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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem
OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem. Zo komt jouw foto misschien
in één van de volgende edities van dit infomagazine terecht! Door ze te
posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem Magazine.
Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is.
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communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/IGmaldegem
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Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.

Op de fiets de lente in!
Pasen! Meteen weten we dat

Als bestuur is het dan ook onze verantwoordelijkheid om

de lente officieel in het land is.

ervoor te zorgen dat de fietspaden er goed bij liggen, dat

Kinderen rapen eitjes in de tuin,

daar waar mogelijk de fietser zijn eigen veilige plaats krijgt

volwassenen lopen er gelukkig

binnen het drukke verkeer en dat er voldoende uitgeruste

bij. Het wielerseizoen is terug

fietsenstallingen zijn. Ik hoop dan ook dat u deze lente al

van start gegaan -en niet alleen

fietsend merkt dat we dit ter harte nemen.

© Luc De Coninck

voor professionele renners:
ook de wielertoeristen zien we

Vrolijk Pasen!

weer in grote getale langs veld
en wegel voorbij trekken.
En dit laatste is, zo meen ik, niet meer dan normaal,
want Maldegem leent zich uitstekend om recreatief te
fietsen. Wij zijn immers een mooie, rurale gemeente met
rustige landelijke wegen en met een mooie afwisseling
van landschappen: van de kreken in Middelburg, over de
Zandhoogte, naar de Kampel, om dan te eindigen rond de
bossen van Burkel en het Drongengoed. Ook het winkelen,
de woon-werkverplaatsing en de verplaatsing van en naar
school, gebeuren bij ons -van zodra het weer dat toelaat- heel
vaak met de fiets.
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Week van de Amateurkunsten

10 Geen aanpassing meer van het adres op het kentekenbewijs /
Website gemeenteraadsverkiezingen
11 Hulp bij invullen van de belastingaangifte
12 Veiligheidsmonitor / Nucleair risico
13 UiTkalender
15 UiTtips
16 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
17 Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!
18 Week van de valpreventie
19 Samenwerking RATO
20 Uit de gemeenteraad
23 UiTPAS ook in Maldegem
24 Erfgoeddag 2018
26 't Liefken voor altijd
27 Sport voor jeugd

Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Marleen Van den Bussche
Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.
Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de
1ste van de maand. Of heb je vragen over het
infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:
050 72 89 54
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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Vuilbakjes in herentoiletten

Stomavriendelijke
gemeente
In België zijn er ongeveer 12.000 stomadragers. Stomapatiënten
en dan vooral mannelijke stomapatiënten stelden de vraag aan
Kom op tegen Kanker en Stoma Vlaanderen om te zorgen voor
meer vuilbakjes in de individuele (heren)toiletten. Vandaag
moeten ze nog al te vaak naar het publiek toegankelijke gedeelte
van de toiletten om hun opvangmateriaal in een vuilnisbak te
deponeren. Dit is confronterend voor zowel de stomapatiënt als

Sluitingsdagen april

de andere toiletgebruiker.

Alle gemeentelijke en OCMW-diensten
zijn gesloten op

In de gemeentelijke en OCMW gebouwen zal

• paaszondag 1 april

daarom minimum één van de herentoiletten

• paasmaandag 2 april

voorzien worden van een geschikt vuilbakje.
Ook alle Maldegemse horecazaken werden

Info

aangesproken om deze kleine aanpassing te

050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

doen. Je kan de stomavriendelijke toiletten

onthaal@maldegem.be

herkennen aan de specifieke sticker.

050 72 72 10 | Onthaal OCMW

Info

ocmw@maldegem.be

050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie
lokale.economie@maldegem.be
www.maldegem.be
www.stomavlaanderen.be

Openingsuren archief
maand

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

14.00-18.30 uur

16.00-19.30 uur

8.00-12.00 uur

april

4-11-25

13-27

7

mei

2-9-16-23-30

18

5-26

juni

6-13-20-27

1-15-29

9-23

Info
050 72 86 21 | Gemeentearchief
			 Bloemestraat 45, Maldegem
archief@maldegem.be
www.maldegem.be/archief
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Telling 1 januari 2018
Bevolkingscijfers Maldegem
23 546

23 681

+ 135
inwoners

inwoners
aantal

2017

2018

11 806
vrouwen

11 875
vrouwen

11 739
mannen

11 806
mannen

2017

2018

Aantal inwoners per wijk:

Meer cijfers en info kan je raadplegen via

• Centrum: 13047

onderstaande website.

• Adegem: 5472

Info

• Middelburg: 586

050 72 89 43 | Dienst Bevolking

• Kleit: 2583
• Donk: 997

bevolkingsdienst@maldegem.be

• Kruipuit: 995

www.maldegem.be/over-maldegem

Uit de startblokken

Gek op Groen
In samenwerking met de

De gemeente nodigde alle

gemeentelijke Basisschool De

buurtbewoners op 24 februari uit op de

Kruipuit, het Regionaal Landschap,

voorstelling van het officiële startschot.

de provincie Oost-Vlaanderen en

En iedereen uit de wijk Kruipuit werd

diverse lokale verenigingen heeft het

ook uitgenodigd om ideeën bij elkaar te

gemeentebestuur de coördinatie op

sprokkelen en deze te komen toelichten

zich genomen voor het project

op de brainstormsessie

GEK OP GROEN.

van vrijdag 16 maart.

De gemeente kocht een stuk grond
aan in de onmiddellijke nabijheid van
de school om daar een avontuurlijke

Info
050 72 89 48 | stafmedewerker

ontmoetingsruimte aan te leggen, voor

piet.de.meester@maldegem.be

jong én oud. En de provincie heeft een

09 377 27 52 | School Kruipuit

ruime subsidiëring vooropgesteld.

gekopgroen@maldegem.be
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Kris Van Canneyt, Isabel Ginneberge, Kurt Sesselle en de WAKkers zijn klaar voor de WAK.

Van 27 april tot 6 mei

De WAK komt eraan!
Van vrijdag 27 april tot en met

De WAK – wat is dat eigenlijk?

beroepsmatig met kunst bezig zijn,

zondag 6 mei is er de WAK in

Isabel Ginneberge: De WAK staat

enthousiast te maken om deel te

Maldegem. Aan het woord zijn

voor Week van de AmateurKunsten

nemen. We nodigen hen uit om met

lokale WAK-coördinator Isabel

en zet jaarlijks - en dat al sinds 1996

een artistieke productie, workshop

Ginneberge en WAKkers – dit zijn

- de amateurkunsten én duizenden

of evenement naar buiten te treden.

deelnemers van de WAK – Kurt

beoefenaars ervan in Vlaanderen

Als WAK-coördinator probeer ik

Sesselle en Kris Van Canneyt.

en Brussel in de kijker. Het is de

samen met mijn collega’s hun

Kurt demonstreert tijdens

enige week in het jaar, die zo plezant

ideeën mee vorm te geven en hen,

de groepstentoonstelling

is, dat ze 10 dagen duurt!

waar mogelijk, te ondersteunen

in het gemeentehuis op

in de uitwerking van hun plannen.

zondagnamiddag 29 april collodion

Hoe gaat de organisatie ervan in

We trachten logistieke noden

of wetplate photography, een

Maldegem precies in zijn werk?

op te vangen, infrastructurele

fotografietechniek van 1850.

Isabel: Maldegem kent een lange

ondersteuning te bieden, te

Kris sluit op zondag 6 mei met

WAK-traditie. Ieder jaar opnieuw

helpen in de communicatie van

blazerscollectief Ambrass de

proberen we kunstenaars,

hun activiteiten, enz. Daarnaast

WAK af. Hij speelt ook bij Nut

muzikanten, groepen of

organiseren we ook zelf een aantal

en Vermaak die tijdens de WAK

verenigingen, die niet

groepsinitiatieven. Dit alles

concerteren in Den Hoogen Pad.
6 | MALDEGEM MAGAZINE

gebeurt in nauwe samenwerking

Ook beginnende band Ambrass

geweest was ik volledig uitgekeken

met de gemeentelijke cultuurraad.

krijgt tijdens de WAK de kans om

op het virtuele wereldje. Tijdens

De nationale coördinatie

voor het eerst naar buiten

de groepstentoonstelling in het

en communicatie worden

te treden.

gemeentehuis demonstreer ik hoe

verzorgd door het Forum voor

Kris: Inderdaad. Dit blazerscollectief

de collodiontechniek precies in zijn

Amateurkunsten, het steunpunt

werd vorig jaar pas opgestart en

werk gaat, van de opname tot de

voor de amateurkunstensector.

brengt eerder ongewone ritmische

effectieve foto. Hoe mooi is dat niet

blaasmuziek met een knipoog

om te kunnen tonen hoe men voor

Voorgaande edities was er altijd

naar de Balkanmuziek. Het is

het eerst een foto maakte, zo ergens

een centraal thema. Is dat ook

soms moeilijk om als beginnende

rond 1850. Traag en vol emotie. Ook

dit jaar zo?

band podiumervaring op te

nu nog is elke foto-opname voor mij

Isabel: Jazeker! Thema voor dit

doen. Je repertoire is vaak nog te

altijd weer een spannend avontuur.

jaar is KUNST BUITEN! Dit kan

beperkt voor een full concert. Als

Dat is dus in essentie waarom ik mee

zowel over kunst in de publieke

spelend lid heb ik voorgesteld om

doe aan de WAK: om mijn passie

ruimte gaan, als over naar buiten

deel te nemen aan de WAK. Alle

te tonen. En in tweede instantie

komen met je kunst, maar ook

leden waren meteen akkoord om

misschien ook wel om het publiek

over de plaats van kunst

warm te maken om zelf

binnen onze samenleving.

Nieuw talent en
vaste waarden
tonen zich van
hun beste
kant!

En je kunt natuurlijk ook
altijd buiten de lijntjes
kleuren (lacht). Een aantal
WAKkers ging er in ieder
geval mee aan de slag.
Bijvoorbeeld jullie met
Nut en Vermaak, Kris?

creatief aan de slag te gaan.
Kris: Dat geldt, denk ik, voor
de meeste deelnemers. Ook
wij – zowel met de fanfare
als met Ambrass – doen
in eerste instantie mee
omdat we aan een breder
publiek willen tonen waar
we mee bezig zijn, muzikaal

Kris Van Canneyt: Dat klopt.

Maldegem zo met Ambrass kennis

dan. Afgelopen jaren nam ik ook

Niet iedereen voelt zich direct

te laten maken, eens iets anders te

regelmatig deel met de drumband

aangetrokken om naar een

laten horen. Tijdens de WAK kan dat

van zowel de Verenigde Vrienden

concert van een fanfareorkest

allemaal. Aanstormend talent krijgt

Adegem als Nut en Vermaak waar ik

en drumband te komen. De WAK

alle kansen om te stralen.

instructeur ben. De drumband-leden

biedt dan altijd mogelijkheden

vinden het wel eens leuk om in een

om op een originele manier naar

Isabel: Dat is zeker. Ook tijdens het

andere omgeving of opzet op te

buiten te komen. Het jaarthema

startschot met lokale helden is dat

treden. Zo heb je ook de gelegenheid

van de WAK gaf voor het concert

het geval. In de line-up voor die

om een ander publiek te bereiken.

dit jaar alvast aanleiding om

avond staan naast meer gerodeerde

Het gezegde ‘onbekend is onbemind’

eens met leerling-muzikanten

muzikanten en bands, ook wel een

is hier zeker van toepassing en

van buiten de fanfare samen

aantal starters. Zeker de moeite om

daarom laten we ons graag zien

te werken. Zo kwamen we bij

te ontdekken!

op dergelijke evenementen. En zo

de muziekacademie van Aalter

trekken we mogelijks ook nieuwe

– afdeling Maldegem terecht.

Kurt, waarom doe jij mee aan de

leden aan die zich willen amuseren

Het belooft een uniek concert

WAK?

met muziek maken in groep.

te worden, een uitgelezen kans

Kurt Sesselle: Elke dag gaan mensen

Isabel: De meeste WAKkers willen

om kennis te maken met jonge

op zoek naar de grenzen van hun

inderdaad hun passie delen,

muzikanten en hun kun(n)(st)en.

kunnen. Ik doe dit voor mijn passie,

tonen waar ze mee bezig zijn.

collodion fotografie. Na 15 jaar

Vaak zijn ze zo enthousiast, dat

met digitale fotografie te zijn bezig

hun enthousiasme afstraalt op
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>>

de bezoekers. Het gebeurde al
regelmatig dat we bezoekers bij een
volgende WAK-editie als deelnemer
terugzien.

WAK-Kalender 2018
STARTSCHOT MET

Info: 050 40 39 22,

Waarom moeten onze lezers

LOKALE HELDEN

mieke.timmerman@maldegem.be,

absoluut een of meerdere WAK-

Wat: Lokale muzikale

www.ocmwmaldegem.be

activiteiten bezoeken?

helden geven het beste van

Kris: Er valt altijd iets nieuws

zichzelf op het Redekielpodium. In

te ontdekken tijdens de WAK.

het overdekt atrium van de KUMA

Het hoeven niet altijd klinkende

is er een tentoonstelling met

namen te zijn, ook onze eigen

kunstwerken van lokaal artistiek

lokale kunstenaars maken of doen

talent. Verschillende KUMA-

prachtige dingen. Ik probeer elk

ateliers zijn open voor publiek en

DE DANSKETTING

jaar een aantal tentoonstellingen of

er zijn tal creatieve workshops.

Wat: In de K-ba leren

optredens te gaan bekijken en ben

Omstreeks 19.30 uur is er een kort

we je een eenvoudige

al regelmatig aangenaam verrast

officieel moment voorzien tijdens

choreografie aan,

geweest door het Maldegems talent.

dewelke we de WAK aftrappen. Bij

die we dan in een

Doen dus!

mooi weer gaat een deel van het

ketting, stoet zullen

Kurt: Niks leuker toch dan gaan

programma BUITEN door.

dansen naar het gemeentehuis,
begeleid door live muziek! Eenmaal

snuisteren in die brede waaier aan
activiteiten!

Ook optreden tijdens

aangekomen in het gemeentehuis

Isabel: Absoluut! We hebben in ieder

Lokale Helden in

geval terug 10 bijzonder rijk gevulde

De Redekiel? Schrijf je

nog een staaltje geven van hun

dan in voor 6 april via

danskunsten. We zorgen voor sfeer

en gevarieerde WAKkere dagen
voor de boeg in Maldegem. Ik hoop

jeugddienst@maldegem.be

zullen de dansers van Sy-dansstudio

en lekkers.
Wanneer: za 28 april

dan ook dat de Maldegemnaren
massaal een kijkje zullen nemen

Wanneer: vr 27 april van 17.00

van 15.00 tot 17.00 uur

en zich zullen laten verrassen

tot 22.00 uur

Waar: Van K-ba (= vertrekpunt),

door de creatieve talenten van al

Waar: KUMA/ JH De Redekiel/

Mevr. Courtmanslaan 82 , Maldegem

onze amateurkunstenaars. Op een

K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82,

naar Gemeentehuis (= eindhalte),

podium, in een tentoonstelling

Maldegem

Marktstraat 7, Maldegem

en zelfs in de etalage van hun

Info: Cultuurdienst

Info: Cultuurdienst en
www.dansketting.be

buurtwinkel!
ZANGNAMIDDAG MET

Info

LOKALE HELDEN

KUNST IN DE ETALAGE

050 72 89 79 | Cultuurdienst

Wat: Onder begeleiding van

Wanneer: van vr 27 april tot zo 6 mei

cultuurdienst@maldegem.be

Jan Wauters zingen we bekende

Waar: deelnemende locaties herken

www.maldegem.be/week-van-

en soms, volkse liedjes. Gratis.

je aan het WAK-logo in de etalage

de-amateurkunsten

Inschrijven hoeft niet.

Info: wie waar exposeert, lees je in

Wanneer: vr 27 april 2018

de programmakrant.

van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Lokaal Dienstencentrum
Oud St. Jozef (Kaffee),
Mevr.Courtmanslaan 92,
Maldegem
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GROEPSTENTOONSTELLING

OPENDEUR EN WORKSHOPS

THUISEXPOSITIE SCULPTUREN

MET DEMONSTRATIES

POTTEN DRAAIEN, SCHILDEREN,

MET TEXTIELVERHARDER

Wanneer: van vr 27 april tot zo 6 mei

PATINEREN, …

ANNEMIE VAN DEN ABEELE

Waar: Gemeentehuis, Markstraat 7,

Wanneer: za 28 april en zo 29 april

Wanneer: za 28 april en za 5 mei

Maldegem

van 11.00 tot 18.00 uur

van 14.00 tot 18.00 uur

Info: check de programmakrant

Waar: Pinella-art, Kruipuit 33,

zo 29 april en di 1 mei 2018 van

voor openingsuren, deelnemende

Adegem

10.00 tot 18.00 uur

kunstenaars en wie wat wanneer

Info: pinella@telenet.be

zo 6 mei van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: Oude Staatsbaan 139G,

demonstreert.
NUT EN VERMAAK IN CONCERT:

Adegem

OPEN ATELIERS EN

KUNST BUITEN!

Info: annemie.vd.abeele@outlook.com

VERRASSINGSEXPO

Wanneer:

Wanneer: van vr 27 april tot za 5

za 28 april van 19.00 tot 22.00 uur

OPENDEUR EN

mei, zie lessenroosters op

zo 29 april van 15.00 tot 18.00 uur

TENTOONSTELLING KERAMIEK,

www.academiekuma.be

Waar: CC Den Hoogen Pad,

SCHILDERIJEN, JUWELEN,

Waar: Kunstacademie Maldegem

Adegem-Dorp 16/B, Adegem

DROOGBLOEMEN

- KUMA, Mevr. Courtmanslaan 82,

Info en tickets: info@

Wanneer: za 5 mei en zo 6 mei

Maldegem

nutenvermaak.be

van 14.00 tot 18.00 uur
Waar: De Kletepot, Butswervestraat

Info: 050 72 89 50,
kunstacademie@maldegem.be,

FOTOTENTOONSTELLING

14, Maldegem

www.academiekuma.be

PATRICK ROEGIERS & FOTOGROEP

Info: truidecuyper@scarlet.be

MEETJESLAND
FOTOTENTOONSTELLING

Wanneer: za 28 april, zo 29 april,

S-PRESSION SHOWTEAMS

STUDIO '74

za 5 mei en zo 6 mei van 10.00 tot

IN THE SPOTLIGHTS

Wanneer: van di 3 april tot do 31 mei

17.00 uur

Wanneer: za 5 mei om 19.00 uur,

ma-vr: 09.00 – 12.00 uur

Waar: Oude Weg 9, Adegem

zo 6 mei om 15.00 uur

wo:

Info: patrick.roegiers@skynet.be

Waar: CC Den Hoogen Pad,

09.00 – 12.00 uur /
14.00 – 17.00 uur

Adegem-Dorp 16/B, Adegem

en tijdens activiteiten in het CC

THUISEXPOSITIE

Info: info@s-pression.be,

gesloten op zater-, zon-

OLIEVERFSCHILDERIJEN JEAN-

www.s-pression.be

en feestdagen

CLAUDE DE BUYSSCHER

Waar: CC Den Hoogen Pad,

Wanneer: za 28 april, zo 29 april,

SLOTHAPPENING MET

Adegem-Dorp 16/B, Adegem

za 5 mei en zo 6 mei van

AMBRASS EN FINISSAGE

Info: fa849692@skynet.be

10.00 tot 18.00 uur

GROEPSTENTOONSTELLING

ma 30 april, di 1 mei, wo 2 mei,

Wanneer: zo 6 mei om 17.00 uur

VOLG DE WAK-REPORTER!

do 3 mei en vr 4 mei 2018

Waar: Gemeentehuis,

Marianne Posman brengt

van 14.00 tot 18.00 uur

Markstraat 7, Maldegem

in de aanloop van, tijdens

Waar: Aardenburgkalseide 349,

Info: Cultuurdienst

en na de WAK verslag uit

Maldegem

over de WAK-activiteiten in

Info: jean-claude.debuysscher@

Maldegem. Volg haar in het

telenet.be

Vrij Maldegem en op de WAKblog via www.bloggen.be/

Voor een gedetailleerd programma-overzicht:

wakinmaldegem.

haal vanaf 27 april de gratis programmakrant:
• aan onthaal in het gemeentehuis
• op www.maldegem.be/ week-van-de-amateurkunsten
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Website gemeenteraadsverkiezingen

Vlaanderen Kiest
Bij adreswijziging

Geen aanpassing
meer van het adres op
het kentekenbewijs

Op Vlaanderenkiest.be vinden kiezers, kandidaten,
lokale besturen en bureaus een antwoord op hun
vragen over de lokale verkiezingen van zondag 14
oktober. Op die manier kan iedereen zich zo goed
mogelijk voorbereiden en kunnen de verkiezingen
vlot verlopen.

Wanneer je verhuist, moet je bij aanpassing van je

Veelgestelde vragen

e-ID het kentekenbewijs van je voertuig niet meer

Hoe geef ik een volmacht? Kan ik een volmacht

meebrengen naar het gemeentehuis om aan te passen.

geven als ik in het buitenland ben? Waar mag ik

Op het moment dat de gemeente de verhuis registreert

verkiezingsaffiches plakken? Welke regels gelden bij de

in het Rijksregister, wordt het adres voortaan

organisatie van de verkiezingen? Een antwoord op al

automatisch aangepast in de databank van de Directie

die vragen vind je op de site. De site zal vanaf nu ook

Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit

geregeld worden aangevuld met de meest actuele en

en Vervoer.

praktische informatie. De verkiezingsuitslagen van 14
oktober zullen meteen verschijnen op Vlaanderenkiest.

Het oude adres blijft gewoon op het kentekenbewijs

be, zodra ze definitief bekend zijn.

staan, zonder gevolgen. De controlediensten weten dat
ze voor het huidige geldige adres de databank moeten

Stemrecht voor niet-Belgen

consulteren. Voortaan kan de aangifte van verlies van

Wie als vreemde burger, al dan niet onderdaan

het kentekenbewijs of van de kentekenplaat niet enkel

van de Europese Unie, wil deelnemen aan de

bij een politiedienst maar ook bij de autoriteit bevoegd

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

voor de uitreiking van de kentekenbewijzen.

in Maldegem moet aan verschillende voorwaarden
voldoen. Alle voorwaarden kan je opvragen bij

Info

de Dienst Bevolking, nalezen in het gemeentelijk

050 72 89 45 | Dienst Bevolking

infomagazine, editie januari of raadplegen via

bevolkingsdienst@maldegem.be

onderstaande websites.

https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/			
inschrijving_van_voertuigen

Info
050 72 89 43 | Dienst Bevolking
veronique.blondeel@maldegem.be
www.vlaanderenkiest.be

10 | MALDEGEM MAGAZINE

Opgelet:
zonder
afspraak op
voorhand
word je niet
geholpen!

Enkel mogelijk na reservatie

Hulp bij invullen
van de belastingaangifte

Voor wie?

Wat moet je meebrengen?

• 65 plussers

Om je snel en doeltreffend te kunnen helpen,

• Personen met een beperking

breng je volgende documenten mee:
• papieren aangifte

Waar?

• aanslagbiljet van het aanslagjaar 2017

Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem

• fiscale fiches van 2017
• attest woonleningen

Wanneer?

• attest pensioensparen, levensverzekeringen …

• vrijdag 25 mei van 9.00 tot 12.00 uur

• attest i.v.m. dienstencheques

en van 13.00 tot 16 uur
• woensdag 30 mei van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur

• attest i.v.m. kinderopvang
• bewijsstukken (factuur, offerte, attest en bewijs van
betaling) m.b.t. betaalde onderhoudsuitkeringen
• bewijsstukken (factuur, offerte, attest en bewijs van

Opgelet: ENKEL op afspraak
ZONDER AFSPRAAK word je NIET geholpen!
1 belastingaangifte = 1 afspraak

betaling) m.b.t. dakisolatie
• eventuele andere bewijsstukken van aftrekbare
uitgaven

Je kan enkel op 17 en 19 april van 9.00 tot 16.30 uur
een afspraak maken via tel. 050 40 39 28.

Liever online?

Gelieve bij het maken van de afspraak je

Dien je belastingaangifte online in via www.myminfin.be.

identiteitskaart bij de hand te houden.

Info
025 75 63 90 | Kantoor belastingen
Garenstraat 48 (gelijkvloers), Eeklo
Openingsuren belastingskantoor Eeklo:
Iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
Iedere werkdag (in juni) van 9.00 tot 15.00 uur
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NUCLEAIR
RISICO?
BEREID JE VOOR!

1
Informeer je
op www.nucleairrisico.be.

2

Schrijf je in op BE-Alert.
Zo ben je meteen verwittigd in
een noodsituatie.

3

Bevolkingsbevraging

VEILIGHEIDSMONITOR

Maak een noodplan op maat
op www.mijnnoodplan.be.

Sommige Maldegemnaren hebben onlangs
de Veiligheidsmonitor in de bus gekregen.

4

Haal een doosje jodiumtabletten
bij de apotheker. Dit is vooral
belangrijk als je dichtbij een
nucleaire site woont (20 km of
10 km voor IRE Fleurus), of jonger
bent dan 18 jaar (kinderen en
jongeren, zwangere vrouwen en
vrouwen die borstvoeding geven).

Dit is een bevolkingsbevraging over
verschillende veiligheidsthema’s zoals
onveiligheidsgevoel, buurtproblemen,
preventie, het slachtofferschap en

Meer tips op www.nucleairrisico.be

de kwaliteit van het politieoptreden,
georganiseerd door de politie in
samenwerking met FOD Binnenlandse
Zaken en de lokale besturen. De inwoners
zijn willekeurig geselecteerd over gans
Vlaanderen.

Bescherm jezelf

NUCLEAIR RISICO
In België zijn er vijf nucleaire sites. De bekendste zijn de

Om voldoende informatie te kunnen verzamelen

kerncentrales in Doel en Tihange. Daarnaast zijn er nog

voor de uitwerking van veiligheidsbeleid van onze

sites in Mol, Dessel en Fleurus. Er bevinden er zich ook

gemeente, vragen wij uw medewerking om deze

twee nucleaire centrales op minder dan 20 kilometer

vragenlijst zorgvuldig in te vullen. Deelnemen kan

van onze landsgrenzen, in Borssele (Nederland) en

eenvoudig: online via internet (link staat op de brief)

Chooz (Frankrijk).

of via een vragenlijst op papier. De antwoorden
worden volledig anoniem verwerkt.

De kans op een nucleair ongeval op één van deze sites
is klein, maar niet volledig uit te sluiten. Daarom is het

Info

belangrijk dat ook jij het nucleaire risico, de acties van
050 72 89 38 | Dienst Veiligheid

de overheid en de juiste manier om jezelf

veiligheid@maldegem.be

te beschermen kent.

Info
050 72 89 38 | Dienst Veiligheid
veiligheid@maldegem.be
www.nucleairrisico.be
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ma 9/04/18
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 4/04 en 18/04/18
Workshop ‘Werken met
gemengde technieken’
Van 9 tot 12.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Mevr.
Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,

di 10/04/18
Contactgroep ‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 10/04 en 24/04/18

050 40 39 22, mieke.timmerman@maldegem.be,

Crea-les

www.ocmwmaldegem.be

Van 19.00 tot 22.00 uur

do 5/04/18
Bakken voor kinderen
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Femma Maldegem i.s.m. lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef

woe 11/04/18

Oud St. Jozef

050 40 39 20, etienne.dhondt@telenet.be

Waar: Kleitkalseide 109/A, Maldegem
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

za 7/04/18
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar: Bibliotheek, Schouwburgplaats
3-5, Maldegem
Meer info: bibliotheek Maldegem, 050 71 55 22,
thomas.de.groote@maldegem.be

zo 8/04/18
Zondagnamiddagwandeling
Sint-Joris

Meer info: Augias, 0491 08 671 3,
augias@gmail.com

za 14/04 t.e.m za 5/05/18
Lessenreeks: Start to
mountainbike
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Bloemestraat 36/D, Maldegem
Meer info: Sportdienst Maldegem,
050 72 89 70, sportdienst@maldegem.be,
www.maldegem.be/webshop

ma 16/04/18
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 17/04 en 15/05/18
Cursus aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

woe 18/04/18

huisvanhetkind@maldegem.be

Van 12.00 tot 18.00 uur

Waar: Adegem Dorp 16/B, Adegem

Oud St. Jozef

Gezinsbond, 050 71 31 32,

Ruilbeurs

Vanaf 19.30 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Meer info: Huis van het Kind i.s.m.

vrij 6/04/18

Vanavond Kwis Schat!

Gezondheidsconsult
Van 9.00 tot 12.00 uur
© 20th Century Fox

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Jeugdfilm Trolls
Om 14.00 uur

Buitenspeeldag

Waar: Adegem Dorp 16/B, Adegem

Zie pag. 15

Meer info: CC Den Hoogen Pad,
cultureelcentrum@maldegem.be,

Crea-avond

www.denhoogenpad.be

Van 19.00 tot 21.00 uur

za 14/04/18
Beheermoment in het
Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt,
Urselweg 81/B, Maldegem
Meer info: Natuurpunt MaldegemKnesselare, 0474 48 30 22, maldegemveld@

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B,
Adegem
Meer info: Femma Adegem

do 19/04/18
Workshop ‘Muziek
omzetten naar mp3bestanden’
Van 13.30 tot 16.00 uur

Vanaf 13.30 uur

natuurpuntmaldegemknesselare.be,

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar: samenkomst aan parking lokaal

www.natuurpunt.be/agenda/beheermoment-het-

Oud St. Jozef

dienstencentrum Oud St. Jozef

maldegemveld-18242

Meer info: Wandelclub Smokkelaars Maldegem,
0499 28 71 53, verbrugghen.devuyst@telenet.be
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do 19/04/18

za 21/04/18

Inspringtheater:
Samen werkt

Muzikale reis met VVA

Van 19.30 tot 21.30 uur

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp 16/B,

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Adegem

Meer info: Huis van het Kind Maldegem,

Meer info: Koninklijke Fanfare Verenigde

050 40 39 20, huisvanhetkind@maldegem.be

Vrienden Adegem, els.vanhulle1@telenet.be

Van 20.00 tot 23.00 uur

zo 22/04/18
Erfgoeddag
Zie pag. 24

ma 23/04/18
Film ’Last Vegas’
© Molina Visuals

Van 14.00 tot 16.00 uur

Swedish Chamber Orchestra –
Isabelle Faust speelt Sibelius
Om 20.00 uur
Waar: Concertgebouw Brugge (CC Den Hoogen
Pad gaat op locatie)
Meer info: CC Den Hoogen Pad,
cultureelcentrum@maldegem.be,
www.denhoogenpad.be

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Vorming: ‘Talentgericht
opvoeden’
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Huis van het Kind Maldegem, 050 40
39 20, huisvanhetkind@maldegem.be

vrij 27/04
Chiro Kleit KWISt Van(he)R
Vanaf 20.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109/A,
Maldegem
Meer info: Chiro Kleit, info@van-r.be

vrij 27/04 t.e.m.
zo 6/05/18
Week van de Amateurkunsten
Zie pag. 6-9

di 24/04/18
Voordracht ‘Vlaanderen
Luilekkerland’
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Vief Maldegem i.s.m. lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef

za 28/04 en zo 29/04/18
Herbeleef de Middeleeuwen
Zie pag. 15

Wil je jouw activiteit in deze kalender?
Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en vraag je invoeraccount aan. Je activiteit verschijnt
dan niet alleen in dit infomagazine (enkel niet-commerciële activiteiten en invoeren vóór
de 1ste van de voorafgaande maand), maar ook op www.uitinvlaanderen.be en www.
uitinmaldegem.be en tal van andere gedrukte en online kalenders. Wie vragen heeft, kan
terecht aan het UiT-loket in het gemeentehuis of via de helpdesk op www.uitdatabank.be.
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UiTTIPS

2018

Strek de beentjes en kom naa
r het
Sint-Annapark voor de 11de edit
ie van de
Buitenspeeldag. Een onverge
telijke dag voor
kinderen met o.a. springkaste
len, grote zeepbellen
blazen, wedstrijd kleuren, Clow
n Bobo, graveren
van fietsen, dansen en grim
eren. Inschrijven
vooraf hoeft niet en deelnam
e is gratis! Iedereen
is welkom op het terras voo
r een hapje en een
drankje. Alle info via
www.maldegem.be/buitens
peeldag

17:00
TOT 17.00
WOENSDAG 18 APRIL TOT
13:00
VAN 13.30

Meer weten? Ga naar buitenspeeldag.be

2018
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Bouw veerkrachtige infrastructuur,
bevorder inclusieve en duurzame
industrialisering en stimuleer innovatie
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame

het onderhoud van fietspaden. Stelselmatig onderhoud

ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere

vermijdt verloedering wat een voorwaarde is voor het

samenleving, waaronder doelstelling 9: een sterke

duurzaam behoud van het bestaande patrimonium en goed

economie en maatschappelijk welzijn steunen

onderhouden fietspaden zijn veiliger en nodigen uit om meer

op een degelijke duurzame infrastructuur. Ook

gebruikt te worden.

innovatieve industrie en internet voor iedereen

*STOP-principe: S= Stappen, T= Trappen (fiets),

zijn essentieel.

O= Openbaar vervoer, P= personenwagen, dus grootste prioriteit
voor de voetgangers, laagste prioriteit voor

Duurzame wegen

de personenwagens

Maldegem investeert op verschillende manieren
in de ontwikkeling van duurzame wegen. In aanleg

Duurzame industrie

en ontwerp van nieuwe of totaal te vernieuwen

Maldegem renoveert zijn bestaand industrieterrein

wegen kiest de gemeente voor het STOP-principe*

met de bedoeling afvalwater van hemelwater te
scheiden en de wegen verkeersveiliger te maken.

of legt ze dat op aan ontwikkelaars. De wegen- en
rioleringswerken in Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk

Vooral voor fietsers wordt er geïnvesteerd in afgeschermde

zijn hier een goed voorbeeld van. De ontwikkeling van brede

fietspaden waar dat kan. De uitbreiding van het bestaande

comfortabele fietspaden en een aangepaste weginfrastructuur

terrein heeft veel oog voor waterbuffering waarvan de

komt hier duidelijk naar voor. Deze wegaanpassingen zorgen

bekkens geïntegreerd worden in groenzones waardoor een

voor het milderen van de snelheid van autoverkeer waardoor

fietspad loopt tussen twee kernen.

de omgeving verkeersveiliger wordt en het stappen en
trappen gestimuleerd. Hemelwater komt terecht in sloten en

Info

verlaagde bermen langs rijweg en fietspad zodat het niet op

050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

de weg blijft staan en daar voor vorstschade kan zorgen, maar

infrastructuur@maldegem.be

het wordt ook niet pijlsnel afgevoerd waardoor het verderop
voor overstromingen zorgt.

050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

Maldegem besteedt jaarlijks een budget aan het onderhoud

noordzuiddienst@maldegem.be

van betonvakken en asfaltwegen en heel wat werkuren aan

www.vvsg.be (>Internationaal)
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Groepsaankoop

Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!
Sinds 23 maart kan je als inwoner van Oost-Vlaanderen

3. Persoonlijk voorstel op maat: vanaf 22 mei ontvang

gratis en vrijblijvend inschrijven voor de derde

je een persoonlijk voorstel op basis van jouw

groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-

inschrijvingsgegevens met een indicatie van jouw

Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten

rendement.

en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.

4. Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? Alleen dan

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

5. Installatie: Je gegevens worden doorgestuurd naar

accepteer je het persoonlijk voorstel voor 30 juni.
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ervoor gekozen om

de winnende leverancier. Na een inspectie zal jouw

deze groepsaankoop te organiseren om zo duurzame

zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden. We

zonne-energie toegankelijker te maken voor haar inwoners.

streven ernaar om alle installaties af te ronden voor

Door samen aan te kopen, verkrijgen we een scherp

1 februari 2019.

groepsvoordeel. Deze groepsaankoop sluit naadloos aan
bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners,

Wie kan deelnemen?

organisatie, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van

te maken van een klimaatgezond Oost Vlaanderen. De

het dak, of huurders die expliciete toestemming hebben

Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch

van de eigenaar kunnen deelnemen. De groepsaankoop

terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet

houdt rekening met een maximum van 10 kWp geïnstalleerd

dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en

vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook

productie van hernieuwbare energie. Ook onze gemeente

als kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging

ondersteunt dit initiatief. Onze gemeente ondertekende op

van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

26 maart 2015 het Europese Burgemeestersconvenant en
engageert zich hierbij om de CO2-uitstoot met minstens 20
procent te verminderen tegen 2020 (ten opzichte van 2011).

Info
0800 26 803 | Infolijn groepsaankoop
(gratis nummer, enkel op werkdagen

Hoe werkt de groepsaankoop?

van 9.00 tot 17.00 uur)

1. Inschrijven: je kunt je tot en met 1 mei gratis en

zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

vrijblijvend inschrijven.

ww.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen

2. Veiling: op 2 mei vindt de veiling plaats. Enkel
leveranciers die het kwalificatieproces met positief
resultaat hebben doorlopen, mogen deelnemen aan
de veiling en hun scherpste prijs bieden.
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Week van de valpreventie
g,
Blijf in bewegin
!
ig
doe het veil

g nog aan!

Begin er vandaa

Blijf in beweging,
doe het veilig!

Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer

Let op met medicijnen

per jaar. En wist je dat ouderen 10 keer meer kans

• Bespreek het gebruik van medicijnen steeds met je

hebben om op spoed te belanden als gevolg van een
val dan na een verkeersongeval?

huisarts.
• Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen.

Gelukkig kan je heel wat doen om het risico op zo’n
val te verkleinen. De allerbelangrijkste tip: blijf in

Eet evenwichtig en gezond

beweging, met aandacht voor je veiligheid. Begin er

• Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor stevige botten

vandaag nog aan!

en spieren. Je vindt calcium in vis, melkproducten en
bepaalde groenten en fruit (bv. broccoli, pruimen).

Blijf in beweging
• Onderbreek lang stilzitten.

Vitamine D wordt aangemaakt door zonlicht.
• Beperk je alcoholgebruik.

• Beweeg dagelijks zoveel je kan: elke stap telt!
• Oefen je spieren en evenwicht.

Beweegtips
Wist je dat het lokaal dienstencentrum

Ga voor een veilig huis

Oud St. Jozef, de Sportdienst of lokale verenigingen

• Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende kabels of

tal van beweegactiviteiten organiseren? Meer info

omkrullende tapijten.

vind je in de UiTkalender in dit magazine, op

• Zorg voor voldoende verlichting.

www.uitinmaldegem.be (ook alle wekelijkse

• Plaats handgrepen.

activiteiten) of bij de dienst zelf. Of neem deel aan

• Gebruik een veilige trapladder.

de Dansketting op zaterdag 28 april tijdens de Week
van de Amateurkunsten (zie meer info op pag. 8).

Kies veilige schoenen en zorg voor je voeten
• Draag gemakkelijke schoenen die je voet omsluiten.

Info

• Loop niet op blote voeten of kousen.

050 40 39 22 | lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

• Laat voetproblemen behandelen.

mieke.timmerman@maldegem.be
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Draag zorg voor je ogen

www.ocmwmaldegem.be

• Draag een bril als het nodig is.

www.valpreventie.be

• Hou je bril proper en binnen handbereik.
• Ga voor een regelmatige controle naar de oogarts.

050 72 89 70 | Sportdienst
sportdienst@maldegem.be

Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan

Bloemestraat 36/D, Maldegem

• Sta rustig recht uit bed of de zetel.

www.maldegem.be/sport-voor-volwassenen

• Haast je niet naar de bel of de telefoon.
• Ben je vaak duizelig? Praat erover met je huisarts.
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Samenwerking RATO

Gemeente pakt
bruine ratbestrijding aan
Sinds kort is de gemeente Maldegem aangesloten

• Bij buren of aangelanden wordt geen advies of

bij RATO vzw om de rattenbestrijding op openbaar

bestrijding uitgevoerd zonder hun uitdrukkelijke

domein en bij particulieren thuis aan te pakken. Wie

melding van ratten en vraag om advies. In de

overlast heeft van ratten, kan via de gemeente de

omgeving van de melder wordt het openbaar terrein

hulp inschakelen van RATO vzw.

onderzocht op sporen en aansluitend behandeld.

Wat doet RATO vzw?

Beter voorkomen dan genezen

RATO vzw voert actieve bestrijding uit op de openbare

• Bewaar voedselvoorraden afgesloten.

terreinen in de gemeente. Er wordt gespeurd langs de

• Laat geen etensresten rondslingeren.

openbare waterlopen, straatgrachten, recyclagepark, …

• Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten 			

naar sporen van muskusratten en bruine ratten. De
overgangen van gesloten naar open riool worden
extra bewaakt.

vuilnisbakken.
• Voeder kippen of andere huisdieren ‘s morgens
spaarzaam.
• Stapel (vee)voeders en ander materiaal los van muur/

Hoe melden?
• Meld het probleem aan de Milieudienst die dit bezorgt
aan RATO vzw.
• Een professionele bestrijder van RATO vzw maakt een
afspraak met jou. De aanwezigheid van een bewoner
die het (ratten) probleem kent is nodig.
• RATO vzw legt zich toe op preventie. De eigenaar

grond.
• Vermijd langdurige voederopslag, gebruik oudste 		
voorraad eerst.
• Leg geen gekookte etensresten op de composthoop.
• Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op
(houtopslag, rommel).
• Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

wordt gewezen op het voorkomen of wegnemen van
de oorzaken van de aanwezigheid van ratten,
nl. voedsel en schuilplaats.
• Aansluitend kan naar inzicht van de medewerker
éénmalige bestrijding uitgevoerd worden, waarna

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieu@maldegem.be
www.maldegem.be/rattenbestrijding

je aan de hand van het advies zelf de bestrijding
verderzet.
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 22 FEBRUARI 2018
GEMEENTEPATRIMONIUM - WESTEINDESTRAAT 22 DEFINITIEVE BESLISSING TOT AANKOOP- GOEDKEURING
ONTWERPAKTE
• Om een toegang te creëren naar de ondergrondse

• De afbakening van de bebouwde kommen werd bij
politiereglement van 27 november 2014 vastgesteld.
• In Nederland is nabij de grens met Middelburg gelegen
een industriegebied gevestigd. De vestiging van deze

parking onder de service flats van Hof ter Ede werd het

bedrijven zorgt voor zwaar vervoer in het centrum van

pand, gelegen te Westeindestraat, 20 aangekocht door

Middelburg. Het zwaar vervoer maakt gebruik van een al-

Finspico NV.

ternatieve route dwars door het centrum van Middelburg,

• Nu doet zich de kans voor om het pand, Westeindestraat
22, kadastraal gekend als Maldegem, 2de afdeling, sie. D,
nr. 135n met een oppervlakte van ongeveer 125 m² aan te
kopen voor een verkoopprijs van € 152.300.
• De gemeenteraad besliste op 26 oktober 2017 principieel
om de woning Westeindestraat 22 aan te kopen.

met de nodige overlast tot gevolg. De aangewezen route
voor zwaar vervoer is via de N49 en de N410.
• De bewoners van Middelburg vragen om de overlast
van het zwaar vervoer te beperken in het centrum van
Middelburg.
• In Middelburg werden er op verschillende momenten en
locaties snelheids- en frequentiemetingen uitgevoerd.

De gemeenteraad gaat definitief akkoord te gaan met

Er werd enerzijds onderzoek gevoerd naar het aandeel

de aankoop van het perceel gelegen te Maldegem,

van het zwaar vervoer in de dorpskern van Middelburg

Westeindestraat 22.•

en anderzijds naar de snelheid in de dorpskern van
Middelburg.

POLITIEREGLEMENT HOUDENDE DE INVOER VAN
EEN TONNAGEBEPERKING +5,5T UITGEZONDERD

De gemeenteraad stelt het reglement houdende de

PLAATSELIJKE BEDIENING EN LANDBOUWVERKEER IN

invoer van een tonnagebeperking +5,5t en uitgezonderd

MIDDELBURG*

plaatselijke bediening en landbouwverkeer in

• Bij politiereglement van 2 juli 2008 werd een zone 30 in

Middelburg, vast.

het centrum van Middelburg ingevoerd.
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AANPASSING BEDRIJVENTERREIN - WEGENIS FASE 1*

De goedkeuring van het dossier wegenis door de

• De gemeenteraad keurde op 17 december 2008

gemeenteraad is de noodzakelijke stap alvorens subsidie

de afsprakennota voor de ontwikkeling van een

kan aangevraagd en verkregen worden van het Agentschap

provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) - regionaal

Ondernemen. Deze subsidieaanvraag moet voor maart

bedrijventerrein goed.

ingediend zijn om in 2018 nog aanspraak te kunnen maken

• Het studiebureau Arcadis stelde een ontwerp met

op subsidie. Indien het subsidiedossier goedgekeurd wordt,

bijhorende plannen op, voor het aanpassen van het

komt dit in aanmerking voor 60 % van het subsidieerbaar

bestaande bedrijventerrein.

bedrag (fietspad Krommewege en de halteplaats).

• Het ontwerp omvat volgende deelfasen:
- aantakking op N 44

De gemeenteraad keurt het ontwerp voor de werken

- aanleg dubbelrichtingsfietspad langsheen

bedrijventerrein Maldegem fase 1, zoals opgemaakt

Krommewege tussen de N 44 en de Industrielaan
- aanleg gracht infiltratiebekken + aanleg

door Arcadis Belgium nv, met een totaal geraamde
kostprijs ten laste van de gemeente Maldegem van de niet

verbindingsleidingen naar Industrielaan ter hoogte van

subsidieerbare, de subsidieerbare wegeniswerken + de

het infiltratiebekken aan het politiekantoor

subsidieerbare bovengemeentelijke rioleringswerken van

- aanleg infiltratiebekken ter hoogte van het

€ 470.253,23 incl. btw goed.

politiekantoor
- aanleg infiltratiebekken ter hoogte van het
recyclagepark
- aanleg verbindingsleiding tussen infiltratiebekken
containerpark en riolering Industrielaan
- toevoergracht + aanleg gracht in infiltratiebekken
containerpark
- aanleg toevoerleiding vanuit Krommewege + aanleg

AANPASSING BEDRIJVENTERREIN - WEGENIS FASE 2
• Het studiebureau Arcadis stelde een ontwerp met
bijhorende plannen op, voor de uitbreiding van het
bedrijventerrein, ofwel bedrijventerrein Maldegem - fase 2
• het ontwerp omvat volgende deelfasen:
- aantakking N 9, aanleg riolering en wegenis
• ontwikkeling nieuw bedrijventerrein

gracht naar stroomafwaarts stelsel ter hoogte van het

• aanleg hoofdwegen (straat B en D + Ringbaan)

zuidelijk infiltratiebekken

• aanleg zijwegen en riolering (straat A en C)

- aanleg zuidelijk infiltratiebekken
• de gemeentelijke tussenkomst omvat het volgende:
- fietspad langsheen Krommewege tussen Industrielaan
en N44 (actie 3-01-01-03)
- omlegging Crommewegewatergang t.h.v. Dalle (actie
3-01-01-07)
- verbindingsgracht zuidelijk bufferbekken met
Kampelbeek (actie 3-01-01-08)
- halteplaats vrachtwagens ter hoogte van het
politiegebouw (in raming van actie 3-01-01-07)
- infiltratiebekken politiegebouw voor de
Crommewegewatergang (actie 3-01-01-07)

• opbraakwerken, grondwerken terrein en
grondbewerkingen
• aanleggen noord zuid fietsverbinding
• aanleggen west-oost fietsverbinding
• aanleg infiltratiebekkens
• aanleg toevoerleidingen vanuit Vliegplein en
aansluiting op het stroomafwaarts stelsel
- fietsverbinding Den Hoogen Pad
- afsluiten Zandakkers en Ringbaan
• Ten laste van de gemeente Maldegem, na afsplitsing van
de potentiële bovengemeentelijke tussenkomst, blijft
het stukje fietspad naar Den Hoogen Pad en het nieuwe

Omschrijving: totaal (incl. BTW)

fietspad langsheen de waterloop 4.33 De Beke richting

• totaal ten laste van Veneco (niet subsidieerbaar + 		

Adegem-Dorp en de aanpassing van de wegenis aan het

		 subsidieerbaar): € 442.772,50
+ totaal werken ten laste van Maldegem (niet

kruispunt Zandakkers / Ringbaan.
• In het ontwerp wordt de tussenkomst van de gemeente

subsidieerbaar, subsidieerbaar + subsidieerbaar

Maldegem, voor de subsidietoezegging, geraamd

bovengemeentelijk): € 470.253,23

op € 46.128,25 + € 9.686,93 (BTW) + (€ 496.590,50

+ Totaal werken ten laste van AWV: € 411.651,68

bovengemeentelijke riolering (toevoerleidingen vanuit

+ Totaal ten laste van fam. Dalle: € 18.757,50

Vliegplein en aansluiten stroomafwaarts stelsel) +

= €1.343.434,91

€ 182.727,50 (rioleringswerken aansluiting N 9))
= € 725.446,25 + 9.686,93 BTW = € 735.133,18.
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• Er wordt in de raming nog geen rekening gehouden met

• Eén voltijdse statutaire betrekking van inspecteur,

een potentieel bovengemeentelijke tussenkomst (er is

medewerker team interventie/verkeer, van de lokale

nog geen definitieve toezegging ontvangen, alhoewel men

politie Maldegem, wordt vacant verklaard in het kader van

daar in principe wel bereid toe is).

de mobiliteit van de geïntegreerde politie.*
• De gemeenteraad beslist om niet toe te treden tot de

De gemeenteraad keurt het ontwerp voor de uitbreiding
van het bedrijventerrein Maldegem fase 2, zoals opgemaakt
door Arcadis Belgium nv, met een totaal geraamde
tussenkomst van de gemeente Maldegem van
€ 735.133,18, goed.

statiegeldalliantie.
• De gemeenteraad keurt de statuutwijziging van de
projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland
goed. *
• De gemeenteraad beslist om in 2018 in te stappen in de
Meetjeslandse UiTPAS en keurt de nodige documenten

Verder nam de gemeenteraad onderstaande

hiertoe goed. *

beslissingen:
• Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling

De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan

N.V. Novus, gelegen aan de Oude Molenweg, wordt

op donderdag, 26 april 2018. De agenda zal 7 dagen

definitief de straatnaam 'De Paap' toegekend.*

voorafgaand aan de zitting, bekend gemaakt

• Schepen Annelies Lammertyn wordt aangeduid als

worden op de gemeentelijke website:

effectief vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad

www.maldegem.be/gemeenteraad.

van Bestuur van vzw De Vierklaver, in opvolging van

De gemeenteraadszittingen gaan steeds door om

burgemeester Marleen Van den Bussche die ontslag nam.

19:30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis op de

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit

derde verdieping in het gemeentehuis, Marktstraat

van 1 februari 2018 dat toelating verleent tot het vellen

7. U bent van harte welkom bij de openbare zitting.

van 1 populier in de Moerhuizestraat te Maldegem als

Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad

maatregel voor het wegnemen van een acuut gevaar voor

kunt u raadplegen op de gemeentelijke website

de openbare veiligheid.*

vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in de

• De gemeenteraad neemt kennis te nemen van het

eerstvolgende zitting.

klachten jaarrapport 2017.
• De ontwerpakte inzake de kosteloze overname van de
wegenis in de verkaveling van 1992 van de familie Luc De

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier

Smet in de Ommeloper, wordt goedgekeurd.*

politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en Open Vld) en

• De gemeenteraad keurt de ontwerpakte inzake de

één onafhankelijk raadslid. De meerderheidsfracties

kosteloze overname van 1.660,43 m² grond en de

CD&V en Groen sloten een bestuursakkoord. De

bijhorende infrastructuur in de sociale verkaveling

gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in de

Boterhoek van De Volkshaard CVBA, goed. *

besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt.

• De gemeenteraad keurt de schaderegelingsdocumenten

De punten die alle fracties unaniem goedkeurden,

voor de innames 066 en 069 voor de rioleringswerken

zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere

Spam 4 (Kleitkalseide - Lievevrouwdreef), Spam 6

punten was de stemming verdeeld of diende de

(Omgeving Malecote) en Spam 7 (aanleg drukriolering

gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel kennis

Adegem), goed.*

genomen werd van het punt.

• Bij de lokale politie wordt één voltijdse betrekking van
adviseur diensthoofd steun, vacant verklaard vanaf 13 juni
2018 voor de vervanging van de titularis van de functie
gedurende haar afwezigheid.*
• Eén voltijdse statutaire betrekking van hoofdinspecteur,
teamchef motards interventie/verkeer, van de lokale
politie Maldegem, wordt vacant verklaard in het kader van
de mobiliteit van de geïntegreerde politie.*
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Vanaf september

Meetjeslandse UiTPAS,
óók in Maldegem!
UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart

In Maldegem willen we iedereen de kans geven om te

voor zowel sport-, cultuur- als jeugdactiviteiten,

genieten van cultuur, sport en vrije tijd, daarom kunnen

voor iedereen! Maldegemse inwoners kunnen nu

inwoners in Maldegem met een beperkt inkomen

al genieten van de UiTPASvoordelen in Eeklo en

een UiTPAS met kansentarief aanvragen! Daarmee

Assenede, maar vanaf september 2018 doet ook

spaar je niet alleen punten, maar geniet je ook van

Maldegem mee!

het kansentarief: 75 % korting op je deelname aan
vrijetijdsactiviteiten. Voor een sportkamp dat normaal

Een concert of theatervoorstelling? Een duik in het

€ 50 kost, betaal je nu € 12,50.

zwembad? Lid worden van een jeugdbeweging? Of toch
maar liever een lezing of workshop? Vanaf september

Wat kost dat?

word je extra beloond wanneer je deelneemt aan

Voor je UiTPAS Meetjesland betaal je eenmalig € 5.

vrijetijdsactiviteiten in Maldegem!

Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen € 2. Voor een
UiTPAS met kansentarief betaal je € 1. Je verdient die

Een spaarkaart…

aankoopprijs dubbel en dik terug, want op je kaart staan

Met je UiTPAS spaar je bij elke deelname aan een

onmiddellijk een pak leuke welkomstvoordelen! Je kaart

vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend aanbod, een

blijft bovendien onbeperkt geldig.

langlopende reeks of een éénmalige activiteit: voor elke
deelname kan je punten sparen!

Nog even geduld
Voorlopig is het nog even geduldig afwachten, maar

… én een voordeelkaart!

in volgende edities van het Maldegem Magazine zal

Ruil je gespaarde punten in tegen mooie voordelen

je kunnen lezen waar je de UiTPAS kan kopen en bij

zoals een korting op de toegangsprijs, een gratis drankje

welke organisatoren je punten kan sparen. Je kan het

of gadget. Zelfs zonder punten doe je voordeel met je

UiTPAS-verhaal ook volgen via onze facebookpagina @

Meetjeslandse UiTPAS! Bij de aankoop van je UiTPAS

Maldegem!

krijg je een aantal welkomstvoordelen cadeau. Die kan
je onmiddellijk opnemen, zonder nog maar één punt

Info

gespaard te hebben!

050 40 39 23 | Coördinator UiTPAS

Voor wie?

www.maldegem.be/uitpas

Inwoners van Maldegem, maar ook inwoners van andere

www.uitinhetmeetjesland.be

uitpas@maldegem.be

gemeenten, binnen en buiten het Meetjesland kunnen
de Meetjeslandse UiTPAS kopen. Iedereen kan immers
punten sparen.
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Kiezen voor erfgoed

Erfgoeddag 2018
Op zondag 22 april is hij er opnieuw: de jaarlijkse

vroeger met deze van vandaag? Wie mocht

Erfgoeddag, dé hoogdag voor het culturele erfgoed

stemmen en wie niet? Welke partijen en politieke

in Vlaanderen en Brussel. Deze achttiende editie

figuren hadden het voor het zeggen? Dit en meer

staat helemaal in het teken van “Kiezen voor

ontdek je tijdens deze expo over bijna twee eeuwen

erfgoed”. In Maldegem gaan alle activiteiten door

gemeenteraadsverkiezingen in Maldegem.

in het gemeentehuis (Marktstraat 7) en het oud
stad- en schepenhuis (Marktstraat 38-40). Ze zijn

• in het oud schepenhuis

gratis toegankelijk tussen 10.00 en 18.00 uur.

Tot 1909 was het oud schepenhuis de administratieve

Sommige van deze activiteiten kan je ook nog op

zetel van het gemeentebestuur en daarvoor van

maandagvoormiddag 23 april bezoeken. Dit staat

Het Ambacht Maldegem. Dit gedeelte van de

dan expliciet bij de activiteit vermeld.

tentoonstelling zoomt extra in op 'de strijd om de
toren', waarbij werd beslist om de kerk te behouden

TWEE EEUWEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

en een nieuw gemeentehuis op te trekken op de

IN MALDEGEM

markt, meer bepaald op de impact hiervan op de

EXPO | gemeentehuis en oud schepenhuis

daaropvolgende verkiezingen.

10.00 – 18.00 uur
Org: Cultuurdienst, Gemeentearchief, Erfgoedcomité

gegidst bezoek: om 14.00 uur en om 16.00 uur |

Maldegem en werkgroep Erfgoeddag

verzamelpunt: onthaal gemeentehuis | duur: 1 uur
ook open op: maandag 23 april, 8.30 – 12.00 uur

• in het gemeentehuis
“Kiezen voor Erfgoed” biedt ook de kans om het
cultureel erfgoed over verkiezingen te tonen. Hoe
werden lokale verkiezingen vroeger georganiseerd?
Waarin verschilde de organisatie van die verkiezingen
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MAAK JE EIGEN VERKIEZINGSAFFICHE
WORKSHOP | gemeentehuis (fractielokaal)
10.00 – 18.00 uur

Org: Cultuurdienst, Gemeentearchief, Erfgoedcomité
Maldegem en werkgroep Erfgoeddag
In het fractielokaal kan je je portretfoto laten nemen,
waarmee je dan creatief aan de slag kunt gaan om je
eigen verkiezingsaffiche te maken. Wat zou jij als toekomstig politicus in Maldegem willen realiseren? Maak
er je verkiezingsslogan van en zet hem op je affiche.
Deze workshop is vrij en doorlopend toegankelijk voor
kinderen van 6 tot 12 jaar.

POLITIEK CAFÉ OVER ‘KIEZEN VOOR ERFGOED’
DEBAT | gemeentehuis (raadzaal)
om 10.30 uur

Org: Erfgoedcomité Maldegem
Tijdens dit debat krijgen de politieke fracties de kans om
hun visie over erfgoed in Maldegem toe te lichten en
kom je dus te weten hoe de toekomstige beleidsmensen
zullen "kiezen voor erfgoed". Aansluitend kan er nog wat
worden nagekaart bij een drankje.

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST
VAN HET OUD STAD- EN SCHEPENHUIS
DIVERS | oud stadhuis
10.00 – 18.00 uur

Org: Familie Bauwens-Maenhout & Future Talents
• Als muren konden spreken: Maldegemse getuigenissen
uit de coulissen op film*

• Urbex fotografie: het oud stadhuis door de lens van
fotograaf Luc De Coninck*

• om 14.00 uur en om 16.00 uur | Erfgoed in de praktijk
- architectuurontwerp en historische gebouwen: aNNo
architecten lichten de herbestemmingsplannen van
het oud stad- en schepenhuis toe.

• om 15.00 uur | Over het verleden van het oud stad- en
schepenhuis: lezing door Hugo Notteboom

* ook open op: maandag 23 april, 8.30 – 12.00 uur

Info en contact op erfgoeddag
050 72 89 79 | Cultuurdienst
Marktstraat 7, Maldegem
cultuurdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/erfgoeddag-2
2018 APRIL | 25

't Liefken voor altijd

Lieve en Lieven uit Adegem
meter en peter
Toerisme Meetjesland werkt aan een toeristische

Wat volgt in 2018?

campagne over De Lieve: ’t Liefken voor altijd. Vorig

• Acht bakens langsheen de Lieve van Damme tot

jaar lanceerden ze een oproep naar mensen met de

Gent die onderweg subtiel verwijzen naar het groots

naam Lieve of Lieven

verleden van dit

met een speciaal

eeuwenoude kanaal.

Lieve-verhaal. Zus
en broer Lieve en
Lieven Swanckaert
uit Adegem stuurden
een tof verhaal en
originele foto in, en

O, wat is het fijn om samen op zondag met
zus Lieve en broer Lieven aan de waterloop
de Lieve te zijn en te genieten van de mooie
natuur waar we als kind zijn opgegroeid

zij winnen dan ook

• Een routebrochure
met acht routes.
• Een website
met verhalen en
getuigenissen over
de Lieve en het
Schipdonkkanaal.

terecht de beloofde ballonvlucht.

• Een campagne om 't Liefken te promoten.

Proficiat Lieve en Lieven!

• Een toeristische toekomstvisie en overlegorgaan voor
Lievegem, voortvloeiend uit VVV De Lieve.

Deze Valentijnsactie was meteen de eerste actie van
't Liefken voor altijd. Intussen hebben ook de steden

Info

Gent en Damme zich achter het project geschaard, een

09 377 86 00 | Toerisme Oost-Vlaanderen

mooie uitbreiding van de campagne.

regiocoördinatie@toerismemeetjesland.be
provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1, Eeklo
09 379 78 37 | Plattelandscentrum Meetjesland
info@plattelandscentrum.be
Leemweg 24, Sint-Laureins
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Sport
voor
jeugd
Sportmix

KIJK! Ik fiets!

Vind jij alle sporten leuk? Of heb je geen idee welke sporten

Kan je kind al fietsen met steunwieltjes, maar

je allemaal kan beoefenen in Maldegem? Dan is sportmix

weet je niet goed hoe het nu verder moet? Wil

de ideale oplossing!

je graag zelf jouw kapoen begeleiden zodat je

Sportmix is een 9-lessenreeks voor kinderen van het eerste

trots van op de eerste rij kan meekijken wat

tot en met het zesde leerjaar. Elke week wordt door een

hij/zij al kan? Dan is KIJK! Ik fiets! echt iets

lokale sportclub een andere sport aangeboden. Leuk voor

voor jou!

kinderen die graag afwisselen of (nog) niet goed weten welke

Op zaterdag 5 mei kun je in sporthal MEOS zelf

sport ze het liefst doen of het best kunnen.

je kind leren fietsen onder begeleiding van een

Data: 2/05, 9/05, 16/05, 23/05, 30/05, 6/06, 13/06, 20/06,

ervaren monitor die voor leuke oefeningen zorgt.

27/06

Na de sessie krijgen alle kindjes een waar KIJK! Ik

Reeds bevestigde sporten: karate, dans, basketbal, voetbal,

fiets!-diploma.

tennis, volleybal

Wees er wel snel bij want er zijn slechts 20

Prijs: € 47,25

inschrijvingen mogelijk.
Waar en wanneer: zaterdag 5 mei / 9.00 tot12.00

Voetbalspeeltuin

uur / Sporthal MEOS

Op een speelse, doelgerichte en kindvriendelijke manier

• Eigen fiets zonder steunwieltjes

worden de basistechnieken en – tactieken van het

• Tussendoortje en water voor kind en ouder

voetbalspel aangeleerd. Van algemene naar specifieke

• Helm (verplicht)

bewegingsvaardigheden.

Belangrijk: Elk kind moet begeleid worden door

Waar en wanneer: maandag 7/05, 14/05, 28/05, 4/06, 11/06

één ouder/grootouder…!

Prijs: € 17,50

Prijs: € 10,50

Inschrijven vanaf 31/03/2018

Schrijf je in voor Sportmix /
Voetbalspeeltuin / KIJK!

Meebrengen:

Info
050 72 89 70 | Sportdienst
Bloemestraat 36/D, Maldegem
sportdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/sport-voor-jeugd

Vanaf zaterdag 31 maart 2018 om 9.00 uur via:
• www.maldegem.be/webshop
• of bij de sportdienst in sporthal MEOS
Kortingstarief mogelijk, informeer bij de Sportdienst
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

