
PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2021 
 
 

1. MEDEDELINGEN 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- OF AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 DECEMBER 2020 

 
• De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter 

beschikking gesteld van de gemeenteraad.  
• De audiovisuele opname werd tijdens de zitting van 17 december gelivestreamd en 

bleef sindsdien gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen 
gemeenteraad': zie https://web-maldegem.streamovations.be  

 
De gemeenteraad keurt de notulen en de audiovisuele opname van de zitting van de 
gemeenteraad van 17 december 2020 goed. 
 
 

3. WIJZIGING VAN DE RPR (RECHTSPOSITIEREGELING) VAN HET PERSONEEL 
VAN DE GEMEENTE MALDEGEM 
 

• De rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente Maldegem werd laatst 
vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2016. 

• Het college besprak op 22 september 2020 en op 7 december 2020 de verlofregeling 
en stelt voor om voor de rest van de legislatuur op 24 en 31 december in de namiddag, 
collectief verlof vast te leggen voor alle diensten. 

• Dit werd voorgelegd in het bijzonder onderhandelingscomité van 12 november 2020 en 
ongunstig geadviseerd.  

• Op 24 december en op 31 december in de namiddag willen vele personeelsleden verlof 
opnemen. Als er op die momenten permanentie zou moeten zijn, is het voor sommige 
diensten moeilijk om hierin te kunnen voorzien. 

• Door het verlof voor iedereen vast te leggen, kan ruim vooraf gecommuniceerd worden 
naar het publiek dat alle diensten op die 2 namiddagen gesloten zijn en moeten er 
geen afspraken rond permanentie gemaakt worden. 

 
De gemeenteraad besluit om in de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente 
Maldegem het artikel 228 als volgt aan te vullen : 
§ 3. Voor de rest van de legislatuur (2021-2024) wordt op 24 december in de namiddag en op 
31 december in de namiddag collectief verlof vastgelegd.  
 
 

4. LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING INSPECTEUR VAN POLITIE 
(MEDEWERKER INTERVENTIE) 

 
• In de gemeenteraadszitting van 30 september 2020 werd de formatie van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de PZ Maldegem 
vastgesteld. 

• Een inspecteur van politie - medewerker interventie, maakt interne mobiliteit naar de 
lokale recherche op 1 maart 2021.  

• Er wordt gevraagd om de functie medewerker interventie nu vacant te verklaren zodat 
de in plaats stelling kan gebeuren met ingang van 1 juli 2021. 



• De operationele werking van de lokale politie Maldegem komt in het gedrang bij het 
niet volledig bestaffen van het kader. 

• Op basis van de dienstnoodwendigheden is de bezetting van deze functie 
verantwoord. 

 
De gemeenteraad beslist om één voltijdse statutaire betrekking van inspecteur van politie - 
medewerker interventie, van de lokale politie Maldegem, vacant te verklaren  in het kader van 
de mobiliteit van de geïntegreerde politie. 
 
 

5. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE 
INVOER VAN EEN RIJBAANVERDELING IN DE OUDE GENTWEG 
 

• De afdeling mobiliteit ontving een melding van een inwoner van de gemeente 
Maldegem inzake de gevaarlijke bocht in de Oude Gentweg gelegen tussen de 
spoorwegovergang en de N9. 

• Volgens de melder is er door de ligging van de bocht geen zicht op het aankomende 
verkeer, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Aanvullend wordt er in de berm 
geparkeerd, waardoor er geen uitwijkmogelijkheden zijn. Om de verkeersveiligheid op 
deze locatie te verbeteren, wordt de vraag gesteld of er maatregelen kunnen worden 
getroffen.   

• Bovenstaande problematiek werd afgetoetst met de 1ste Commissaris/Korpschef ad 
interim en het diensthoofd infrastructuur.  

• Tijdens het intern overleg van 24 november 2020 kon worden geconcludeerd dat de 
opmerking van de melder terecht was, dat door de ligging van de bocht het zicht op 
het aankomende verkeer (in de beide richtingen) zeer gering is.  

• Om de veiligheid op deze locatie te bevorderen, wordt het volgende voorgesteld: 
◦ Signalisatie ter aanduiding van de bocht in de beide richtingen (gevaarsborden 

A1a en A1b); 
◦ De rijbaan verdelen in rijstroken door middel van een onderbroken witte streep. 

Het visueel aanduiden van het midden van de rijbaan benadrukt de bocht en 
stuurt bestuurders naar de eigen rijstrook. Weggebruikers zullen dus minder snel 
geneigd zijn om de binnenbocht te nemen en dus ook meer geneigd zijn af te 
remmen voor de bocht. Er mag niet op de rijbaan worden geparkeerd, als deze in 
rijstroken is verdeeld. Op de berm wordt dit wel toegelaten, maar in dit specifieke 
geval kan er geen vrije doorgang van 1,50 meter worden gevrijwaard.  

• Deze maatregel (rijbaanverdeling) dient in een aanvullend reglement te worden 
opgenomen. De gevaarsborden dienen niet te worden gereglementeerd.  

 
De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een rijbaanverdeling in de 
Oude Gentweg goed. 
Op volgende plaats worden overlangse markeringen aangebracht die de rijstroken aanduiden 
in de Oude Gentweg: 

• Onderbroken streep vanaf de scheidingslijn tussen de woningen met huisnummer 6A 
en 6B tot en met de scheidingslijn tussen de woningen met huisnummers 7E en 7D. 

 
 

6. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE 
INVOER VAN EEN SCHOOLSTRAAT OP DE ZIJTAK VAN ADEGEM-DORP 
RICHTING DE ACHTERZIJDE VAN DE SCHOOL DE PAPAVER 

 
• Naar aanleiding van de verkeersonveilige situaties aan de achterzijde van de school 

VBS De Papaver gevestigd in Adegem-Dorp, werd door middel van een tijdelijke 
politieverordening een schoolstraat ingevoerd op de zijtak van Adegem-Dorp richting 
de achterzijde van de school De Papaver vanaf 9 november 2020 gedurende een 
periode van 2 maanden, bij wijze van proef.   

• De proefopstelling ging na de herfstvakantie in en loopt tot midden januari 2021. 
• De bedoeling van een schoolstraat is om de verkeerchaos ter hoogte van de school 

te beperken bij het begin en einde van de schooldag. De omgeving wordt rustiger en 
bijgevolg dus ook een pak veiliger. 



• Om de proefperiode te evalueren, zijn er observaties gebeurd door de politie. Ook bij 
de directie van de school werd gepeild of de schoolstraat als een goed (en dus voort 
te zetten) systeem wordt ervaren. Op basis van de resultaten kan worden 
aangenomen dat de schoolstraat als een goed systeem wordt beschouwd.  

• Zoals hoger aangegeven heeft de schoolstraat een positief effect in kader van de 
verkeersveiligheid. Om die reden stellen wij voor om de proefopstelling definitief te 
bestendigen. Het bestendigen van de maatregel dient in een aanvullend reglement te 
worden opgenomen. De invoer van de schoolstraat geldt als één van de maatregelen 
in kader van een verkeersveilige schoolomgeving.   

• De school blijft verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de 
verkeersborden.   

 
De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van een schoolstraat op de zijtak 
van Adegem-Dorp richting de achterzijde van de school De Papaver goed en voert een 
schoolstraat in in de zijstraat van Adegem-Dorp richting de achterzijde van het schoolgebouw 
VBS De Papaver. 
Deze maatregel zal gelden op schooldagen op: 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 uur - 8.30 uur en 15.30 uur - 
16.00 uur; 

• Woensdag tussen 8.00 uur - 8.30 uur en tussen 11.45 - 12.15 uur. 
Het schoolbestuur VBS De Papaver zal instaan voor de plaatsing en de verwijdering van de 
verkeerstekens. 
 
 

7. AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE 
INVOER VAN VERKEERSMAATREGELEN IN DE SPEYESTRAAT 

 
• N.a.v. het politiereglement van 30 oktober 1996 werden overlangse markeringen in 

de Speyestraat in de bocht ter hoogte van de Bremstraat aangebracht. 
• Een tonnagebeperking werd in de Speyestraat ingevoerd op 22 december 2010. 
• Het politiereglement van 23 maart 2017 bakent de bebouwde kom in Maldegem af. 
• Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 8 september 2020 

akkoord om in de Speyestraat verkeersmaatregelen in te voeren, zodoende worden 
de automobilisten gestimuleerd om de snelheidsbeperking van 50 km/u te 
respecteren. 

 
De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer van verkeersmaatregelen in de 
Speyestraat goed. 
In de Speyestraat worden overlangse markeringen aangebracht die de rijstroken aanduiden 
vanaf het kruispunt met de Aalterbaan (N44a) tot en met het kruispunt met de 
Bogaardestraat. 
Vanaf het kruispunt met de Aalterbaan (N44a) tot en met het kruispunt met de 
Bogaardestraat, wordt een fietspad ingericht, langs beide zijden van de rijbaan.  
Vanaf het kruispunt met de Aalterbaan (N44a) tot en met het kruispunt met de 
Bogaardestraat, wordt de denkbeeldige rand van de rijbaan aangeduid. 
In de Bremstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Speyestraat, worden twee 
verkeersgeleiders ingericht, 1 in het midden van de rijbaan en 1 aan de langgerekte zijde van 
het kruispunt (zijde even huisnummers) 
 
 

8. PATRIMONIUM - CONCESSIE DOORGANG SINT-ANNAPARK - DEFINITIEVE 
BESLISSING 
 

• De gemeenteraad ging op 17 december 2020 ll; principieel akkoord met het verlenen 
van een concessie voor doorgang in het St-Annapark. 

• De concessie verleent, via een poort langs de achtertuin, toegang tot het St-
Annapark. 

• De concessievergoeding wordt geschat op € 50/jaar.  
• De krachtlijnen van de overeenkomst zijn de volgende : 

- duurtijd 25 jaar 



- concessievergoeding : € 50/jaar 
- toegang tot het park via een afsluitbare poort met een breedte van max. 90 cm. 
- enkel toegang voor voetgangers 

 
De gemeenteraad gaat akkoord met het toestaan van een concessie van toegang tot en 
doorgang op het perceel gelegen te Maldegem, 1ste afdeling, sie. G, nr. 423/k, deel 
uitmakend van het Sint-Annapark, ter hoogte van de woning Noordstraat 74-76. 
 
 

9. PATRIMONIUM - DEEL TUIN PASTORIJ MALDEGEM - BEËINDIGING ERFPACHT 
- PRINCIPIËLE BESLISSING 

 
• De authentieke akte 'Erfpacht Dekenij' werd verleden op 11 mei 2016. 
• In een mail dd. 12 december vraagt notariskantoor Boone & De Jaeger of de 

gemeente akkoord kan gaan met de beëindiging van de erfpacht op een deel van de 
tuin van de pastorie. 

• In 2016 ging een ruilaktie door tussen de gemeente, waarbij de gemeente de 
eigendom van de pastorie en de pastorietuin afstond aan de kerkfabriek St-Barbara 
en in ruil het pand Marktstraat 40 (Oud Stadhuis) en een perceel in de Kleitkalseide 
verwierf. 

• Tegelijk werd aan de gemeente een erfpacht toegestaan voor de pastorie en de 
pastorietuin. De gemeente betaalt hiervoor een canon van € 3.000/jaar, maar dit 
bedrag wordt telkens aangewend voor verbeteringswerken binnen in de pastorie. 

• Op het ogenblik van de ruilaktie was het betrokken deeltje van de tuin van de pastorie 
al in bezit genomen door aanpalende bewoners. De toenmalige kerkfabriek 
gedoogde dit en er werden afspraken gemaakt om dit deeltje van de pastorietuin aan 
hen te verkopen. Het betreffende deel van het perceel heeft een oppervlakte van 
119,49 m². 

• De voorgestelde erfpachtovereenkomst loopt tot 11 mei 2046 maar kan beëindigd 
worden in wederzijds akkoord.  
 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het beëindigen van de erfpacht op een deel 
van het perceel (opp. 119,49 m²) gelegen Edestraat 31, Maldegem, 1ste afdeling sectie G, nr. 
354d (tuin pastorie).  
 
 

10. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING NABIJ DE DOORNSTRAAT - 
HOGEBRANDDREEF: DEFINITIEVE BESLISSING 
 

• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 augustus 2020 het tracé van de nieuwe 
wegenis in de verkaveling nabij Doornstraat - Hoge Branddreef te Maldegem goed. 

• In zitting van 29 oktober 2020 werd aan de nieuw aangelegde straat binnen 
voormelde verkaveling principieel de straatnaam 'Sompelken' werd toegekend. 

• Uit het proces-verbaal betreffende het gehouden openbaar onderzoek blijkt dat geen 
bezwaren werden ingediend. 

 
Aan de nieuw aangelegde straat in de verkaveling nabij Doornstraat - Hogebranddreef wordt 
definitief de straatnaam "Sompelken" toegekend. 
 
 

11. STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING NABIJ DE DONKSTRAAT: 
DEFINITIEVE BESLISSING 

 
• De gemeenteraad keurde in zitting van 26 augustus 2020 het tracé van de nieuwe 

wegenis in de verkaveling te Maldegem nabij de Donkstraat goed. 
• In zitting van 29 oktober 2020 werd aan de nieuw aangelegde straat in de vermelde 

verkaveling principieel de straatnaam 'Sint-Janshof' werd toegekend. 
• Uit het proces-verbaal betreffende het gehouden openbaar onderzoek blijkt dat geen 

bezwaren werden ingediend. 
 



Aan de nieuw aangelegde straat in de verkaveling nabij de Donkstraat, wordt definitief de 
straatnaam "Sint-Janshof" toegekend. 
 
 

12. GOEDKEURING DIERENWELZIJNSPLAN 
 

• Dierenwelzijn is een onderdeel van de dagelijkse gang van zaken bij burgers. Het is 
belangrijk om hier als gemeente aandacht aan te schenken. 

• Op Vlaams niveau wordt een nieuwe beleidsplan in zake dierenwelzijn opgesteld in 
het komende  jaar. Dat laatste dateert al van 1986 en is toe aan vernieuwing. 

• De gemeente is begaan met de dieren in Maldegem. Daarom werd in de strategische 
meerjarenplanning geschreven dat in deze legislatuur een dierenwelzijnsplan zou 
opgemaakt worden.  

• Het dierenwelzijnsplan omvat alle informatie en vragen/antwoorden met betrekking 
tot alle dieren in de gemeente. 

• Het dierenwelzijnsplan toont aan wat de gemeente reeds doet in functie van het 
dierenwelzijn, zoals het zwerfkattenbeleid, samenwerking met Rato vzw voor 
rattenbestrijding, samenwerking met het dierenasiel Gent, de hondenlosloopweide, ... 

• Toekomstige acties in het kader van dierenwelzijn kunnen aan dit plan toegevoegd 
worden. Bijvoorbeeld de verdere sensibilisering rond sterilisatie/castratie van katten 
en het chippen ervan. 

 
De gemeenteraad keurt het dierenwelzijnsplan goed en beslist dat het op de gemeentelijke 
website kenbaar zal gemaakt worden.  
 
 

13. ROOILIJN BUURTWEG NR 4 BOGAARDESTRAAT WIJZIGING 
 

• De gemeenteraad keurde op 8 februari 1962 het rooilijnplan van buurtweg nr 4 
Bogaardestraat, goed. 

• De gemeenteraad keurde op 29 januari 2020, het Spam 16 Rioleringsproject 
Vossenhol, de bijhorende onteigeningsplannen, de tabel der grondinnemingen en de 
projectnota, goed. 

• Op 29 april 2020 werden de voorgestelde wijzigingen aan de rooilijn van de buurtweg 
nr 4 Bogaardestraat, Schautenstraat en Francis de Meeuslaan, voorlopig vastgesteld. 

• Door de geplande grondinnemingen langsheen de Bogaardestraat, de 
Schautenstraat en de Francis de Meeuslaan, o.m. voor de aanleg van afgescheiden 
fietspaden, wijzigt de in 1962 goedgekeurde grens openbaar/privé eigendom 
langsheen de buurtweg. 

• De plannen goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 april 2020 werden tussen 27 
juli en 27 augustus 2020 onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarbij geen 
bezwaren werden ontvangen. 

• De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen adviseerde de voorlopig 
vastgestelde rooilijnplannen voor de Bogaardestraat, de Schautenstraat en de 
Francis de Meeuslaan op 27 augustus 2020 negatief wegens het ontbreken van 
essentiële gegevens op de rooilijnplannen zoals de actuele eigendomssituatie van de 
weg en de naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en 
onroerende goederen. Ook werd gevraagd coördinaten en wegbreedtes op de 
plannen te vermelden en andere lijntypes te gebruiken. 

• Door het studiebureau Sweco, met vestiging te Kortrijk werden daarom aangepaste 
ontwerp rooilijnplannen voor Francis de Meeuslaan, Schautenstraat en 
Bogaardestraat opgemaakt.  

 
De gemeenteraad stelt de aangepaste ontwerp rooilijnplannen voor Francis de Meeuslaan, 
Schautenstraat en Bogaardestraat voorlopig vast. 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opgedragen een openbaar 
onderzoek te organiseren. 
 
 
 



14. ROOILIJN WATERPOLDER - WIJZIGING - VOORLOPIGE VASTSTELLING 
 

• De rooilijn van de Waterpolder werd door de gemeenteraad van Middelburg 
vastgesteld op 13 november 1952 en 12 juni 1953. 

• De gemeenteraad keurde op 29 juni 2017 de lokaal pact gebruiksovereenkomst voor 
o.m. het Spam 13 project sanering Middelburg, goed. 

• Het schepencollege stelde op 9 november 2020 het studiebureau Sweco, met 
vestiging te Kortrijk aan voor de opmaak van een rooilijnplan voor de Waterpolder. 

• In het kader van het Spam (strategisch plan afvalwater Maldegem) nr 13 project 
sanering riolering Middelburg zijn een aantal grondinnemingen nodig voor de 
realisatie van de rioleringswerken. 

• Gelet op de hierboven vermelde grondinnemingen langsheen de Waterpolder is het 
nodig om ook de nieuwe rooilijn op basis van de meest actuele meetgegevens vast te 
leggen. 

• Het studiebureau Sweco stelde het rooilijnplan voor de Waterpolder (Middelburg) op, 
voor de voorgestelde wijzigingen van de rooilijn. 

 
De gemeenteraad stelt de wijziging van het rooilijnplan voor de Waterpolder (Middelburg) 
voorlopig vast. 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opgedragen een openbaar 
onderzoek te organiseren. 
 
 

15. SPAM13 - MIDDELBURG - WATERPOLDER - VERBINTENISSEN VAN DE 
GEMEENTERAAD IN HET KADER VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG VOOR 
FIETSPADEN GELEGEN OP HET BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL 
FIETSROUTENETWERK 

 
• De gemeenteraad keurde op 28 januari 2021 het ontwerp van het SPAM 13 

(Strategisch Plan Afvalwater Maldegem) project ‘Aansluiting Middelburg op de RWZI 
Maldegem’ goed. 

• Fietspaden langsheen de Waterpolder zijn gelegen op het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF) en kunnen in aanmerking komen voor maximaal 100% 
subsidie. 

• Voor het fietspadtraject werd een startnota en projectnota opgemaakt conform de 
vereisten voor subsidiëring. De projectnota werd door de Regionale Mobiliteits 
Commissie (RMC) goedgekeurd op 8 oktober 2018. 

• De subsidie werd geraamd op € 326.981,60 excl. BTW 
 
De gemeenteraad gaat akkoord om voor de aanleg van de fietsinfrastructuur begrepen in het 
SPAM13 project, een subsidieaanvraag in te dienen bij het provinciebestuur Oost-
Vlaanderen, in het kader van de aanleg en herinrichting op het bovenlokaal fietsroutenetwerk 
(fietsfonds). 
De Gemeenteraad verbindt er zich toe: 

1) alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietsvoorzieningen te 
garanderen; 

2) publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende 
kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media, …) en hierbij 
steeds melding te maken van de steun die hij daarvoor ontvangt van de Provincie 
Oost-Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo); 

3) alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager (vb. bewonersbrief, 
gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de 
Provincie Oost-Vlaanderen; 

4) bij kunstwerken en aanleg of verbetering van fietspaden een werfbord te plaatsen 
met het logo van de subsidiërende overhe(i)d(en); 

5) de Provincie Oost-Vlaanderen voorafgaand de aanvang der werken te melden; 
6) elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te 

geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, 
toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen; 



7) voor kunstwerken en aanleg of verbetering van fietspaden de Provincie Oost-
Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en van de 
mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. De 
aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over 
de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bv persbericht, officieel 
infietsen, …); 

8) de bestemming van de werken waarvoor een subsidie wenst bekomen te worden 
in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder de toelating van de 
deputatie;  

9) medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het 
functionele fietsnetwerk.  

 
 

16. SPAM13 - GOEDKEURING TRACÉ WEGENIS 
 

• De gemeenteraad keurde op 16 september 2009 het strategisch plan afvalwater 
Maldegem (SPAM), goed met daarin onder meer volgende projecten: 
◦ Spam 11: uitbreiding KWZI Middelburg 
◦ Spam 13: Gravitaire riolering Middelburg 

• Het rooilijnplan voor de Waterpolder wordt voorlopig vasgesteld in zitting van heden. 
• De uitbreiding van het gravitaire rioleringsstelsel in de Waterpolder en de Langeweg 

en de aansluiting van het rioleringsstelsel van Middelburg op de zuiveringsinstallatie 
van Aquafin in de Krielstraat en een gravitaire uitbreiding omvat werken in de 
Waterpolder, Langeweg, Leestjesweg, Margaretha Van De Vaghevierelaan, 
Kasteelstraat, Meulekreek, Kloosterstraat, Schorreweg, Eedschenkerkwegel, 
Waaktdijk, Dijkstraat, Paddepoelestraat, Paddepoeleweg, en Rokalseidestraat. 

• Het nodige budget bedraagt 2.686.230 euro 
 
De gemeenteraad keurt het tracé van de wegenis goed, zoals voorzien in de ontwerpplannen 
voor de wegenis- en rioleringswerken van het project "Aansluiting Middelburg op de RWZI 
Maldegem", opgemaakt door het studiebureau Sweco met vestiging te Kortrijk. 
 
 

17. GRONDINNEMINGEN WATERPOLDER - LANGEWEG - LEESTJESWEG - 
VOORLOPIGE GOEDKEURING 

 
• De gemeenteraad keurde op 16 september 2009 het strategisch plan afvalwater 

Maldegem (SPAM), met daarin onder meer het Spam 13 project rioleringswerken 
Middelburg, goed. 

• In zitting van heden wordt het rooilijnplan voor de Waterpolder voorlopig vastgesteld. 
• In het kader van het Spam nr 13 project sanering riolering Middelburg zijn een aantal 

grondinnemingen nodig voor de realisatie van de rioleringswerken. 
• Het studiebureau Sweco, met vestiging te Kortrijk, stelde de grondinnemingsplannen 

en de tabel der grondinnemingen op voor de realisatie van het nieuwe rooilijnplan 
voor de Waterpolder (Middelburg) op. 

• In totaal worden voor het Spam 13 project 16 grondinnames voorzien, waarvan 12 
langsheen de Waterpolder en 4 innames ter hoogte van de Lange Weg. 

• In eerste instantie zal worden geprobeerd alle nodige percelen voor de realisatie van 
het project in der minne ter verwerven. 

• De grondverwervingen zijn nodig om de door het Vlaamse gewest in de hoger 
vermelde reglementering opgelegde bijkomende regenwaterbuffering in het kader 
van het grondwaterherstel te creëren alsook ter voorkoming van wateroverlast. 

• Het niet halen door België van de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water 
kan in de toekomst ook aanleiding geven tot Europese financiële sancties. 

 
De gemeenteraad keurt de grondinnemingsplannen en de tabel der grondinnemingen, nodig 
voor de realisatie van het nieuwe rooilijnplan voor de Waterpolder (Middelburg in het kader 
van het Spam rioleringsproject "Sanering riolering Middelburg" goed. 
Aan het schepencollege wordt opgedragen een openbaar onderzoek te organiseren. 
 



 
18. RETRIBUTIEREGLEMENT GEBRUIK RECYCLAGEPARK: WIJZIGING 

 
• Het retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark werd laatst gewijzigd 

door de gemeenteraad op 18 december 2019. 
• Tussen beheersorganisme Valumat, OVAM, VVSG en Interafval was overleg aan de 

gang over de samenwerkingsovereenkomst en het lastenboek (te gebruiken door 
lokale besturen) voor de aanvaardingsplicht van matrassen. 

• Op bevel van minister Demir moest vanaf 1 januari 2021 de inzameling wel gratis 
gebeuren op de recyclageparken. Wie een nieuwe matras koopt zal een 
milieubijdrage voor de verwerking van de oude matras moeten betalen. 

• De milieubijdrage mag maximum 17 euro bedragen, afhankelijk van de grootte van 
de matras. 

• Verder zullen sommige verkopers van matrassen ook gratis de oude matras 
aanvaarden wanneer de klant bij hen een nieuwe aankoopt. 

• De gemeente is verplicht om vanaf 1 januari 2021 alle matrassen gratis te 
aanvaarden. Zowel de droge / niet kapotte die kunnen verwerkt worden als de 
natte/kapotte matrassen die tot het grof vuil zullen behoren. 

• Het tarief in het bestaande retributiereglement zal moeten aangepast worden door de 
verplichte gratis inzameling van de matrassen. 

 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement voor gebruik van het 
recyclagepark van 18 december 2019 goed, met een tarief voor matrassen van 0 euro. 
 
 

19. ZORGBEDRIJF: KENNISNAME MEERJARENPLANAANPASSING 2 2020-2025 
 

• Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de algemene vergadering op 
18 december 2019. 

• De meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 werd goedgekeurd door de algemene 
vergadering op 16 december 2020. 

• De 2de herziening van het meerjarenplan van het Zorgbedrijf werd goedgekeurd door 
de algemene vergadering. 

• De gemeenteraad dient enkel kennis te nemen. 
• De gevraagde dotaties zijn conform de ingeschreven dotaties in het laatst 

goedgekeurde meerjarenplan van de gemeente en het OCMW Maldegem. 

 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 van het 
zorgbedrijf Meetjesland. 
 
 

20. OOSTKUSTPOLDER - GOEDKEURING VAN DE RAMING VOOR DE 
ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN VAN 3-DE CATEGORIE VOOR 
2021 

 
• Het bestuur van de Oostkustpolder stelde op 19 november 2020 de raming op voor 

de onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de categorie op het grondgebied 
van Maldegem voor het werkingsjaar 2021, met een totaal geraamde kostprijs van 
4.391,82 euro 

 
De gemeenteraad keurt de raming voor 2021 goed, voor de onderhoudswerken aan de 
waterlopen van de 3de categorie, gelegen in Maldegem binnen de gebiedsomschrijving van 
de Oostkustpolder, met een totaal geraamde kostprijs van 4.391,82 euro. 



 
 

21. POLDER VAN MALDEGEM - GOEDKEURING VAN DE RAMING VAN DE 
ONDERHOUDSWERKEN AAN WATERLOPEN VAN 3-DE CATEGORIE VOOR 
2021 

 
• Het bestuur van de Polder Van Maldegem stelde op 18 november 2020 de raming op 

voor de onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de categorie in Maldegem 
voor het werkingsjaar 2021, met een totaal geraamde kostprijs van 70.080,70 euro. 

 
De gemeenteraad keurt de raming voor 2021 goed, voor de onderhoudswerken aan de 
waterlopen van de 3de categorie, gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de Polder van 
Maldegem, met een totaal geraamde kostprijs van 70.080,70 euro. 
 
 

22. WATERING VAN DE WAGEMAKERSTROOM - ONDERHOUDSWERKEN AAN 
WATERLOPEN VAN DE 3-DE CATEGORIE - RAMING 2021 

 
• Het bestuur van de Watering van de Wagemakersstroom stelde op 23 november 

2020 de voorlopige raming op voor de onderhoudswerken aan de waterlopen van de 
3de categorie in Maldegem voor het werkingsjaar 2020, met een totaal geraamde 
kostprijs van 36.982,00 euro. 

 
De gemeenteraad keurt de raming voor 2021 goed, voor de onderhoudswerken aan de 
waterlopen van de 3de categorie, gelegen in Maldegem binnen de gebiedsomschrijving van 
de Watering van de Wagemakersstroom, met een totaal geraamde kostprijs van 36.982,00 
euro. 
 
 

23. VRAGEN VAN RAADSLEDEN 
 

• Door de raadsleden werden volgende vragen aan het college van burgemeester en 
schepenen ingediend: 
1) Vraag  door raadslid Dino Lateste - Steun aan verenigingen nav corona stavaza 
2) Vraag  door raadslid Dino Lateste - toegang tot zwembad 
3) Vraag door raadslid Dino Lateste - servicepunten voor fietsers 
4) Vraag door raadslid Dino Lateste - Problematiek wegbermen Blekkersgat - 

Onderdijke ea 
5) Vraag door raadslid Annelies Lammertyn - Toekomstvisie CC Den Hoogen Pad 
6) Vraag door raadslid Koenraad De Ceuninck - Vrij Maldegem 
7) Vraag door raadslid Stefaan Standaert - directeursfunctie stavaza aanwerving en 

waarneming van de functie 
 
 

24. WIJZIGING VOORWAARDE INZAKE NEUTRALITEIT VRIJ MALDEGEM 
 

• Door raadslid Stefaan Standaert (Groen) werd onderstaand voorstel van besluit 
ingediend: 
TITEL VAN VOORSTEL DOOR RAADSLID Stefaan Standaert: wijziging voorwaarde 
inzake neutraliteit ‘Vrij Maldegem’, co-creatie Gemeente Maldegem en dr. Van 
Hoestenberghe 

 
De gemeenteraad wijzigt de technische bepaling inzake de inhoud van de 
cocreatie gemeentelijk infoblad ‘Vrij Maldegem’. Met name wordt de zinsnede     
‘De krant dient neutraal te zijn. De krant mag daarom geen brieven, artikels of 
advertenties publiceren die politiek getint zijn.’      vervangen door de zinsnede     
‘De krant dient journalistiek-politiek neutraal te zijn.’  

 


