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Kerstfeest

om 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

vrijdag 11/12/15
Dansnamiddag

van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Bloedinzameling in Donk

van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: de Poermolen
Meer info: Rode Kruis Maldegem, voorzitter@
maldegem.rodekruis.be, 0479 12 20 94

Theater aan de Stroom
Het Diner

om 20.30 uur
Waar: Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16 B,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: 050 71 00 21,
cultureelcentrum@maldegem.be,
www.denhoogenpad.be

zaterdag 12/12/15
Eerste Meetjeslandse
Mountainbikedag

van 08.30 tot 14.00 uur
Waar: Sporthal ‘De Berken’, Kleitkalseide 109a,
9990 Maldegem
Meer info: 09 218 58 09, sport@evergem.be,
www.evergem.be/sport
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Stoverijwandeling
Anne-Mie De Vuyst

om 13.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: johan.maenhout1@pandora.be,
www.smokkelaarsmaldegem.be

maandag 14/12/15
PC-dokters

van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 15/12/15
Cursus
aquareltechnieken

van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Bloedinzameling in Maldegem

van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: LDC Oud Sint-Jozef, Mevr.
Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: Rode Kruis Maldegem, voorzitter@
maldegem.rodekruis.be; 0479 12 20 94

woensdag 16/12/15
Gezondheidsconsultatie (volzet)

van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

Workshop
‘Werken met
gemengde technieken’

van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Genealogisch dienstbetoon
(familiekunde) Marc Maeyens

van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Refter Technische Dienst gemeente
Maldegem, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem
Meer info: www.familiekundevlaanderenmeetjesland.be/

vrijdag 18/12/15
Jonge Snaken for X-mas - De
Bende van Arne en Nasrien
om 17.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, 9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: www.denhoogenpad.be

zaterdag 19/12/15
Open werkdag
in het Eetbaar Park

van 13.30 tot 17.30 uur
Waar: Park Wallyn (‘Eetbaar Park’),
deel van St-Annapark, 9990 Maldegem
Meer info: 0494 45 42 97,
transitiemaldegem@live.be

zondag 20/12/15
Kerstconcert

om 18.30 uur
Waar: Sint-Barbarakerk, Marktstraat 2B,
9990 Maldegem
Meer info: 050 35 23 89, kaarten@koorthaleia.be

maandag 21/12/15
Bingo

om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

dinsdag 22/12/15

Activiteiten Oud Sint-Jozef
Woensdag

Kaartnamiddag

van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Spelnamiddag

om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be,
www.ocmwmaldegem.be

Kerstvakantie

Donderdag

van 28/12/15 tot 30/12/15

van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

van 09.00 tot 12.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd

BreiKaffee

Kleutersportkamp
kerstvakantie

Vrijdag

van 21/12/15 tot 22/12/15

van 14.00 tot 15.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

van 09.00 tot 17.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd

Yoga

Minivoetbalinstuif

van 21/12/15 tot 23/12/15

Ponykamp i.s.m. manège
Equifun kerstvakantie

van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: Manège Equifun, Zwepe 9A,
9991 Adegem (Maldegem)
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd
van 28/12/15 tot 30/12/15

Omnisportkamp

van 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal MEOS, Bloemestraat 36 D,
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd
van 28/12/15 tot 30/12/15

Zwem- en omnisportkamp

van 09.00 tot 16.00 uur
Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n,
9990 Maldegem
Meer info: www.maldegem.be/vrijetijd

De UiTtip
van Kim!
zie p. 16
Profiel-ID:
naam: Kim
geboortejaar: °1975
woonplaats: Aalterbaan

Bloedinzameling in Kleit

van 17.00 tot 19.30 uur
Waar: De Berken, Kleitkalseide 111
Meer info: Rode Kruis Maldegem, voorzitter@
maldegem.rodekruis.be; 0479 12 20 94

woensdag 23/12/15
Kerstzwemmen
met winter BBQ

Waar: Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n,
9990 Maldegem
Meer info:
www.maldegem.be/sport/zwembad

maandag 28/12/15
Filmnamiddag ‘Frozen’
(animatiefilm)

Vrijetijds-DNA Kim:
Kim maakt je wegwijs in het
aanbod voor personen met
een beperking. Hij is heel
actief in diverse gemeentelijke
werkgroepen die de belangen
van de personen met een
beperking behartigen. Ook het
gemeentelijk infomagazine zet
hij om naar gesproken tekst.
Hij houdt van lezen, winkelen
en een terrasje doen
met de vrienden. Liefst van al
is hij bezig met programmeren
en websites maken.

om 14.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan
92, 9990 Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
ocmwmaldegem.be, www.ocmwmaldegem.be
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Gemeentelijke mantel- en thuiszorgtoelage

INDIENEN AANVRAAG

UiT-TIP van Kim: Toegankelijkheidslabel

Wat

Voortaan vind je in de UiTkalender bij heel wat activiteiten het toegankelijkheidslabel
“welkom”. Dankzij dit label kunnen personen met een beperking zien of een organisatie
inspanningen doet om hun activiteit toegankelijker te maken. Niet alleen personen met een
beperking, maar ook jonge ouders met een kinderwagen of ouderen hebben voordeel bij
een toegankelijk evenement.

De gemeentelijke mantel- en thuiszorgpremie is een jaarlijkse

Bedrag

premie die rechtstreeks aan de zorgbehoevende wordt uitbetaald

Je ontvangt maximum € 368,71 per jaar.

als financiële ondersteuning voor alle extra kosten die de
zorgbehoevendheid met zich meebrengt.
Voorwaarden
• je bent inwoner van Maldegem met:

Meebrengen
• identiteitskaart
• attest om de graad van hulpbehoevendheid te bewijzen (attest
BEL-profielschaal af te halen bij een dienst voor gezinszorg of de

Betekenis

Er is onderaan of bovenaan een trap

Er zijn afgebakende doorgangen van 120

• ofwel een blijvende hulpbehoevendheid van ofwel

sociale dienst van de mutualiteit, attest score 12 punten op de

Het volledige label “welkom” betekent dat

of opstap of helling een waarschuwing

cm breed in de eet- en drankgelegenheid.

de activiteit integraal toegankelijk is.

onder de vorm van een verschil in

Er is een rolstoeltoegankelijk toilet.

minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal (graad van

medische – sociale schaal af te halen bij de mutualiteit of bij de

zelfredzaamheid) of minstens 30 punten op de BEL profielschaal

FOD Sociale Zekerheid, attest van verhoogde kinderbijslag af te

• ofwel een kind met een handicap van minstens 66 % =

halen bij de mutualiteit / het sociaal verzekeringssecretariaat of

minstens 4 punten op pijler 1 van de medisch-sociale schaal

af te halen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)

materie.
Informatie is in een voldoende groot en
geschikt lettertype opgemaakt.

(ontvangt bijkomende kinderbijslag)

• attest van de zorgkas met vermelding of er al dan niet een

Indien een activiteit voldoet aan de

Er is voldoende licht voorzien aan de

specifieke voorwaarden voor

algemene criteria en aan de criteria

kassa en in de eet- en drankgelegenheid.

personen met een mentale beperking:

• je verblijft thuis

tussenkomst werd toegekend en in voorkomend geval met

van één of meerdere doelgroepen

Er wordt rechtlijnig gewerkt bij het

De informatie is in een duidelijke taal

kan het label met pictogram van de

inrichten van de locatie, hierdoor kan

opgesteld.

• je ontvangt geen toelage van de zorgverzekering

vermelding van de periode waarvoor de tussenkomst werd

doelgroep(en) erbij gebruikt worden.

men zich beter oriënteren.

Alle plaatsen zijn goed aangeduid

• je hebt geen recht op een Persoonlijk Assistentie Budget

toegekend (af te halen bij de mutualiteit).

door te werken met duidelijke en

Criteria:

herkenbare pictogrammen.

Algemene voorwaarden:

Waar aanvragen

0800 96 524 | Sociaal Huis
sociaalhuis@maldegem.be

Personen met een beperking worden als

specifieke voorwaarden

Voorbeeld:

9990 Maldegem of via je OCMW thuiszorgdienst.

volwaardige burgers aangesproken.

voor personen met een

Wanneer een evenement toegankelijk

De aanvraag moet ingediend worden tegen uiterlijk 31 januari 2016.

Er is een duidelijke aangegeven plaats

motorische beperking:

is voor dove/slechthorende en blinde/

waar personen met een beperking met

Minder mobiele bezoekers kunnen

slechtziende personen, maar niet voor

hun vragen terecht kunnen.

met de wagen tot bij de ingang

de andere doelgroepen, dan zal volgend

Er zijn duidelijke wegwijzers naar

gebracht worden.

label te zien zijn:

podium, drank- en eetgelegenheid,

De paden en de ondergrond van

toiletten en kassa.

de binnenruimte zijn verhard en

Begeleiders van personen met een

slipvrij bij gebruik van een weide als

beperking mogen gratis of aan

evenemententerrein.

Heb je vragen omtrent het label of wens

verminderde tarief deelnemen.

De breedte van toegangs- en

je meer informatie hoe je zelf het label

Assistentiehonden worden toegelaten.

doorgangswegen is minimaal 90 cm, bij

kunt behalen, neem dan gerust contact

voorkeur 150 cm.

op met de inclusieambtenaar.

Er is bij zitplaatsen voldoende vrije
ruimte voorzien voor rolstoelen

Info

Info

Sociaal Huis Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 92,

Regeling zitdagen sociaal huis

Sociaal Huis

EINDEJAARSPERIODE

De maandelijkse zitdagen gaan door op:

Woonwijzer Meetjesland

• zaterdag 9 januari 2016 van 10.00 uur tot 12.00 uur

De Woonwijzer houdt geen zitdag op donderdag

• maandag 18 januari 2016 van 18.00 uur tot 20.00 uur

• maandag 4 januari 2016 van 18.00 uur tot 20.00 uur

31 december 2015.

specifieke voorwaarden voor dove en

(90 cmx120 cm).

slechthorende personen:

De deuren hebben een lage weerstand

050 72 72 14 (rechtstreeks)

De eerstvolgende zitdagen gaan door op :

Het Sociaal Huis is gesloten op vrijdag 25 december

Informatie die afgeroepen wordt, wordt

en zijn voorzien van voldoende vrije

0800 96 524 (gratis nummer) |

en 1 januari.

ook in tekstvorm aangeboden.

ruimte om met een rolstoel te kunnen

Inclusieambtenaar

• maandag 4 januari van 18.00 uur tot 20.00 uur

Er is voldoende licht voorzien aan de

manoeuvreren. Indien onvoldoende vrije

linde.vandewoestyne@		

• zaterdag 9 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur

De dienst is van maandag t.e.m. vrijdag open van 9.00 uur

kassa en in de eet- en drankgelegenheid

ruimte of deur met te hoge weerstand

ocmwmaldegem.be

in het Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92 te Maldegem

tot 11.30 uur (in de namiddag op afspraak 0800 96 524)

Een ringleiding is voorzien in het gebouw.

wordt er assistentie voorzien door de

Sociaal Huis, Lazarusbron 1,
9990 Maldegem

Notarieel Juridisch Dienstbetoon

Info

www.ocmwmaldegem.be/		

De zitdag NJD gaat uitzonderlijk door op zaterdag 9 januari

0800 96 524 | Sociaal Huis

toegankelijkheid

van 11.00 tot 12.00 uur in het Sociaal Huis,

sociaalhuis@maldegem.be

organisatie.
De hoogteverschillen (+2 cm) worden
overbrugd met een hellend vlak van
specifieke voorwaarden voor blinde of

maximaal 6.25% hellingsgraad. Als de

slechtziende personen:

hellingsgraad groter is, wordt er door de

Er is bij de toegangsdeur en bij de

organisatie assistentie voorzien.

toiletten een waarschuwing onder de

De kassa en bar is niet te hoog,

vorm van een verschil in materie.

ideale hoogte: 70 - 90 cm.

16 | MALDEGEM MAGAZINE

Mevr. Courtmanslaan 92 te Maldegem.
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Goedkeuring wegenistracé, nutsvoorzieningen en

Verder neemt de gemeenteraad volgende beslissingen:

infrastructuur binnen BPA Hof ter Ede – verkavelingsaanvraag

• De gemeenteraad gaat akkoord met het afsluiten van een

F. Construct.

erfpachtovereenkomst met Imewo voor een termijn van 50 jaar

F-Construct nv heeft een aanvraag tot verkavelingsvergunning

en een vergoeding van € 100/m², voor een perceeltje grond

ingediend voor hun gronden gelegen binnen het BPA Hof ter Ede.

van 9,32 m² gelegen ter hoogte van het portaal van de kerk

De verkaveling voorziet in een mix van eengezinswoningen,

van Maldegem voor het plaatsen van een grotere betreedbare

2 meergezinswoningen en een zorgverstrekkend woongebouw;

elektriciteitscabine.*

daarnaast worden wegenis, garages, fietspaden, groenvoorzieningen,... in het plan meegenomen. De toegangsweg naar het

• De gemeenteraad keurt de ontwerpakte SPAM 4

project vanaf de Weggevoerdenlaan werd reeds goedgekeurd

afkoppelingswerken Kleit betreffende het vestigen van een

en is reeds in uitvoering.

erfdienstbaarheid RWA (regenwederafvoer) ten behoeve van de
woning in de Thijskensstraat goed.*

De gemeenteraad keurt het tracé van de nieuwe wegenis, de fietspaden
en de publieke ruimte, voorzien in het verkavelingsontwerp goed.

• De gemeenteraad onttrekt een perceeltje grond van 7,26 m² ter
hoogte van het kruispunt Oude Staatsbaan - Oude Staatsbaan aan

Gemeentebelasting op de natuurlijke en rechtspersonen

het openbare domein en keurt de overeenkomst voor de aankoop

die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied

van deze grond door de intercommunale Imewo voor het plaatsen

van de gemeente - goedkeuring

van een grotere elektriciteitscabine, goed.*

Tegen de beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2014
houdende goedkeuring van het algemeen belastingreglement

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de kosteloze

economische bedrijvigheid werd een verzoekschrift bij de Raad van

overname van de wegenis en bijhorende infrastructuur in de

State tot nietig verklaring ingediend.

verkaveling Marnix d’Havelooselaan.*

Tot op heden werden er memories uitgewisseld tussen partijen en

Uit de gemeenteraad

GEMEENTERAAD 22 OKTOBER 2015

werd nog geen verslag van de auditeur ontvangen.

• De gemeenteraad stemt in met de ontbinding van vzw

Het bestuur stelt voor om de voornoemde beslissing van 23

OPAC om de politieopleiding, brandweeropleiding, opleiding

oktober 2014 op te heffen evenals de voornoemde beslissing

dringende geneeskundige hulpverlening en bestuursopleiding in 1

inzake belasting op de uitbating met klasse van hinderlijkheid van

overkoepelende structuur binnen de provinciale administratie te

Briefwisseling voorrangsregeling Celiebrug

Verkoop loods en parking Industrielaan 8 -

20 december 2013 en één nieuw belastingreglement in de plaats

brengen: de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale

De gemeenteraad neemt kennis van een politiereglement

goedkeuring compromis

te stellen.

Overheden (PAULO).*

van het gemeentebestuur van Sint-Laureins betreffende een

Op 5 oktober ll. werd door de Fed-net vzw, het bureau dat

snelheidsbeperking tot 70 km/u ter hoogte van de Celiebrug.

de verkoop voor de gemeente begeleidt, in aanwezigheid van

De gemeenteraad heft voor het aanslagjaar 2015 een algemene

• De gemeenteraad keurt de agendapunten van de buitengewone

Een verdere verlaging van de toegelaten snelheid tot 50 km/ u

de burgemeester en de secretaris, de urne met de gesloten

belasting op de economische bedrijvigheid waarbij wordt rekening

algemene vergadering van Imewo van 16 december 2015 en het

of 30 km/u lijkt hen niet aangewezen; zij zijn van mening dat de

biedingen geopend. Het hoogste bod dat werd uitgebracht

gehouden met de klasse van hinderlijkheid van de bedrijvigheid.

voorstel tot fusie goed.*

plaatselijke omstandigheden aan weerszijden van de brug (bocht

bedraagt €826.900.
Gemeentebelasting op de vestiging van niet-commerciële

• De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoopbelofte betreffende de

rechtspersonen 2015-2019

nr. 2 2015 goed.

verkoop van de gemeentelijke eigendom te Maldegem, Industrielaan 8,

Het gemeentebestuur wenst de niet-commerciële rechtspersonen

loods met voorliggende parking.

in de weg net voor de brug en de beperkte zichtbaarheid doordat
men een helling oprijdt) sowieso lage snelheid afdwingen.

Verkoop percelen grond Boudewijn Lippensstraat -

die erkend zijn conform het erkenningsreglement van Maldegemse

• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2015 overeenkomstig

principiële beslissing

verenigingen, te ondersteunen gezien zij bijdragen aan het

de wijziging nr. 3 (gewone dienst) en de wijziging nr. 4

De gemeenteraad beslist principieel om over te gaan tot de

gemeenschapsleven van Maldegem en in die zin de gemeentelijke

(buitengewone dienst) vast.

verkoop van de percelen grond gelegen in de Boudewijn

infrastructuur niet belasten maar verrijken. Om die reden worden

Lippensstraat tussen huisnummer 10 en huisnummer 16.

deze verenigingen vrijgesteld van de belasting op de vestiging van

>>

niet-commerciële rechtspersonen.
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schenkbon

De Maldegemse ge

• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2016 vast. Er is een
gemeentelijke dotatie voor de gewone dienst ingeschreven van

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier

€ 2.040.535,77 en een gemeentelijke dotatie voor de buitengewone

politieke fracties: CD&V, Groen, N-VA en Open Vld.

dienst van € 72.500 euro.

De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten

n
o
b
M
eent

Een initiatief van gem

een bestuursakkoord.
• De gemeenteraad keurt het bestek en de raming “Politiezone

De gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in

Maldegem: Leasing van één anoniem voertuig” goed. Het huidige

de besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt.

contract voor leasing van één anoniem voertuig loopt ten einde op

De punten die alle fracties unaniem goedkeurden,

12 januari 2016. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op

zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere

€ 52.272,00 incl. 21% btw.*

punten was de stemming verdeeld.

elaars.

g met de lokale hand

in samenwerkin
ebestuur Maldegem

€10
1 jaar geldig vanaf

1 jaar geldig vanaf

/

/

/

M-BON10

/

M-BON10

-bon

e/m
www.maldegem.b

• De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het voorstel
van de gouverneur tot de berekening van de forfaitaire bijdrage

De volgende gemeenteraadszitting

voor de brandweer voor het jaar 2014 ten bedrage van € 66.233.*

zal doorgaan op donderdag 17 december

• De gemeenteraad keurt de wijzigingen van het schoolreglement
van de gemeentelijke basissschool Kruipuit met betrekking
tot de maximumfactuur, de schoolloopbaan, de afwezigheid
wegens medische redenen, de afwezigheid wegens preventieve
schorsing en het inschrijvingsdecreet inz. het mededelen van

2015. De agenda zal 7 dagen voorafgaand

Visitekaart 55 mm

x 85 mm.indd 1

8/06/15 14:34

Nieuw

aan de zitting bekend gemaakt worden

M-BON: DÉ MALDEGEMSE GESCHENKBON
VANAF 26 NOVEMBER

op de gemeentelijke website:
www.maldegem.be/gemeenteraad.

leerlingengegevens aan derden, goed.*

De zitting gaat steeds door om 19.30 uur

• De gemeenteraad verklaart één voltijdse statutaire betrekking

in het Gemeentehuis, Marktstraat 7.

De M-bon is het ideale Maldegemse geschenk! Zoek je nog

Ben je een handelaar of ondernemer in Maldegem en wil je

een kadootje maar vind je nergens iets geschikt? Met

meedoen met de M-bon? Vul het online inschrijvingsformulier in

de M-bon is dat verleden tijd. Je koopt de bon in het

en wij zorgen voor de rest.

van inspecteur van politie - medewerker interventie/verkeer, van

U bent van harte welkom bij de

Gemeentehuis of in de Bibliotheek (afdeling Maldegem

Je kan het formulier (pdf) ook downloaden en invullen. Het

de lokale politie Maldegem, vacant, zodat de in plaats stelling kan

openbare zitting.

centrum). Je kan ermee terecht bij tal van handelaars

ingevulde formulier bezorg je aan de Dienst Lokale Economie.

in ‘zaal Maldegem’ op de derde verdieping

én je ondersteunt onze lokale economie.

gebeuren vanaf 1 maart 2016.*

Openingsuren Onthaal Gemeentehuis:

Het volledige verslag van de vorige

Info
050 72 89 51 | Algemeen Secretariaat
college@maldegem.be
De

gemeenteraad kunt u eveneens raadplegen

Er zijn twee types van M-bon: ter waarde van € 25 of € 10. Beide

op de gemeentelijke website.

koop je aan het Onthaal van het Gemeentehuis of in de Bibliotheek.

ma/vr: van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

kan je terecht

Openingsuren Bibliotheek Maldegem

Maldegemse

ma: van 09.00 tot 12.00 uur en van 15.30 tot 19.00 uur

De deelnemende

di/do: van 15.30 tot 19.00 uur

herken je aan de

woe: van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur

aan hun vitrine.

vr: van 14.00 tot 19.00 uur

Van bistro tot electrowinkel of kledijzaak, het aanbod is verrassend

za: van 09.00 tot 12.30 uur

Met de bon
bij tientallen
handelaars.
handelaars
M-bonsticker

De M-bon is
ook het perfecte
relatiegeschenk.

divers. De M-bon is één jaar geldig en geef je in één keer uit.
Uiteraard kunnen ook niet-Maldegemnaars de M-bon kopen.

De M-bon is een initiatief van gemeentebestuur Maldegem

De M-bon is ook het perfecte relatiegeschenk. Ondernemingen

in samenwerking met de lokale handelaars.

kunnen vanaf tien stuks de M-bon
via factuur bestellen.

Info
050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie
lokale.economie@maldegem.be
Gemeentehuis - Marktstraat 7, 9990 Maldegem
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WAK & JIJ:
DE PERFECTE
MATCH!?
Ruim twee miljoen mensen in
Vlaanderen en Brussel geven
zich in hun vrije tijd over aan
hun artistieke passie. Velen
doen dit in een vereniging of
in groep, anderen gaan de

Houd jij rituelen in stand?

DOE MEE AAN
ERFGOEDDAG
OP 24 APRIL 2016.

solotoer op. Omdat al dat talent niet achter gesloten deuren
mag blijven, is er jaarlijks de Week van de AmateurKunsten,
kortweg de WAK.

In 2016 vindt de WAK plaats van vrijdag 29 april t.e.m.
zondag 8 mei. Gedurende die 10 dagen zetten we ook in
Maldegem de amateurkunsten in de spotlights. Al wie zin heeft

Op zondag 24 april is hij er opnieuw: de jaarlijkse

om mee te doen, is welkom om zijn kunst te delen met het grote

Erfgoeddag, dé hoogdag voor het culturele erfgoed

publiek. Alles kan en alles mag: een tentoonstelling, workshop,

in Vlaanderen en Brussel. Tijdens deze zestiende

concert, filmvertoning, dansfestival, theatervoorstelling of een

editie draait alles rond het thema ‘Rituelen’.

heus massaspektakel!

Herbestemming heiligenbeelden

KRUIS- EN THERESIABEELD KERK RIEME
VINDEN ONDERKOMEN IN MALDEGEM
De kerk van Rieme werd recent

Nijverheidsschool in Oostakker. Vaak

kapel is gewijd aan de heilige Theresia en

‘Rituelen’: ze zijn van alle tijden en overal ter wereld

Wie wil, kan zich hierbij laten inspireren door het thema MATCH.

onttrokken aan de eredienst en de site

terugkerend in zijn werk is de godsdienstig-

de gemeente is er eigenaar van.

vinden we ze terug. Iedereen koestert er wel een paar –

Over kunstenaarscollectieven, samenwerking, uitdagingen, blind

van de kerk zal in haar totaliteit een

religieuze thematiek. Beelden van hem vind

De schenking van deze twee beelden werd

hoogstpersoonlijke of publieke. Ons leven zit boordevol

dates, ... Over hokjes en grenzen en hoe die te doorbreken. Over

nieuwe functie krijgen in de toekomst.

je o.a. in de O-L-Vrouwkerk in Oostakker.

tijdens de gemeenteraad van maart al

kleine en grote rituelen en handelingen die we van onze

meedoen, gewoon voor de sport... of net niet? Over selectie,

Bijgevolg werd een nieuwe thuis gezocht

Ook het grote Christusbeeld op het

aanvaard. De effectieve verhuis gebeurde

(voor)ouders hebben geleerd. Maar wat zijn rituelen

battles, wedstrijden, competitie en confrontatie.

voor de goederen die in de kerk stonden.

kerkplein in Drongen is van hem.

echter pas eind november. Het kruisbeeld is

precies en waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol?

Match, durf jij de uitdaging aan?

Hiertoe werd een projectteam opgestart

Het kruisbeeld en dan vooral de houten

sindsdien opgenomen in de wisselcollectie

waarin de gemeente en de kerkfabriek

Christusfiguur is kunsthistorisch zeker

met ‘religieuze kunstvoorwerpen’ van het

op in.

Meer weten over de WAK in Maldegem? Kom dan naar de

van Rieme, Erfgoedcel Meetjesland en de

waardevol.

gemeentearchief. Op die manier kan het

Carnavalisten, jeugdbewegingen, processiecomités…

infomomenten op woensdag 9 december 2015 en/of woensdag

provincie Oost-Vlaanderen zetelden.

Motivatie schenking: omwille van de

beeld bij gelegenheid - bijvoorbeeld in

Al wie rituelen in stand houdt, krijgt op 24 april 2016

13 januari 2016. Beiden om 19.30 uur in het Gemeentehuis

Op aansturen van dit projectteam schonk

Maldegemse afkomst van gewezen

functie van een tentoonstelling - worden

de kans om die te tonen aan het grote publiek. Wil je

(3de verdieping, zaal Adegem). Je kan er inspiratie opdoen over

de kerkfabriek van Rieme twee beelden

beeldhouwer Tinel.

uitgestald of zelfs uitgeleend en kan het

met jouw vereniging/instelling/particuliere collectie…

het thema en je verneemt er hoe je kan deelnemen, op welke

aan het gemeentebestuur van Maldegem:

hieraan meewerken en op een originele manier aan de

ondersteuning je kan rekenen, … .

Tijdens de komende Erfgoeddag gaan we hier dieper

slag gaan rond ‘Rituelen’? Neem dan contact op met de
Cultuurdienst.

Info

Info

in goede condities worden geconserveerd.
Een Theresiabeeld

Het Theresiabeeld maakt voortaan deel

Een kruisbeeld

Omschrijving: dit beeld was oorspronkelijk

uit van de wisselcollectie van de kapel van
de Parklaan.

Omschrijving: dit beeld bestaat uit een

polychroom, maar is nu (vuil)wit geschilderd.

050 72 89 79 | Cultuurdienst

houten kruis (h: ± 4,75 m; br: ± 2,10 m) en

Het is nog zeer gaaf en meet 1,35 meter in

Info

cultuurdienst@maldegem.be

een in hout gesculpteerd Christusbeeld

hoogte. Dit is inclusief de sokkel van 10 cm

050 72 89 79 | Cultuurdienst

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

(h: ± 2 m; br: ± 1,80 m) van de hand van

hoog bij 40 op 40 cm breed/ diep. Het beeld is

cultuurdienst@maldegem.be

www.maldegem.be/wak-erfgoeddag

Pieter-Frans Tinel (1895-1964). Dit was de

hol, niet massief. Materie: vermoedelijk gips.

cultuurdienst@maldegem.be

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

www.wak.be

broer van de toondichter Jef Tinel, neef

Motivatie: het projectteam dacht meteen

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

www.maldegem.be/wak-erfgoeddag

van Edgar Tinel, vader van Koenraad.

aan de kapel in de Parklaan in Maldegem

www.wak.be

Hij was autodidact en leraar aan de

als nieuwe thuisbasis voor het beeld. Deze
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© Mobiel 21.

Keep calm and study@Blokpunt

Waar en wanneer?

BLOKPUNTEN IN
MALDEGEM

We gaan van start bij het begin van de kerstvakantie. Als

Om de Maldegemse studenten ten volle te ondersteunen

Bibliotheek Maldegem

organiseren de jeugddienst, de Bibliotheek en JH De

Maandag t.e.m. vrijdag: van 09.00 tot 19.00 uur

Redekiel samen blokpunten.

(wil je graag over de middag verder studeren?

je voor deze datum al wil beginnen met studeren kan je in
de Bibliotheek terecht tijdens de openingsuren. Vanaf 21
december kan je bij de blokpunten terecht:

© Anna Cervova.

Laat iets weten aan thomas.de.groote@maldegem.be)
Vanaf 21 december 2015 kunnen studenten terecht in de

Zaterdag: van 09.00 tot 12.30 uur

Bibliotheek of de cafetaria van Sporthal Van Cauteren om

Niet open op: 24, 25, 26 en 31 december; 1 en 2 januari

te blokken.

Cafetaria Van Cauteren (JH De Redekiel)

Veiligheid

VUURWERK:
VERKNAL HET NIET!

Maandag t.e.m. zondag: van 12.00 tot 20.00 uur
Hou je van een rustige omgeving, ben je graag omringd door

Niet open op 25 december en 1 januari
In de eindejaarsperiode steken heel wat feestvierders

schriftelijk aanvragen bij de Dienst Veiligheid ten minste 14 dagen

Ook na de kerstvakantie zullen studenten welkom zijn.

vuurwerk af om het nieuwe jaar in te luiden. Om vuurwerk

op voorhand (d.w.z. vóór 17 december 2015). Om deze toelating te

In januari 2016 wordt de beschikbaarheid aangepast

af te steken, heb je een voorafgaandelijke schriftelijke

kunnen opmaken, dienen we te beschikken over je naam, adres,

aan de vraag.

toestemming nodig van de burgemeester.

geboorteplaats, geboortedatum én het adres waar het vuurwerk

Bij het afsteken van vuurwerk, blijft het uiteraard heel

zal afgestoken worden.

boeken en heb je regelmatig wifi nodig? Dan kan je terecht in
de Bibliotheek.

Vind je dat de boeken voor je neus al meer dan genoeg zijn
maar ben je wel op zoek naar lotgenoten? Dan is de cafetaria
van Sporthal Van Cauteren iets voor jou. Daar zorgt JH De
Redekiel voor een studietafel.

Info

belangrijk om stil te staan bij de mogelijke gevaren die dit

Denk eraan dat wensballonnen om veiligheidsredenen altijd

050 71 55 22 | Bibliotheek

kan geven, voor jezelf, de mensen in de omgeving, de dieren,

verboden zijn.

050 72 86 28 | Jeugddienst

gebouwen, … en om er op er een verantwoorde en veilige

Op beide blokpunten kan je gratis water verkrijgen en zullen

bibliotheek@maldegem.be

manier mee om te gaan. Koop daarom enkel wettig en

er af en toe vrijblijvende activiteiten zijn om het studeren wat

jeugddienst@maldegem.be

veilig vuurwerk en lees de gebruiksaanwijzingen die

dragelijker te maken.

redekiel@skynet.be

op de verpakking staan.

Laat het eindejaar veilig knallen!

Info
050 72 89 38 | Dienst Veiligheid

Blokpunten Maldegem (evenement)
In Maldegem mag je enkel feestvuurwerk afsteken met toelating

veiligheid@maldegem.be

van de burgemeester tijdens nieuwjaarsnacht van 31 december

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

om 23.30 uur tot 1 januari om 01.00 uur. Deze toelating kun je
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w
Sin

t- A n n a z
woensdag 9 december 2015,14.00 uur
Den Hoogen Pad
De vier pinguïns Skipper, Rico, Kowalski
en Private bundelen hun krachten met

© Ruud Ploeg

Sinterklaasvoorstelling-

Den Hoogen Pad

van hun daden. En kunnen ze ook hun

Namiddag

Naam:

eigen leven en carrière redden?

Van 14.00 tot 16.00 uur

kinderen hebben iets uitgespookt dat hun
toekomst kan verwoesten. Hoe gaan de
ouders hen beschermen tegen de gevolgen

De ene vader is een succesvolle politicus
met kans op een ministerpost, de andere
een ontslagen leraar die last heeft van
driftbuien. De spanning tussen de koppels

Den Hoogen Pad

maandag van 19.15 tot 20.00 uur

Inschrijfstrook

het wordt een diner met een missie. Hun

zondag 6 december 2015, 15.00 uur

Er is geen les op woensdagavond in december, januari en februari. Wel op

Kerstzwemmen
met winter-BBQ
Dinsdag 22 december

Dr. Octavius Brine.

Piet Pepito
op zoek naar het
liedjesboek

Baby- en peuterzwemmen
Er is geen les tijdens de maanden december, januari en februari

vrijdag 11 december 2015, 20.30 uur

echtgenotes in een klasserestaurant. Maar

kassa vanaf 13.30 uur)

24, 25, 26 en 31 december
1 en 2 januari

Hydrobic

Het Diner

Twee broers dineren samen met hun

zelf verkrijgbaar aan de

–

Theater aan de Stroom

nemen ze het op tegen de kwaadaardige

(Tickets zijn enkel de dag

40

Sluitingsdagen van het zwembad
tijdens de kerstperiode

© Ilse Hendrickx

spionagedienst North Wind. Samen

Inkom: € 2

5

15

Pinguïns van
Madagascar

197

20

Jeugdfilm

em

bad

Kerstmuziek
1ste prijs tienbeurtenkaart

Avond

zijn weetjes over de opgediende spijzen en

Kerstmuziek en kerstman

Piet Pepito is voor het eerst in België,

Voornaam:

Aantal personen:

Kerstkleurwedstrijd in de cafetaria met als

stijgt, terwijl de overijverige gerant kwistig
dranken rondstrooit.

Gelieve het strookje af te geven vóór 11 december, Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem.

Winter-BBQ start om 19.00 tot 21.00 uur

Schrappen wat niet past:
Zwembeurt + braadworst =

€5x

= €		

Zwembeurt + hamburger =

€5x

= €		

Zwembeurt + braadworst + hamburger=

€7x

= €		

Hamburger =

€3x

= €		

Braadworst =

€3x

= €		

wat best wennen is als je altijd in Spanje

Het Diner is een theaterbewerking van de

woont. Omdat Pepito graag de liedjespiet

gelijknamige wereldwijde bestseller van

De uitbaters van de cafetaria zorgen voor

Herman Koch. Het is een adembenemende

een drankstandje met niet-alcoholische

Totaal:

thriller met de nodige dosis humor die elke

dranken, glühwein, jenever en kerstbiertje.

(cash te betalen bij afgifte van het inschrijfstrookje)

wil worden, moet hij alle Sinterklaasliedjes
instuderen en zingen voor Sinterklaas. Als
Pepito dat goed doet, krijgt hij zijn diploma.
Maar oh nee, Piet Pepito kan nergens het
grote liedjesboek vinden! Gelukkig is er
naast het Pietenhuis een nieuw meisje
komen wonen, Annabel. Zal zij Piet Pepito
kunnen helpen?
€ 6 (VVK)

Jonge Snaken for X-mas

De Bende van
Arne en Nasrien

€ 15 (VVK)
€ 18 (ADK)

vrijdag 18 december 2015, 15.00 uur

€ 14 (KABO)

Den Hoogen Pad

€ 12 (-26 & GABO)

Mag het wat meer zijn in 2015? Als het van
De Bende afhangt wel. Meer muziek, meer
ambiance en meer gekte voor jong en oud!

Info

Vrijetijdsaanbod voor kinderen
en jongeren in de kerstvakantie

050 71 22 21 | CC Den Hoogen Pad

inschrijven is noodzakelijk en kan tot en
met dinsdag 1 december.

ouder een spiegel voorhoudt.

De Bende brengt een nieuwe knotsgekke
liveshow waarin ze als een muzikale
pletwals over het publiek heen raast. Met
hits van vroeger en nu bereiken ze zowat
iedereen van 3 tot en met 103 jaar.
Dansen en meezingen is niet meer genoeg.

cultureelcentrum@maldegem.be

Zin om je volledig uit te leven in de kerstvakantie?

Adegem-Dorp 16B, 9991 Adegem

Dan vind je zeker en vast iets in ons aanbod (zie p. 15).

www.denhoogenpad.be

Leer de trucjes van Messi en Ronaldo tijdens de
minivoetbalinstuif, ontdek nieuwe sporten in het
omnisportkamp, als waterrat en echte sportfreak ben je bij het

de allerkleinste sportievelingen vullen we onze sporthal graag
met toffe activiteiten tijdens het kleutersportkamp.
Schrijf je nog snel in!

Info
050 72 89 70 | Sportdienst
sportdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/vrijetijd

zwem- en omnisportkamp aan het juiste adres, maar ook voor

De Bende gaat er los over!
GRATIS TOEGANG
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

