
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 29 juni 2017 
 
 

1. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING SCARABE - KRUISKEN, ADEGEM: 
STAPMOLEN - DEFINITIEVE BESLISSING 

 
• De gemeenteraad besliste op 23 maart 2017 principieel om de naam 'Stapmolen' toe 

te kennen aan de nieuw aangelegde weg in de verkaveling Scarabe te Adegem, 
Kruisken. 

• Deze beslissing werd voor advies voorgelegd aan de algemene vergadering van de 
cultuurraad, die positief advies verleende. 

 
Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling Scarabe, gelegen te Kruisken, 
Adegem wordt definitief de straatnaam 'Stapmolen' toegekend. 
 
 

2. STRAATNAAMWIJZIGING KRAKEELWEG NAAR DRONGENGOEDWEG : 
PRINCIPIËLE BESLISSING 

 
• Bij mail van 10 april vraagt dhr. Erné De Blaere, burgemeester van Knesselare om de 

Krakeelweg te herbenoemen tot Drongengoedweg.  Op die manier zou de straat op 
het grondgebied van Maldegem en op het grondgebied van Knesselare dezelfde 
benaming hebben. 

• Advies dienst mobiliteit: momenteel behoort de ene helft van de weg tot de gemeente 
Maldegem en de andere helft tot de gemeente Knesselare, elk met een verschillende 
naam.  Het lijkt ons logisch dat twee weggedeelten die behoren tot 1 openbare weg 
dezelfde naam dragen om verwarring te vermijden.  Dit zowel voor de bezoekers, als 
voor de hulpverleningsinstanties.. 

• Advies politie: gunstig om een omvorming te doen naar Drongengoedweg. 
◦ Gezien er geen bewoning is in de Krakeelweg en een mogelijke interventie zeer 

miniem is 
◦ Gezien het min of meer onlogisch is om de Drongengoedweg voor een paar 

honderd meters te laten overgaan in Krakeelweg 
◦ Gezien heel wat medewerkers de Drongengoedweg kennen doch niet de 

Krakeelweg 
 
Aan het weggedeelte van de Krakeelweg te Maldegem wordt principieel de naam 
Drongengoedweg toegekend. 
 
 

3. GEMEENTEPERSONEEL - VASTSTELLING ARBEIDSREGLEMENT 
 

• Na de vaststelling van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel in de 
gemeenteraad van 14 december jl; kregen alle werknemers de kans om het 
arbeidsreglement in te kijken, te lezen en er opmerkingen en commentaren bij te 
schrijven. 

• Deze opmerkingen en de voorgestelde wijzigingen werden besproken met de 
vakbonden van het gemeentepersoneel in de vergadering van het Hoog 
Overlegcomité van 15 juni 2017. 

 
De gemeenteraad stelt het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel vast. 
 
 



4. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD. 8 JUNI 2017, TOELATING 
VELLEN BOOM T.H.V. MARKT MALDEGEM IN HET KADER VAN HET 
WEGNEMEN VAN EEN ACUUT GEVAAR VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID 

 
• Via de gemeentelijke groendienst werd de dienst veiligheid in kennis gesteld van een 

gevaarlijke situatie waarbij een boom aan de Markt, toegang Edevallei door 
stormweer werd beschadigd waardoor de boom niet meer stabiel en veilig stond.  

• De groendienst stelde voor om de boom volledig te kappen om verdere schade te 
voorkomen. Hiervoor werd een noodkapvergunning gevraagd aan de burgemeester.  

 
De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 8 juni 2017 dat toelating verleent 
tot het vellen van de populier ter hoogte van de Markt te Maldegem (Edevallei). 
 
 

5. POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN LAAD- EN LOSZONE 
GELEGEN IN ADEGEM-DORP 

 
• Met het politiereglement van 25 september 2002 werd een zone 30 in het centrum 

Adegem ingesteld. 
• In de nabijheid van de school De Papaver in Adegem-Dorp ligt een laad- en loszone, 

die voornamelijk gebruikt wordt door ouders die hun kinderen op een veilige manier 
aan de schoolpoort wensen af te zetten.  

• Aangezien een laad- en loszone eigenlijk hetzelfde is of een kiss & ride zone, werd 
de afspraak gemaakt met de directie van de school De Papaver om ter hoogte van 
deze zone een leerkracht te plaatsen. De kinderen die worden afgezet, zouden 
worden opgevangen door een leerkracht en naar de schoolpoort worden begeleid. De 
ouders kunnen dan met een gerust gevoel hun tocht verder zetten, wetende dat hun 
kinderen veilig naar de schoolpoort worden begeleid. Ouders die graag meegaan tot 
aan de schoolpoort, kunnen steeds gebruik maken van de parkeerplaatsen gelegen 
aan de kinderopvang Ukkie Pukkie of de parking ter hoogte van Den Hoogen Pad. 

 
De gemeenteraad stelt het reglement houdende de invoer van een laad- en loszone in 
Adegem-Dorp aan de zijde van de even huisnummers, de overzijde van de woningen met 
nummer 13 en 15, vast.  Het parkeerverbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 
tot 17 uur: 
 
 

6. POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN EEN PARKEERVERBOD EN 
DE AFBAKENING VAN PARKEERVAKKEN IN HET PAARDEKERKHOF 

 
• De problematiek rond het parkeren in de nabijheid van het sportterrein gelegen in het 

Paardekerkhof werd reeds meermaals aangekaart door de buurtbewoners. Zij vragen 
een parkeerregeling en een oplossing voor de overlast als gevolg van de activiteiten 
die georganiseerd worden op en rond het sportcomplex. 

• In het Paardekerkhof kunnen er op de rijbaan 46 afgebakende parkeerplaatsen 
worden voorzien. Om de snelheid te temperen, worden de parkeerplaatsen 
geschrankt aangelegd. Om te voorkomen dat de automobilisten bij een lage 
parkeerbezetting over de parkeerstroken zouden rijden, wordt het begin en het einde 
van de parkeerstrook verhoogd aangelegd. Op die manier wordt het rijwegbeeld 
visueel versmald, wat een snelheidsremmend effect heeft en wordt het overrijden van 
de verhoogde borduur onmogelijk gemaakt. Om de verhoogde borduur te 
accentueren worden er reflectoren of ledverlichting op de borduur aangebracht.  

• Op de plaatsen waar het niet wenselijk is te parkeren, dient een parkeerverbod te 
worden ingesteld. 

 
Het reglement houdende de invoer van een parkeerverbod en de afbakening van 
parkeerplaatsen in het Paardekerkhof en het verbod voor alle verkeer, uitgezonderd 
plaatselijk verkeer in het Paardekerkhof, tussen Sint-Jansherenplein en de Pastoor De 
Swaeflaan, wordt goedgekeurd. 
 
 



7. JAARVERSLAG 2016 LOKALE POLITIE MALDEGEM 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het jaarverslag 2016 van de lokale 
politie Maldegem. 
 
 

8. LOKALE POLITIE - UITLEESAPPARAAT GSM-TOESTELLEN 
 

• De politiezone beschikt over uitleesapparatuur voor gsm-toestellen en sim-kaarten, 
die veelvuldig gebruikt wordt, vooral door de lokale recherchedienst, in het kader van 
onderzoeken. 

• De leverancier van deze apparatuur heeft ons in kennis gesteld van het feit dat deze 
apparatuur niet langer zal ondersteund worden. Dit wegens het voortdurend 
evolueren van de gsm-toestellen. 
Concreet betekent dit dat de huidige uitleesapparatuur na verloop van tijd zo goed als 
nutteloos zal worden. 

• De leverancier biedt de mogelijkheid om de bestaande apparatuur om te ruilen voor 
een nieuw toestel, dat wel ondersteund blijft en ook recente en toekomstige gsm-
toestellen kan uitlezen, tegen gunstvoorwaarden. 
Deze ruil kan tegen de prijs van 5.021,50 EUR incl. btw. 

• Daarnaast biedt de leverancier een alternatief voor het apparaat, nl. een volledig 
softwarematige oplossing. 
Dit softwarepakket kost 9.801,00 EUR incl. btw. 

• De jaarlijkse prijs voor licentie en onderhoud is 4.356,00 EUR incl. btw. 
 
De gemeenteraad keurt de aankoop van een softwarepakket voor het uitlezen van gsm-
toestellen goed. 
 

9. LEASING POLITIEVOERTUIG (FEDERALE RAAMCONTRACTEN): 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN 
FIRMA'S 

 
• Het huidige leasingcontract van het anoniem voertuig loopt af op 13 juli 2017. Om de 

goede werking van het korps niet in het gedrang te brengen, wordt de opdracht voor 
vervanging van dit voertuigen gestart en wordt gevraagd om zo snel mogelijk een 
aanloopvoertuig te voorzien.  

• De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 31.250,67 incl. 21% btw, 
voor een duur van 72 maanden. 

 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek en de raming voor de opdracht 
“Leasing politievoertuig (Federale raamcontracten)”. 
 
 

10. GEBRUIKSOVEREENKOMST SPEELWEEFSEL STROBRUGGE 
 

• De gemeentelijke jeugddienst werd in het najaar 2016 gecontacteerd met de vraag 
om eens na te gaan of er in de buurt van Strobrugge geen openbare speelruimte kon 
aangelegd worden. 

• Er zijn in de wijk ongeveer 28 kinderen -12 jaar + een paar oudere kinderen. 
• Er werd een braakliggend terrein gevonden dat geschikt is met een oppervlakte van 

710m² en is gelegen in een groengebied. 
• De eigenaars gaat akkoord om het terrein gratis ter beschikking te  stellen aan de 

buurt om er een speel- en ontmoetingsruimte van te maken. 
• Het is aangewezen het gebruik van dit perceel vast te leggen in een 

gebruiksovereenkomst met het gemeentebestuur, zodat hieromtrent duidelijke 
afspraken vastgelegd worden. 

 
De gemeenteraad gaat akkoord met het in gebruik nemen van het perceel grond gelegen op 
de hoek van de Lievebarm en Strobrugge te Maldegem volgens de voorwaarden opgenomen 
in de gebruiksovereenkomst. 
 
 



11. OVERNAME WEGENIS EN INFRASTRUCTUUR 'T VELDEKEN - PRINCIPIËLE 
BESLISSING 

 
• De gemeenteraad keurde op 26 juni 1975 het tracé van de nieuwe wegen in de 

sociale verkaveling 't Veldeken van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen (afgekort MVB) goed. 

• In 1974 en 1978 werd de wegenis en infrastructuur in de verkaveling 't Veldeken in 
twee fasen aangelegd. 

• De gemeenteraad ging in zitting van 24 januari 2007 akkoord met de 
gemeenschappelijke uitvoering van de renovatie van de voetpaden en opritten in de 
verkaveling, met het oog op de opname van de infrastructuur in het gemeentelijke 
openbare domein. 

 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de kosteloze overname van de wegenis en 
infrastructuur in de sociale verkaveling 't Veldeken, met het oogpunt om de wegenis en 
infrastructuur te integreren in het gemeentelijk openbaar domein. 
 
 

12. VERKOOP PERCEELTJE RESTGROND OUDE MOLENWEG - AKTE 
 

• De gemeenteraad besliste op 30 april 2017 om het driehoekig perceeltje restgrond ter 
hoogte van het kruispunt Oude Molenweg - Oude Gentweg, te verkopen. 

• Met de eigenaars van de aanpalende woning werd onderhandeld over de verkoop. 
 
De ontwerpakte voor de verkoop van een perceeltje restgrond van 20 m² ter hoogte van het 
kruispunt Oude Molenweg - Oude Gentweg, voor de totale prijs van 3.000,00 euro, wordt 
goedgekeurd. 
 
 

13. OVERNAME N 499 VELDEKENS - ZWEPE 
 

• De gemeenteraad ging op 4 november 2013 principieel akkoord met de overdracht 
van de gewestweg N 499 Veldekens - Zwepe. 

• Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseerde een aanbesteding voor het 
uitvoeren van herstellingswerken aan de N 499 tussen de kilometerpunten 2.558 en 
6.072, met een geraamde kostprijs van 1.439.072,2 euro (incl. BTW).  De werken 
werden uitgevoerd door aannemer Aswebo NV in de loop van 2015.  Het vernieuwen 
van de betonplaten in de deelfase N 499- kmpt 5.3 - 5.7, werd na het beoordelen van 
de proefresultaten geweigerd, en hier dienden de geweigerde plaatbetonvakken 
uitgebroken te worden en heraangelegd. 

• Ondertussen is er een akkoord tussen AWV en Aswebo, dat deze werken in 
september -oktober 2017 zullen worden uitgevoerd. 

• Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde een ontwerp overeenkomst op, om het 
beheer van de gewestweg N 499 op Maldegems grondgebied, tussen de kmp 2.558 
en 6,072 aan de gemeente over te dragen, in afwachting van de definitieve afronding 
van de overdracht van de weg. 

 
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer 
en de gemeente Maldegem inzake de gewestweg N 499 tussen de kmpt. 2,558 en 6,072 op 
Maldegems grondgebied, goed. 
 
 

14. GEMEENTEPATRIMONIUM - BEËINDIGING ERFDIENSTBAARHEID 
BIBLIOTHEEK 

 
• Ten tijde van de verwerving door de gemeente van de schouwburg (nu bibliotheek), 

was het gebouw belast met twee erfdienstbaarheden van doorgang. Deze 
erfdienstbaarheden bestonden ten voordele van de resp. buren : op de eerste en 
tweede verdieping bevinden zich aan de kant van café Schouwburg telkens een 
doorgang naar de corresponderende verdieping van café de schouwburg. Op het 
gelijkvloers bevindt zich een doorgang naar het aanpalende kantoor van Mr. Evelien 
Van Hoecke. 



• Deze erfdienstbaarheden hebben op heden geen nut meer en zijn al meer dan 25 
jaar ongebruikt gebleven. 

• Gezien er verbouwingswerken gaande zijn in de bibliotheek is het aangewezen deze 
nutteloze doorgangen definitief af te sluiten. Daarvoor moeten echter de 
erfdienstbaarheden die op het gebouw heersen beëindigd worden. 

• Gezien de gemeente vragende partij is om de erfdienstbaarheden te beëindigen 
worden de kosten van deze akte (€929,50) voor rekening van het bestuur genomen. 

 
De gemeenteraad gaat akkoord met het beëindigen van de erfdienstbaarheden van doorgang 
rustend op het erf Schouwburgplaats 3 te Maldegem. 
 
 

15. GEMEENTEPATRIMONIUM - CONCESSIE TOEGANG ST-ANNAPARK - 
PRINCIPIËLE BESLISSING 

 
• In een brief dd. 29 mei 2017 vragen de bewoners van Noordstraat 80, Maldegem om 

hen een concessie toe te staan waarbij ze via een poort langs hun achtertuin toegang 
zouden krijgen tot het St-Annapark. 

-  een poort naar het park geeft hun kinderen een veilige en rechtstreekse toegang 
tot het speelplein in het park, ze moeten dan niet meer via Noordstraat. 

-  in geval van nood (bv. een brand) is een tweede uitgang (naar het park dus) 
altijd een bijkomende troef. 

-  een uitgang naar het park geeft een gemakkelijkere en veiligere toegang naar de 
scholen, winkels of het park zelf... 

• De toegang zou enkel genomen worden te voet, of met de fiets, onder geen beding 
kunnen gemotoriseerde voertuigen toegestaan worden. 

• Er zijn al enkele precedenten in deze: Feestzalen De Baere, de bewoner van 
Noordstraat 76 (toegestaan maar niet afgesloten), twee concessies voor doorgang tot 
garage Westeindestraat, twee concessies afvoer hemelwater Edestraat. 

•  Aan dergelijke concessie is een vergoeding verbonden, waarvoor een schatting moet 
gebeuren. 

 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het toestaan aan de bewoners van 
Noordstraat 80 te Maldegem, van een concessie van toegang tot en doorgang over het Sint-
Annapark.  De toegang tot het park wordt enkel toegestaan voor voetgangers en moet 
genomen worden via een afsluitbare poort met een breedte van max. 90 centimeter. 
 
 

16. AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTHAL DE BERKEN 
 

• Het wijzigingsvoorstel aan het huishoudelijk reglement op gebruik van de zalen van 
sporthal De Berken werd opgesteld naar aanleiding van de implementatie van het 
softwarepakket voor zaalverhuur (Recreatex), de bijhorende uniformisering van de 
zaalverhuurreglementen van de verschillende diensten vrije tijd en een aantal 
bijkomende noodzakelijke wijzigingen. 

 
De gemeenteraad stelt het gewijzigd huishoudelijk reglement op het gebruik van de zalen van 
sporthal De Berken vast. 
 
 

17. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHAL DE BERKEN 
 

• Het wijzigingsvoorstel aan het retributiereglement op gebruik van sporthal De Berken 
werd opgesteld naar aanleiding van de implementatie van het softwarepakket voor 
zaalverhuur (Recreatex), de bijhorende uniformisering van de 
zaalverhuurreglementen van de verschillende diensten vrije tijd en een aantal 
bijkomende noodzakelijke wijzigingen. 

 
De gemeenteraad stelt het gewijzigd retributiereglement op het gebruik van sporthal De 
Berken, vast. 
 
 



18. AANPASSING RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTPARK MAURICE DE WAELE 
 

• Het wijzigingsvoorstel aan het retributiereglement op gebruik van het sportpark 
Maurice De Waele werd opgesteld naar aanleiding van de implementatie van het 
softwarepakket voor zaalverhuur (Recreatex), de bijhorende uniformisering van de 
zaalverhuurreglementen van de verschillende diensten vrije tijd en een aantal 
bijkomende noodzakelijke wijzigingen. 

 
De gemeenteraad stelt het gewijzigd retributiereglement op het gebruik van het sportpark 
Maurice de Waele, vast. 
 
 

19. WIJZIGINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN 
DE ZALEN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM 

 
• De voorgestelde wijzigingen kaderen binnen: 

◦ de implementatie van het softwarepakket voor zaalverhuur (Recreatex)  
◦ de bijhorende uniformisering van de zaalverhuurreglementen van de 

verschillende vrije tijdsdiensten  
◦ een aantal bijkomende noodzakelijke wijzigingen omwille van praktische aard  

 
De gemeenteraad stelt het gewijzigd huishoudelijk reglement op het gebruik van de zalen van 
het gemeenschapscentrum vast. 
 
 

20. WIJZIGINGEN AAN HET RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE 
ZALEN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM 

 
• De voorgestelde kaderen binnen:  

◦ de implementatie van het softwarepakket voor zaalverhuur (Recreatex)  
◦ de bijhorende uniformisering van de zaalverhuurreglementen van de 

verschillende vrijetijdsdiensten  
◦ een aantal bijkomende noodzakelijke wijzigingen omwille van praktische aard  

 
De gemeenteraad stelt het gewijzigd retributiereglement op het gebruik van de zalen van het 
gemeenschapscentrum vast. 
 
 

21. AFSPRAKENNOTA ADVIESORGANEN MALDEGEM - GOEDKEURING 
 

• Hoewel de onderscheiden adviesorganen, ingesteld bij wet, decreet of gemeentelijk 
reglement, elk hun eigen specifiek werkgebied hebben, vertonen zij toch 
gemeenschappelijke kenmerken en raakvlakken. 

• In het strategisch meerjarenplan 2014-2019 is uitwerking gegeven aan de nauwere 
samenwerking tussen én een meer op elkaar afgestemde dienstverlening van de 
vrijetijdsdiensten, waardoor ook het bevoegdheidsdomein van de betrokken 
adviesraden sectoroverschrijdend werd. 

• Heel wat projecten vragen een multi-disciplinaire inzet van meerdere gemeentelijke 
diensten en gemeentelijke adviesorganen. 

• Zowel voor het bestuur als voor de adviesraden was het duidelijk dat, om de 
communicatie tussen het bestuur en de adviesorganen enerzijds, en tussen de 
adviesorganen onderling anderzijds te versterken en te optimaliseren, een zekere 
mate van uniformisering van afspraken nodig is 

 
De gemeenteraad keurt de afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur 
en de gemeentelijke adviesraden en beheersorganen goed. 
 
 

22. KERKENBELEIDSPLAN MALDEGEM - GOEDKEURING 
 

• In zitting van 8 februari 2016 besliste het College van Burgemeester en Schepenen 
een interne werkgroep op te starten om in samenspraak met het Centraal 



Kerkbestuur een plan op te maken en een traject op te stellen in functie van de 
toekomstige bestemming van de vijf parochiekerken van Maldegem. In deze 
werkgroep zitten de burgemeester en de schepen bevoegd voor kerkfabrieken. 

• Op het overleg van 1 maart 2017 werd het kerkenbeleidsplan gefinaliseerd door het 
Centraal Kerkbestuur en het College van Burgemeester en Schepenen 

• Op 16 maart 2017 werd het kerkenbeleidsplan van Maldegem overgemaakt aan 
Kannunik Joris De Jonghe, vicaris-generaal van het Bisdom Gent 

• Op het overleg van 15 juni 2017 tussen het Centraal Kerkbestuur en het Bisdom Gent 
werden nog enkele verduidelijkingen gegeven bij het kerkenbeleidsplan, waarbij het 
Centraal kerkbestuur van Maldegem duidelijk heeft aangegeven dat  
1) voor de kerken HH Petrus en Paulus, Sint-Jozef en Sint-Vincentius gezocht 

wordt naar een geschikte nevenbestemming of zelfs herbestemming, en  
2) de kerken van Sint-Barbara en Sint-Adrianus ter beschikking blijven van de 

erediensten, wat evenwel niet mag beletten dat ook voor deze beide kerken niet 
alleen wordt gekeken voor een verderzetting van mogelijke valorisatieprojecten, 
maar dat uiteraard ook voorstellen binnen het kader van nevenbestemming of 
zelfs herbestemming kunnen voorgesteld worden 

 
De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan goed. 
 
 

23. GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KRUIPUIT - SCHOOLJAAR 2017-2018 - 
TOEKENNING NIET-GESUBSIDIEERDE UREN 

 
• Na kennisname van de resultaten van de telling van de leerlingen in de gemeentelijke 

basisschool op 1 februari jl. en het lestijdenpakket voor het schooljaar 2017-2018, 
zoals vastgesteld door het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Vlaams 
Ministerie voor onderwijs en vorming, wordt vastgesteld dat in de basisschool Kruipuit 
onvoldoende lesuren voorhanden zijn om alle klassen volledig te splitsen. 

• Met het ter beschikking zijnde urenpakket blijven in de lagere afdeling nl. gedeeltelijke 
graadsklassen bestaan. Voor het inrichten van een volledig gesplitste lagere graad is 
nl. 144u. nodig (6 klassen x 24u.). Er staan 135 u. ter beschikking  

• Met een bijkomend niet-gesubsidieerd urenpakket van 9u. kunnen quasi alle lessen 
gesplitst worden in de lagere graad; 

• Het aantal bijkomende niet-gesubsidieerde uren neemt jaar na jaar af : tijdens de 
vorige legislatuur werd frequent meer dan 20 u. bijkomend toegestaan aan de school 
Kruipuit, de laatste jaren verminderd dit aantal snel : in 2015 en 2016 werden resp. 
nog 14 u. en 12u. bijkomend toegestaan. 

• Om het lescomfort te verzekeren en alle klassen in het lager onderwijs te splitsen is 
het aangewezen 9u. bijkomend ten laste van de gemeente toe te kennen.  Indien 
deze uren niet toegekend worden ontstaan in elke graad voor een aantal uur /week 
klassen van 30 tot 40 leerlingen, wat teveel is om op pedagogisch & didactisch 
verantwoorde wijze te kunnen lesgeven. 

 
Aan de gemeentelijke basisschool Kruipuit worden, voor de periode van 1 september 2017 tot 
30 juni 2018 negen bijkomende lestijden basisonderwijs toegekend. 
Deze lestijden komen ten laste van de gemeente via het werkingsbudget van de school en 
worden aangewend in het lager onderwijs en in het kleuteronderwijs. 
 
 

24. GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE MALDEGEM - SCHOOLJAAR 2017-2018 - 
TOEKENNING NIET-GESUBSIDIEERDE UREN. 
 

• Momenteel telt de hogere graad van de gemeentelijke KuMa 60 leerlingen, verdeeld 
over drie richtingen, schilderkunst, tekenkunst en beeldhouwkunst. 

• De 60 huidige leerlingen in de hogere graad genereren 33 gesubsidieerde uren, er 
worden echter 40 u. ingericht in de hogere graad.  

•  Het vrijwaren van de hogere graad is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van 
de Kuma. 

• Als zeven bijkomende uren toegekend worden blijft het aanbod van de KuMa in stand 
en is de kans groter dat terug meer leerlingen aangetrokken worden. 

 



Aan de gemeentelijke Kunstacademie worden, voor de periode van 1 september 2017 tot 30 
juni 2018 zeven bijkomende lestijden toegekend ten laste van de gemeente. Deze lestijden 
worden aangewend in de hogere graad van de gemeentelijke Kunstacademie te Maldegem. 
 
 

25. GOEDKEURING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN ONDERHOUD VAN HET 
WEGGEDEELTE VAN DE N499 VELDEKENS - ZWEPE 

 
• De gemeenteraad keurde op 4 november 2013 principieel de overdracht van de 

gewestweg N 499 Veldekens – Zwepe goed. 
• Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseerde een aanbesteding, voor het 

uitvoeren van herstellingswerken aan de N 499 tussen de kilometerpunten 2.558 en 
6.072, met een geraamde kostprijs van 1.439.072,2 euro (incl. BTW). 

• De werken werden uitgevoerd door aannemer Aswebo NV in de loop van 2015. 
• Het vernieuwen van de betonplaten in de deelfase N 499- kmpt 5.3 - 5.7, werd na het 

beoordelen van de proefresultaten geweigerd, en hier dienden de geweigerde 
plaatbetonvakken uitgebroken te worden en heraangelegd. 

• Ondertussen is er een akkoord tussen AWV en Aswebo, dat deze werken in 
september -oktober 2017 zullen worden uitgevoerd. 

• Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde een ontwerp overeenkomst op, om het 
beheer van de gewestweg N 499 op Maldegems grondgebied, tussen de kmp 2.558 
en 6,072 aan de gemeente over te dragen, in afwachting van de definitieve afronding 
van de overdracht van de weg. 

• De overdrachtsprocedure voor een gewestweg neemt al vlug enkele jaren in beslag 
en het is aangewezen dat er voor de tussenperiode afspraken gemaakt worden 
tussen het Vlaamse gewest en de gemeente aangaande het beheer van dit baanvak. 

• De gemeente zelf wenst onder meer dringend belijningswerken uit te voeren ten 
behoeve van haar inwoners. 

 
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst zoals opgemaakt tussen het Agentschap 
Wegen en Verkeer en de gemeente Maldegem, inzake de gewestweg N 499 tussen de kmpt. 
2,558 en 6,072 op Maldegems grondgebied goed. 
 
 

26. LOKAAL PACT - GEBRUIKSOVEREENKOMST 
 

• Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse regering tot een verder ten laste neming van de 
nog te leveren gemeentelijke rioleringsinspanningen via de uitbreiding van de 
categorieën voor het invullen van het Lokaal Pact. 

• Mits het afsluiten van een algemene gebruiksovereenkomst voor investeringen die 
vallen onder de gemeentelijke saneringsplicht, worden de investeringen uitgevoerd 
door Aquafin ten laste van het Vlaamse gewest, en komt het onderhoud van de 
infrastructuur nadien ten laste van de gemeentelijke saneringsplichtige. In Maldegem 
is dit de gemeente. 

• Projecten die in aanmerking komen voor de toepassing van dit Lokaal Pact zijn: 
◦ Aansluiting rioleringsstelsel Middelburg op RWZI Maldegem in de Krielstraat 
◦ Spam 9 Sanering Begijnewatergang fase 2 (riolering Noordstraat - Molenberg, 

Kwezelweg,..) 
◦ Spam 12 Spanjaardshoek, kruisken, Heulendonk, Kleemputte 
◦ Niet in de opgave, maar ondertussen wel door de gemeente aan de Vlaamse 

Milieumaatschappij voorgesteld voor opname, rioleringswerken aansluiting N 9 
op het nieuwe bedrijventerrein 

• Omdat Aquafin voor enkele van deze projecten binnenkort aanbestedingen plant, is 
het aangewezen dat het gemeentebestuur zo snel als mogelijk de 
gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse regering van 
17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal pact goedkeurt. 

• Deze stelt de modaliteiten vast waaraan ontwerp, sluiten van de opdracht, uitvoering 
en oplevering van de opdracht moet voldoen, alsook beheers- en 
eigendomsoverdracht, verzekeringen, aansprakelijkheid,..van de projecten en de 
infrastructuur. 

 



De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Maldegem, Aquafin NV en de Vlaamse 
Milieumaatschappij met betrekking tot de invulling van het Lokaal pact, wordt goedgekeurd. 
 
 

27. ONTSLAG GEMEENTERAADSLID - AKTENAME 
 

• Bij brief van 9 juni 2017 deelde Jacques de Taeye mee ontslag te nemen als 
gemeenteraadslid. 

 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Jacques de Taeye. 
 
 

28. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING DECUYPER LEANDRA 
 

• Uit het proces-verbaal betreffende de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2012 en het besluit van de Bestendige Deputatie houdende de 
geldigverklaring van deze verkiezingen, blijkt dat op de lijst CD&V Leandra Decuyper 
werd verkozen als zevende opvolger. 

• Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van Leandra Decuyper blijkt dat aan alle 
voorwaarden voldaan is om als gemeenteraadslid aangesteld te kunnen worden in 
opvolging van Jacques de Taeye. 

 
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van Leandra Decuyper goed.   
Met het oog op haar aanstelling als titelvoerend lid van de gemeenteraad legt zij de eed als 
gemeenteraadslid af.   
 


