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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem en zorg dat je profiel openbaar staat.
Zo komt jouw foto misschien in één van de volgende edities van dit infomagazine
terecht! Door ze te posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem
Magazine. Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is.
Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.
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Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie
info@maldegem.be
www.maldegem.be/IGmaldegem
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Warm Maldegem
December is de maand van geschenkjes van de Sint,

voor een goed doel. Sommigen organiseren zelf een activiteit

pakjes onder kerstboom en de voorbereidingen voor de

maar je kan ook een activiteit financieel of als vrijwilliger

eindejaarsfeesten. Maar tijdens de donkerste maand van

ondersteunen. Lees er meer over op pag. 6.

het jaar moeten we ook extra oog hebben voor de zorg
en ondersteuning voor anderen. De Warmste Week, het

Bart Van Hulle

solidariteitsproject van de VRT brengt dat onder de aandacht.

Burgemeester

Kleitenaar Pauwel Joos is één van onze inwoners die zijn
steentje bijdraagt. Pauwel liep in zijn carrière al meer dan 100
marathons en is ook een bekend ultraloper. Zowel in 2017
als in 2018 liep hij tijdens de Warmathon in Gent, één van de
acties tijdens de Warmste Week, het meest aantal kilometers
van de telkens meer dan 12 000 deelnemers. Vorig jaar liep
hij maar liefst 87 km in de beschikbare tijd van 8 uur. Een
bewonderenswaardige prestatie!
Momenteel kampt hij met een blessure, maar samen met
hem hoop ik dat hij opnieuw aan de start van de volgende
Warmathon kan staan. Ik wens hem en alle deelnemers dit jaar

Pauwel Joos en Bart Van Hulle bij de atletiekpiste en

opnieuw een succesvolle Warmathon toe.

sporthal Meos. Alle Maldegemnaars zijn van harte welkom

Maar Pauwel is niet de enige; er zijn nog heel wat

om er te komen sporten. Meer info via www.maldegem.be/

Maldegemnaars die zich tijdens de Warmste Week inzetten

sportinfrastructuur.

inhoud
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Burgemeester Bart Van Hulle,
Koning Albertlaan 46/B6,
9990 Maldegem
Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de
1ste van de maand. Of heb je vragen over het
infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:
050 72 89 72
info@maldegem.be

Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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20
2019
Sluitingsdagen
gemeentelijke en
OCMW-diensten
• Dinsdag 24 december
• Woensdag 25 december (kerstdag)
• Donderdag 26 december (2de kerstdag)
• Dinsdag 31 december
• Woensdag 1 januari (nieuwjaar)
Sommige diensten hebben tijdens de
eindejaarsperiode extra of andere sluitingsdagen.
Het volledige overzicht vind je op pagina 12.

Info
050 72 89 30 | Onthaal gemeentehuis
info@maldegem.be
www.maldegem.be/overzichtgemeentelijke-diensten
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Vanaf woensdag 18 december

Start ticketverkoop
EthiasCross
Op woensdag 5 februari 20120 vormt het
Maldegemse Sint-Annapark opnieuw het
decor voor de 14de editie van de Parkcross!
De Parkcross maakt komende editie deel uit
van de Ethias Cross, de nieuwe titelsponsor
en opvolger van Brico Cross.
Koop je toegangsticket vanaf woensdag 18 december
in het gemeentehuis, bij de Sportdienst en diverse andere
verkooppunten of online via www.parkcrossmaldegem.be.
Meer info volgt in de volgende edities van het gemeentelijke
infomagazine en via onderstaande websites.
Noteer alvast woensdag 5 februari 2020 in je agenda
voor een namiddag vol sport en ontspanning in het
Sint-Annapark!

Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen
www.parkcrossmaldegem.be
www.ethiascross.be

© Anna Cervova.

Vóór 6.00 uur

Zet je afval tijdig buiten

Geen feestvuurwerk
tijdens
oudejaarsnacht
Sinds dit voorjaar geldt in Vlaanderen een
algemeen verbod op het afsteken van
feestvuurwerk, op het ontploffen van voetzoekers,

De huis-aan-huisophalingen van het restafval, PMD en

het afvuren van carbuurkanonnen (vb. schieting

karton starten om 6.00 uur ’s morgens. Zet het materiaal

huwelijk) en het oplaten van wensballonnen.

tijdig buiten, want de ophaalwagen komt niet altijd op

Onze gemeente volgt deze beslissing en staat

hetzelfde uur langs. Denk maar aan oponthoud door files,

geen uitzondering toe tijdens oudejaars-/

omleidingen, inhaaldagen, weersomstandigheden… die het

nieuwjaarsnacht. Concreet betekent dit dat je geen

normale schema van de ophaalrondes kunnen beïnvloeden.

feestvuurwerk mag afsteken van oud naar nieuw.

Het kan dus gebeuren dat de ophaalwagen vroeger
langskomt dan gewoonlijk. Je mag je afval de avond (dus

In alle andere gevallen is steeds een voorafgaande

niet 's ochtends of 's middags) vóór de ophaling buitenzetten.

toelating van de burgemeester nodig. Je kan die
aanvragen via de Dienst Veiligheid.

Je kan de juiste ophaaldata raadplegen:
• op de papieren ophaalkalender. In de loop van december
krijgen alle inwoners een nieuwe kalender in je brievenbus;

Info
050 72 89 38 | Dienst Veiligheid

• via www.maldegem.be/ophaalkalender;

info@maldegem.be

• via de Maldegem app. Download de Maldegem app op je

www.maldegem.be/vuurwerk

smartphone of tablet via de App Store of via Google Play. Je
krijgt de avond voordien een melding als je je afval
moet buitenzetten.

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
info@maldegem.be
www.maldegem.be/ophaalkalender
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Tal van acties

De Warmste Week, ook in Maldegem
De Warmste Week van Studio Brussel is de
voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste
solidariteitsbeweging in Vlaanderen. Sinds half

• Door deel te nemen aan één van de Warmathons
(zie ook voorwoord).
• Door als vrijwilliger bij een goed doel te helpen.

september kan je zelf een actie voor een goed doel
organiseren of een bestaande actie ondersteunen.

Steun het hele jaar door

Voor 2019 zijn er meer dan 2.000 goede doelen

Niet alleen tijdens de Warmste Week, maar het hele

goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting.

jaar door zijn er tal van organisaties en vrijwilligers

Het hoogtepunt is de laatste week vóór Kerstmis,

die zich inzetten voor het goede doel. Een pluim voor

van 18 tot 24 december. Dan zendt Studio Brussel

alle organisaties die zich inzetten; ook zij verdienen

live uit vanuit Kortrijk.

jouw steun!

Ook jij kan de Warmste Week steunen

Info

• Door zelf een actie te organiseren of een bestaande
actie te ondersteunen. Vele Maldegemnaars
organiseren een actie voor een Maldegems goed
doel of een goed doel uit de regio. Ontdek alle acties
op www.dewarmsteweek.be en maak je keuze
(Klik op “Acties” en typ bij “Locatie” Maldegem).
Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.dewarmsteweek.be en ontvang het laatste
nieuws over acties en projecten uit je buurt.
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info@maldegem.be
www.dewarmsteweek.be

Huiswerkklasje

Huiswerkbegeleiding voor
anderstalige kinderen
Na de succesvolle zomerschool, is OCMW Maldegem

We starten met een proefperiode die nog loopt tot en

in samenwerking met leerkracht Stephanie Bral begin

met woensdag 18 december. De huiswerkbegeleiding

november van start gegaan met huiswerkbegeleiding

gaat door op woensdagnamiddag van 15.30 tot

tijdens het schooljaar.

16.30 uur in lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.
Inschrijven is niet nodig, anderstalige kinderen van

Succesvolle zomerschool

het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen gratis

Tijdens de zomervakantie organiseerde OCMW

aansluiten.

Maldegem, in samenwerking met Stephanie Bral en
Hanne De Baets, al een zomerschool voor anderstalige

Info

kinderen. Dit was een groot succes. Kinderen, die thuis

050 72 72 12 | Cel Sociale Activering

geen Nederlands spreken, konden zo hun Nederlands

integratie@maldegem.be

onderhouden en (bij)leren tijdens de zomervakantie.

www.ocmwmaldegem.be

Huiswerkklasje
Dit concept wil Stephanie Bral verderzetten met
een ‘huiswerkklasje’ op woensdagmiddag. Omdat
anderstalige ouders vaak de taal onvoldoende
beheersen om huiswerkbegeleiding te geven, wil ze
zich vooral richten op anderstalige kinderen die nog
niet ondersteund worden door een andere instantie
en dus extra begeleiding nodig hebben.
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Schrijfmarathon Amnesty International

Schrijf mee en help onrecht
de wereld uit.
In december organiseert Amnesty International naar

moord op mensenrechtenactiviste Marielle Franco en

jaarlijkse traditie de Schrijfmarathon. Tijdens de

Kirgizië ratificeerde het VN-Verdrag over de rechten

Schrijfmarathon vertrekken er vanuit alle hoeken van

van mensen met een beperking.

de wereld brieven en petities richting ministers en
presidenten om hen te vragen een einde te maken aan

Laat je stem horen en schrijf een brief

mensenrechtenschendingen. De mensen van wie de

• Tijdens de schrijfactie in de bibliotheek in Maldegem op

rechten niet gerespecteerd worden, ontvangen dan

zaterdag 14 december tussen 9.00 en 12.00 uur. De

weer vele duizenden solidariteitsboodschappen en

Noord-Zuiddienst voorziet voorbeeldbrieven, koffie, thee,

steunkaartjes. Tijdens deze actie staan tien moedige
jongeren uit Canada, China, Egypte, de Filipijnen,
Griekenland, Iran, Mexico, Nigeria, Wit-Rusland en ZuidSoedan centraal. Ook de gemeente Maldegem roept
haar inwoners op om in de pen te kruipen.

fruitsap en versnaperingen;
• Aan de schrijftafel aan het onthaal in het gemeentehuis
en lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef tijdens de maand
december.
• Je kan ook online brieven ondertekenen of zelf op een
ander tijdstip een schrijfactie organiseren onder vrienden,

Schrijven werkt

met familieleden, collega’s of buren. Alle informatie vind je

De Schrijfmarathon brak in 2018 alle records. In

via www.schrijfmarathon.be.

Vlaanderen verzamelden we bijna 140.000 brieven,
solidariteitskaartjes en handtekeningen. Wereldwijd

Info

werden er bijna 6 miljoen acties verstuurd. En dat

050 72 89 51 | Dienst Noord-Zuid

bleef niet zonder effect: in Oekraïne wordt holebi-

info@maldegem.be

activiste Vitalina Koval beter beschermd tegen geweld,

www.schrijfmarathon.be

in Brazilië werden twee verdachten opgepakt voor de
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Er is een openbaar onderzoek geopend naar

Het openbaar onderzoek startte op 25 november

aanleiding van de voorlopige vaststelling van het

2019 en sluit op 24 januari 2020. Wie bezwaren en/of

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Hof

opmerkingen heeft over het ontwerp van het RUP ‘Hof ter

Ter Ede’. Het ontwerp van dit RUP over de woonzone

Ede’, moet deze uiterlijk op 24 januari 2020 schriftelijk

tussen Bogaardestraat, Weggevoerdenlaan,

indienen:

Brielstraat, Nieuwstraat, Markt en Westeindestraat

• Ofwel per aangetekend schrijven gericht aan het

werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in

college van burgemeester en schepenen, Marktstraat 7,

de zitting van woensdag 30 oktober 2019.

9990 Maldegem;
• ofwel na afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal

Inzage
Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst
algemeen secretariaat, Marktstraat 7, 9990 Maldegem, elke

van het gemeentehuis;
• ofwel per e-mail naar info@maldegem.be met
vermelding ‘participatie RUP Hof ter Ede’.

werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Je kan het RUP ook raadplegen via www.maldegem.be/
rup-hof-ter-ede.

Provincie Oost-Vlaand
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2019 DECEMBER | 9

Wijziging

Opmaak GP
Opmaak BJT
Aanpassingen GP
Aanpassingen BJT, GP en opm
Aanpassingen BJT, GP en Ort
Aanpassingen BJT, GP en Ort

ARM IN ARM,
ZIJ AAN ZIJ

Infomoment

Voor personen met een beperking

Buddyproject
zkt.
vrijwilligers!

Toelage
verplaatsingskosten

Het buddyproject ‘arm in arm, zij aan zij’ zoekt

Inwoners van Maldegem die een beperking hebben en

vrijwilligers. Het buddyproject koppelt vrijwilligers

in een VAPH-instelling of een dagcentrum verblijven,

aan personen die geen contact meer hebben met

kunnen bij het OCMW-bestuur een toelage aanvragen

buren, vrienden en/of familie. Als vrijwilliger ga je

voor de verplaatsingskosten. Je kan je aanvraag indienen

op frequente basis langs om ‘gewoon een babbeltje

via het Sociaal Huis tot uiterlijk 31 januari 2020. Alle

te slaan’. Dit door op de koffie te gaan bij je

info, voorwaarden en het aanvraagformulier kan je

deelnemer, samen een wandeling te maken, …

opvragen of raadplegen via de hieronder vermelde
contactgegevens.

Je wordt als vrijwilliger ondersteund door de coördinator
van het project, in samenwerking met het OCMW. Er

Info

worden ook vormingen en intervisiemomenten voorzien.

050 40 39 23 of 0800 96 524 | Inclusieambtenaar

Wil je graag wat meer concrete informatie? Kom dan

Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

langs naar het infomoment op 5 december.

info@maldegem.be
www.ocmwmaldegem.be/premies-en-toelagen

Tijdstip: donderdag 5 december (Dag van de Vrijwilliger)
Adres: Sociaal Huis (Dakkaffee), Mevr. Courtmanslaan 92,
Maldegem
Tijdstip: 19.00 uur tot 20.00 uur

Info
0470 60 24 45 | Coördinator Niels Deloof
arminarmzijaanzij@outlook.be
www.ocmwmaldegem.be/arminarm

10 | MALDEGEM MAGAZINE

Als inwoner, handelaar of vereniging

Maak jij Maldegem
mee toegankelijk?
De gemeente en het OCMW investeren op diverse

Promoot als zaak of vereniging je toegankelijkheid

vlakken om de dienstverlening, de openbare weg en

Wie actief is in een vereniging, de dienstverlenende

gebouwen in Maldegem toegankelijker te maken.

sector, horeca- en handelszaak kan de toegankelijkheid

Maar ook jij kan je steentje bijdragen.

in kaart te brengen via de app On Wheels en het label
“Welkom”. Dankzij het label wordt toegankelijkheid

Word stoepredder

zichtbaar in het straatbeeld, goed voor de gebruiker

Met deze tips kan jij meehelpen aan een meer

en jouw zaak of vereniging. Heb je interesse in een

toegankelijk voetpad:

gratis screening om het label te ontvangen? Neem dan

• Gebruik de fietsenstallingen om je fiets te stallen.

vrijblijvend contact op met de inclusieambtenaar in het

• Parkeer of plaats je auto of motor niet op de stoep of op

Sociaal Huis Maldegem.

plaatsen waar voetgangers over steken.
• Plaats je vuilniszakken naast elkaar tegen de gevel.
• Snoei hagen en struiken zodat het voetpad vrij blijft.
• Ruim sneeuw, ijzel en bladeren op de stoep voor je
woning zo snel mogelijk weg.
• Meld knelpunten via www.reddestoep.be/maldegem

Info
050 40 39 23 (rechtstreeks) of
0800 96 524 (gratis) | Inclusieambtenaar
Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
info@maldegem.be
www.ocmwmaldegem.be/toegankelijkheid

Red De Stoep is een initiatief van Mobiel 21 vzw en het
Sociaal Huis Maldegem.
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20
2019

Sluitingsdagen
Gemeentelijke
diensten

OCMW en
Sociaal Huis

De meeste gemeentelijke en OCMW-diensten zijn

OCMW, LDC Oud St. Jozef en Sociaal Huis

gesloten op dinsdag 24, woensdag 25, donderdag

Gesloten op dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26,

26, dinsdag 31 december 2019 en woensdag 1

dinsdag 31 december 2019 en woensdag 1 januari 2020.

januari 2020. Sommige diensten hebben tijdens de
eindejaarsperiode extra of andere sluitingsdagen:

RSVZ
Geen zitdag op dinsdag 24 december 2019.

Loket CC Den Hoogen Pad en UiTloket

Eerstvolgende zitdag op dinsdag 28 januari 2020

Gesloten van dinsdag 24 december 2019 t.e.m. woensdag

van 9.00 tot 11.00 uur.

1 januari 2020.
Volkshaard + MBV
Recyclagepark

Geen zitdag op woensdag 25 december 2019.

Gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december

Eerstvolgende zitdag op woensdag 22 januari 2020

2019 en woensdag 1 januari 2020.

van 9.00 tot 11.00 uur.

Sint-Annazwembad en Sporthal Meos

Woonwijzer

Gesloten van dinsdag 24 t.e.m. donderdag 26 december

Geen zitdag op donderdag 26 december 2019.

en van dinsdag 31 december 2019 t.e.m. donderdag 2

Vanaf 1 januari 2020 houdt de Woonwijzer geen zitdag meer

januari 2020.

in het Sociaal Huis van Maldegem.

Ukkie-Pukkie en IBO De Zandloper

Info

Gesloten van maandag 23 december 2019 t.e.m.
woensdag 1 januari 2020.

0800 96 524 | Sociaal Huis, LDC Oud St. Jozef
Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
info@maldegem.be

Info
050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis
info@maldegem.be
www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten
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www.ocmwmaldegem.be

vr 6/12 tot zo 8/12/09
Openingsweekend en
Cadeaudagen!

Kantklossen

Waar en meer info: Oxfam Wereldwinkel,

Waar: De Poermolen, Paardekerkhof 1/A,

Marktstraat 63, Maldegem, owwmaldegem@

Maldegem

gmail.com

Meer info: Femma Maldegem Donk, 0495 77

vr 6/12/19
tot 1/12/19
Sinterklaasbezoeken
Meer info: Gezinsbond Maldegem/
Middelburg, 0475 58 93 44,
www.gezinsbondmaldegem.be

za 30/11 en zo 1/12/19
Vogeltentoonstelling
en verkoop van vogels
Waar: De Poermolen,
Paardekerkhof 1, Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst,
050 71 66 26

ma 2/12/19
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
Maldegem, 050 40 39 20,
megan.debbaut@maldegem.be

woe 4/12/19
kookles 'Wokken,
lekker en snel'
Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

do 5/12/19
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada museum, Heulendonk 21,
Adegem
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

Infoavond buddyproject
Zie pag. 10

woe 11/12 en 18/12/19

De Schrijfwijzen - Het Groot
Dictee Heruitgevonden
Van 20.00 tot 22.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem

Van za 7/12 t.e.m.
vr 13/12/19
Kerststukkenatelier
t.v.v. Kinderkankerfonds

Van 19.00 tot 22.00 uur

07 52, dirk_de_bruycker@hotmail.com,
www.femma.be

woe 11/12/19
Jeugdfilm De Grinch
Zie pag. 24

Kookles 'Feestmenu'
Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Waar: School Maricolen, Brielstraat,
Maldegem
Meer info: VZW KKF Actiegroep Maldegem,
fam.willems@telenet.be

za 7/12/19
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem,

Bloemschikles
Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

do 12/12/19
Kerstfeest
Van 14.00 tot 16.30 uur

www.bibliotheek@maldegem.be/

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

voorleeshalfuurtje

Oud St. Jozef

Chirowinter 2019

Bloemschikken

Van 18.00 tot 2.00 uur

Van 19.30 tot 22.30 uur

Waar: Dorpsplein Kleit,

Waar: De Poermolen,

t.h.v. Kleitkalseide 64, Maldegem

Paardekerkhof 1/A, Maldegem

Meer info: info@vannoes.be, www.vannoes.be

Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0486 79 44 18,

ma 9/12/19
PC-dokters

annie_van_hullebusch@hotmail.com

vr 13/12/19

Van 14.30 tot 17.00 uur

Dansnamiddag

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 14.00 tot 17.00 uur

Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 10/12/19
Kookles
Van 19.00 tot 23.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Spelletjesavond + special act
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana Café Maldegem,
09 267 53 53, mvl@samana.be

Vernieuwd Gents Volkstoneel
- Zakman
Zie pag. 24
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ma 16/12/19

do 19/12/19

Leeskring

zo 22/12/19

Vrij inloopmoment Kind &
Gezin

Kerstconcert

Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 9.00 tot 12.00 uur

Adegem-Dorp, Adegem

Oud St. Jozef

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Meer info: 050 71 15 93, secretariaat@

Meer info: huisvanhetkind@maldegem.be

depapaver.be, 0484 95 43 44,

Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Gezondheidsconsultatie

Voorstelling ‘De geboorte en
terug naar de geboorte’ door
Pol Goossen

Waar: Sint-Adrianuskerk,

jan.wauters@telenet.be

Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

vr 20/12/19
Kerstfeest
Van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhof 1/A,
Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk,
0486 45 99 79 na 18.00 uur,
liesmeirezonne@gmail.com

De Piepkes - Jonge
Snaken for X-mas
Zie pag. 25

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

ma 23/12/19
Filmnamiddag
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

za 28/12/19
Beheervoormiddag in het
Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt,
Urselweg 81, Maldegem
Meer info: kurtdekesel@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,
0474 48 30 22, www.natuurpunt.be

Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij sommige activiteiten UiTpunten.
Bekijk alle UiTPASactiviteiten en –voordelen via www.uitpasmeetjesland.be
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Ontdek het Drongengoed,
maar blijf weg van de startbaan
Ontdekken, genieten, ontspannen:

Defensie, het Agentschap voor Natuur en Bos en de

in het prachtige landschapspark

gemeenten Aalter en Maldegem deden de voorbije

Drongengoed kan het in overvloed.

jaren zware inspanningen om het vliegveld voor

Belangrijk is wel dat je daarbij de veiligheidsregels

een stuk toegankelijk te maken. Rondom het terrein

niet vergeet.

kwamen mooie wandelpaden om ‘kwalitatiever’ (op
een veilige manier én en nog mooiere omgeving)

Het vliegveld, dat in het ongerepte hart van het

‘de overkant’ te bereiken. Mogen we vragen aan alle

Drongengoed ligt, is en blijft een militair domein

recreanten om die wegen te gebruiken? Zodat je voluit

waar op elk moment viegtuigen kunnen landen.

kan ontdekken, genieten en ontspannen, maar dan op

’s Weekends worden de landingsbanen veelvuldig

een veilige en verantwoorde manier.

gebruikt door de aanwezige vliegclubs, maar ook
tijdens de week krijgt het vliegveld af en toe bezoek
van militaire toestellen. Daarom is het levensgevaarlijk

Info
www.drongengoed.be

om te wandelen of fietsen op de landingspistes.
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 30 OKTOBER
GEMEENTERAAD
MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
• De raadsleden worden uitgenodigd om tegen de volgende
gemeenteraadszitting hun kandidaturen in te dienen voor
de samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
• De mondelinge vragen gesteld in de gemeenteraadszitting
van 25 september 2019 worden beantwoord.
• Het opvolgingsrapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de audit "instroom van medewerkers" wordt aan
de raadsleden meegedeeld.
GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO-OPNAME VAN DE
GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2019*
De gemeenteraad keurt de notulen en de audio-opname
van de zitting van de gemeenteraad van 25 september 2019
goed.
RPR - WAARDERINGSBELEID EN EVALUATIETRAJECT
• Er werd, met ondersteuning van het extern bureau Jurplus, een voorstel van aanpassing van de rechtspositieregeling aan de geplande regeling inzake waarderingsbeleid
en evaluatie voorbereid.
• In de voorgestelde regeling wordt de periodieke evaluatie
vervangen door een waarderingsbeleid. Het personeelslid
wordt opgevolgd en krijgt feedback over zijn manier van
functioneren. De feedback neemt de vorm aan van een
aantal gesprekken met het personeelslid.
• Indien het functioneren van het personeelslid aanleiding
geeft tot breekpunten, kan er een evaluatietraject opgestart worden, dat maatregelen tot gevolg kan hebben.
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de tekst
houdende wijziging aan de rechtspositieregeling inzake
waarderingsbeleid en evaluatie.
AANVULLEND REGLEMENT OP HET WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN TONNAGEBEPERKING +3,5T
MET UITZONDERING VAN PLAATSELIJKE BEDIENING EN
LANDBOUWVERKEER IN DE ZONE N9 - BROEKELKEN
- CELIEPLAS - KLEINE MOERWEGE - STRIEPE – MOERWEGE*
• In 2015 werd naar aanleiding van de werken aan de ondertunneling van de expressweg E34 een tonnagebeperking (+3,5T) met uitzondering van plaatselijke bediening
ingevoerd langsheen de volgende straten: Broekelken,
Kleine Moerwege, Waleweg, Celieplas: deel tussen het
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kruispunt Waleweg - Broekelken en het kruispunt Celieplas – Warmestraat, Canadezenlaan, Moerwege, Striepe,
Dappersbroekelken, Deisterweg, Lenen, Walland, Duinen,
Bilken.
• Gezien deze werken in 2018 werden afgerond en het
reglement enkel van kracht was tijdens deze werken,
diende al de signalisatie betreffende de tonnagebeperking
te worden weggenomen.
• Ondertussen wordt vastgesteld dat veel zwaar verkeer
door de bovengenoemde straten rijdt. Om de overlast van
het zwaar vervoer in deze zone te beperken wordt voorgesteld om opnieuw een tonnagebeperking in te voeren
zoals tijdens de duur van de werken aan de ondertunneling van de expressweg E34.
De gemeenteraad keurt het reglement houdende de invoer
van een tonnagebeperking +3,5T met uitzondering van
plaatselijke bediening en landbouwverkeer in de zone N9 Broekelken - Celieplas - Kleine Moerwege - Striepe - Moerwege goed.
INTERCOMMUNALES - IMEWO - ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEURING AGENDA EN AGENDAPUNTEN*
• De gemeente Maldegem werd per aangetekend schrijven
van 11 september 2019 opgeroepen om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo
die op 11 december 2019 plaats heeft in Gent.
• In de gemeenteraad van 27 februari 2019 werden de
Hr. Jason Van Landschoot en de Hr. Danny Vannevel
aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Imewo tot het einde van de legislatuur.
De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 11 december
2019 wordt goedgekeurd alsook de voorgestelde statutenwijzigingen.
VASTLEGGING VERKOOPPRIJS BOEK MET ALS WERKTITEL
'GESCHIEDENIS VAN MALDEGEM - DEEL 1'*
• In 2008 vatte het toenmalige gemeentebestuur van
Maldegem het ambitieuze plan op om in samenwerking
met een groep lokale heemkundevrijwilligers de integrale
geschiedenis van Maldegem te boek te stellen.
• De publicatie werd opgevat als een boek in 2 delen:

• deel één omvat de geschiedenis gedurende de periode
van de prehistorie tot aan de Franse Revolutie,
• deel twee omvat de periode na de Franse Revolutie tot en
met de fusie in 1976.
• Ondertussen is de tekstredactie van deel 1 zo goed als
klaar en wordt alles in het werk gesteld om de vooropgestelde timing om dit jaar over te gaan tot de publicatie, te
volgen.
• De uitgave van deel 2 van de geschiedenis van Maldegem
is voorzien voor 2022.
De gemeenteraad legt verkoopprijs van het boek met als
werktitel ‘Geschiedenis van Maldegem – deel 1’ vast op:
35 euro voorintekenprijs (de voorintekenperiode loopt vanaf
de start van de promotie tot twee weken voor de boekvoorstelling); 40 euro reguliere prijs.
RUIMTELIJKE ORDENING - RUP HOF TER EDE VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP*
• Momenteel is de procedure lopende voor de opmaak van
het RUP 'Hof ter Ede'.
• Een startnota met de beschrijving en de verduidelijking
van de doelstellingen van het RUP, met een afbakening
van de gebieden waarop het RUP betrekking heeft; een
beschrijving van voor- & nadelen van het mogelijke RUP,
de relatie met het ruimtelijk structuurplan, de mogelijke
effecten ervan,... werd opgesteld.
• Vervolgens werd van 14 mei 2018 tot 15 juli 2018 het 1ste
participatiemoment georganiseerd en gebeurde een adviesvraag over de startnota aan de verschillende adviesinstanties.
• De volgende stap was de opmaak van de scopingnota.
Hierbij werden de adviezen en inspraakreacties na het
1ste participatiemoment verwerkt. De scopingnota werd,
samen met een geactualiseerde procesnota, gepubliceerd
in het digitaal platform stedenbouwkundige informatie.
• Daarna werd het voorontwerp van het RUP vastgesteld
door het college.
• Na de vaststelling van dit voorontwerp door het college
werd op 19 juni 2019 een plenaire vergadering georganiseerd waarbij de verschillende adviesinstaties bevraagd
werden over het voorontwerp.
• Het plangebied van het RUP Hof ter Ede is gelegen in het
centrum van Maldegem. Het gebied was quasi volledig
opgenomen in het BPA nr. 5 'Hof ter Ede', goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 8 juli 2008.
• Het plangebied kende de laatste jaren echter een grote
dynamiek waarbij verschillende woonprojecten gerealiseerd werden en worden. Bovendien wordt een verdere
belangrijke ontwikkeling in het gebied verwacht door de

toekomstige realisatie van het scholenbouwproject van
het Instituut Zusters Maricolen.
• Gezien de visie opgenomen in het BPA gedateerd is en
niet meer aangepast is aan een hedendaagse ruimtelijke
en planologische visie is het opstellen van dit nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan noodzakelijk.
• Het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan voor Maldegem werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie
van de Provincie Oost-Vlaanderen op 29 maart 2007. Het
RUP 4 'Hof ter Ede' is als project niet opgenomen binnen
de bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan, maar kadert wel binnen de bindende en
richtinggevende bepalingen. Het betreffende plangebied
werd nl. aangegeven binnen het GRS als mogelijk ontwikkelingszone voor kernversterking.
• De realisatie van het RUP Hof ter Ede wordt gedocumenteerd in een procesnota waarin de verschillende
processtappen in het kader van de totstandkoming van
het RUP opgenomen zijn. Dit document omvat ook de
verschillende adviezen die omtrent het RUP uitgebracht
zijn ter gelegenheid van de eerste adviesaanvraag aan
de verschillende adviserende instanties, van de eerste
publieke raadpleging en ter gelegenheid van de plenaire
vergadering dd. 19 juni 2019.
• Alle tot nu toe genomen processtappen in het kader van
de totstandkoming van dit RUP werden gepubliceerd in
het Digitaal Loket Stedenbouwkundige Informatie.
• Het voorontwerp van RUP werd voorgelegd aan de Gecoro op 12 juni 2019. Op de plenaire vergadering van 19 juni
2019 werden geen ongunstige adviezen ontvangen.
• Het Departement Omgeving, Afd. Gebiedsontwikkeling,
Omgevingsplannen en -projecten, Team Mer gevraagd of
een milieu effecten rapport (plan-MER besliste dat geen
plan-Mer moest worden opgesteld voor het voorgenomen
RUP Hof ter Ede
• Het voorontwerp van het grafisch plan omvat de indeling
van het RUP in verschillende zones die elk aan afzonderlijke stedenbouwkundige voorschriften onderworpen zijn.
Deze verschillende zones zijn:
		 - de zone voor eengezinswoningen, ten noorden van
de Ede
		 - de zone voor meergezinswoningen ten noorden van
de Ede
		 - de projectzone voor woningbouw ten zuiden van de Ede
		 - de zone voor gemeenschapsvoorzieningen ten zuiden
van de Ede (incl. zone voor nabestemming voor centrumfuncties).
		 - de zone voor centrumfuncties langsheen de Nieuwstraat
		 - de zone voor beekbegeleidned groen langsheen de Ede.
• Voor elke onderscheiden zone wordt maximaal gestreefd
naar een ruimtelijke verantwoord gebruik van de beschik-
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bare ruimte, een goede leefbaarheid en goed nabuurschap, een optimale bezonning en privacy van het eigen
perceel en de aanpalende percelen.
• Bij de inrichting van elke zone moet dan ook rekening
gehouden worden met het optimaal functioneren van
de zone volgens haar bestemming, waarbij de nodige
aandacht gegeven wordt aan een zuinig en duurzaam
ruimtegebruik.
De gemeenteraad stelt het ontwerp van het gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Hof ter Ede' voorlopig vast.
Dit ontwerp omvat het ontwerp van de toelichtingsnota,
het ontwerp van de stedenbouwkundige voorschriften,
het ontwerp van het plan met de bestaande en juridische
toestand, het ontwerp grafisch register plancompensatie en
het ontwerp grafisch plan en orthofoto.
Aan de gemeenteraad wordt tevens gevraagd het ontwerp
van het RUP Hof ter Ede te onderwerpen aan een openbaar
onderzoek overeenkomstig de bepalingen van art. 2.2.21
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING
• Mede door de gewijzigde wetgeving en het gewijzigd
groenbeheer op de begraafplaatsen waarbij het gemeentebestuur streeft naar parkbegraafplaatsen, is een
vernieuwing van het huidige reglement aangewezen.
• De belangrijkste wijzigingen betreffen:
		 - Afbouw van kelders: uitdovend karakter, enkel in Maldegem centrum worden nog nieuwe kelders geplaatst.
		 - Registratie van aangifte via webformulier en minimumtermijn voor aangifte 2 werkdagen voor begrafenis.
		 - Expliciete vermelding dat geen ruimte mag worden ingenomen buiten de concessies:
		 - Geen bloembakken voor de zerk
		 - Geen beplantingen voor of achter de zerk
		 - Bloemstukken op strooiweide moeten binnen de maand
worden verwijderd
		 - Concessies worden bij aanvang vastgelegd voor het aantal personen. Manier van begraven (kist of crematie) mag
niet worden vastgelegd door hogere wetgeving.
		 - De duur van de concessies wordt gelijkgesteld op 25
jaar, een verlenging is mogelijk voor 15 of 25 jaar. De
eeuwigdurende concessies worden vervangen door een
concessie van 50 jaar, die kan worden hernieuwd voor
50 jaar.
		 - Er wordt een sterretjesweide voorzien in Adegem en Maldegem met beperkte ruimte voor een herinnering (geen
zerken).
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		 - Urnenkelders zijn slechts geschikt voor 3 standaard
urnen, bij sierurnen dient men rekening te houden dat het
aantal kan beperkt worden wegens plaatsgebrek.
		 - Aanwezigheid bij het verloop van de eigenlijke begrafenis moet minimum 2 dagen voor de begraving worden
aangevraagd.
		 - We spreken niet meer van afstand van een concessie
maar beëindiging.
		 - Voorafgaandelijk (urnen) kelders aankopen (bij leven) kan
niet meer, men kan pas aankopen bij eerste begraving.
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging opnieuw vast.
OUDE MOLENWEG - VRAAG OVERNAME STUKJE GROND*
• Het perceel Maldegem, 1ste afdeling sectie C nr 135 A 3,
gelegen in de Oude Molenweg ter hoogte van de doorsteek van Crommewegewatergang onder de rijksweg N 44
bestaat enkel nog kadastraal (oppervlakte 62 m²); op het
terrein is het de laatste jaren in het naburige landbouwterrein opgenomen.
• Omdat het perceeltje voor hen geen nut heeft wensen
de beide eigenaars dit kosteloos over te dragen aan de
gemeente.
• Het nut voor de gemeente is dat zij dan het eigendomsrecht verwerft van de grondstrook boven de regenwaterafvoerleiding komende van het industrieterrein.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de kosteloze
overname van het perceeltje met een kadastrale oppervlakte van 62 m², kadastraal gekend Maldegem, 1ste afdeling
sectie C nr 135 A 3, gelegen in de Oude Molenweg ter hoogte
van de doorsteek van Crommewegewatergang onder de
rijksweg N 44.
De overdracht geschiedt om redenen van openbaar nut,
namelijk om dit perceel en de onderliggende regenwaterafvoerleiding te integreren in het gemeentelijke openbare
domein.
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KRUIPUIT - VASTSTELLLING ARBEIDSREGLEMENT*
• Het arbeidsreglement voor de basisschool Kruipuit werd
voor het laatst vastgesteld in de gemeenteraad van 26
oktober 2011.
• Er werd een nieuw ontwerp van arbeidsreglement opgesteld voor het personeel van de scholengemeenschap
Meetjesland, waartoe ook onze gemeentelijke basisschool
behoort.

• De gemeenteraad stelt het herwerkte arbeidsreglement
voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de
gemeentelijke basisschool Kruipuit, vast.
GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN HET BELEIDSPLAN
VAN DE ZORGRAAD WEST-MEETJESLAND VZW IN OPRICHTING*
• De Vlaamse regering stelde op 17 mei 2019 een besluit
vast aangaande de erkenning en subsidiëring van de
zorgraden, en de inwerking treding van het decreet van 26
april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning
van de eerstelijnsaanbieders.
• Een eerstelijnszone West-Meetjesland wordt opgericht
binnen de grenzen van de gemeenten Maldegem, Aalter
en Lievegem.
• Een voorlopige Zorgraad werd opgericht als aansturend
orgaan van de eerstelijnszone.
• De voorlopige Zorgraad wordt in 2020 een erkende
Zorgraad. In tussentijd moeten de eerstelijnzones een
vzw-structuur worden, met statuten en een beleidsplan
voor de komende twee werkingsjaren.
De gemeenteraad keurt de statuten en het beleidsplan van
de Zorgraad West-Meetjesland vzw in oprichting goed.

POLITIE- BEGROTINGSWIJZIGING 2019 NR. 1-2
• De begroting 2019 werd vastgesteld tijdens de gemeenteraad in haar zitting van oktober 2018.
• De omzendbrief mbt de begroting was nog niet verschenen bij de opmaak van de originele begroting 2019. Maar
omdat de gemeente niet wenste te werken met voorlopige twaalfden in 2019 werd toch besloten om de begroting
al in oktober op de gemeenteraad te brengen zodat het
Toezicht de begroting tijdig kan goedkeuren.
Volgende wijzigingen worden voorgesteld:
Gewone dienst:
uitgaven
		 - Daling personeelskosten met 137.970 euro doordat
bepaalde functies niet ingevuld zijn.
ontvangsten
		 - Federale subsidies: het verkeersveiligheidsfonds van
2014 mag verhoogd worden tot 140.960,40 euro.
		 - Ontvangsten: de doorfacturaties uit detacheringen
personeel mag verhoogd worden met 102.655,79 euro.
De ontvangsten uit recuperaties verzekeringen wordt
verlaagd met 25.000 euro, aangezien er minder arbeidsongevallen zijn.

Buitengewone dienst
In de buitengewone dienst zijn er voor 4.804,79 euro investeringen ingeschreven voor aankopen. Deze investeringen
worden gefinancierd door een buitengewone toelage van
het gemeentebestuur.
De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2019 overeenkomstig de wijziging nr. 1 (gewone dienst) vast volgens de
hiernavolgende tabel (bedragen in Euro):

Gewone
dienst
toestand
na wijziging
nr. 1

Ontvangsten

Uitgaven

geraamd
resultaat
eigen
dienstjaar

4.598.989,51 4.833.366,96 -234.377,45

Het geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst
bedraagt 0,00 euro.
Tevens wordt de politiebegroting 2019 overeenkomstig de
wijziging nr. 2 (buitengewone dienst) vastgesteld volgens de
hiernavolgende tabel (bedragen in Euro):

Buitengewone
dienst

Ontvangsten

Uitgaven

geraamd
resultaat
eigen
dienstjaar

toestand
na wijziging
nr. 2

141.552,34

77.804,79

63.747,55

Het geraamd algemeen resultaat van de buitengewone
dienst bedraagt 0,00 euro.
POLITIE - BEGROTING 2020 - VASTSTELLING
• De omzendbrief mbt tot de begroting was nog niet
verschenen bij de opmaak van de originele begroting
2020. Maar omdat de gemeente niet wenst te werken met
voorlopige twaalfden in 2020 werd toch besloten om de
begroting al in oktober op de gemeenteraad te brengen
zodat het Toezicht de begroting tijdig kan goedkeuren.
• In de begroting 2020 is er een gemeentelijke dotatie voor
de gewone dienst ingeschreven van 2.528.474,05 euro en
een gemeentelijke dotatie voor de buitengewone dienst
van 5.000,00 euro.
De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2020 vast volgens
de hiernavolgende tabel (bedragen in euro):
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Rubriek

Buitengewone dienst

Gewone dienst

ontvangsten
eigen dienstjaar

5.126.905,26

5.000,00

uitgaven eigen
dienstjaar

-5.126.905,26

-5.000;00

Geraamd
resultaat van
het dienstjaar

/

/

saldo vorige
dienstjaren

/

/

saldo
overboekingen

/

/

geraamd
resultaat van het
dienstjaar

/

/

/

/

/

/

geraamd
resultaat van het
vorig dienstjaar
geraamd
algemeen
begrotingsresultaat

MEERJARENPLAN 2019 - OPVOLGINGSRAPPORTERING AKTENAME
• Een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken
van de uitvoering van het meerjarenplan, wordt aan de
raadsleden voorgelegd.
• De verplichte rapportering aan de raad of de opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het
lopende jaar met het geplande. Het rapport geeft aan de
raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het
staat met de uitvoering van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen.

• Op vrijdag 25 oktober 2019 ontving algemeen directeur
Tijs Van Vynckt volgend toegelicht voorstel van beslissing
van raadslid Valerie Taeldeman (CD&V):
		 "Groepsaankoop rookmelders
		 - Vanaf 1 januari 2020 moeten in elke woning rookmelders
hangen. De campagne van de Vlaamse overheid loopt op
nationale TV en veel brandweerzones maken ons allen attent op de decretale verplichting van een rookmelder. Ook
op de website van de hulpverleningszone Meetjesland
kan men alle info over de campagne ‘Hang Rookmelders’
terugvinden.
		 - Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens.
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers.
Rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. En
dan bieden rookmelders bescherming: ze waarschuwen
je bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van
een rookmelder plots als muziek in de oren. We hebben
opgemerkt dat tal van steden en gemeenten een groepsaankoop rookmelders organiseren voor hun inwoners.
Op deze manier kunnen steden en gemeenten een goede
rookmelder bieden aan een scherpe prijs. Mechelen,
Aarschot, Genk, Glabbeek, enzovoort hebben deze
groepsaankoop reeds gelanceerd. Onze CD&V-fractie is
van oordeel dat een groepsaankoop in Maldegem ook
georganiseerd kan worden door het gemeentebestuur.
• Voorstel beslissing
		 De gemeenteraad beslist om vanuit de gemeente een
groepsaankoop rookmelders te organiseren voor de
Maldegemse inwoners."
De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel van
raadslid Taeldeman om vanuit de gemeente een groepsaankoop voor rookmelders te organiseren.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering die betrekking heeft op het eerste semester van het
boekjaar en het meerjarenplan 2019.

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2019*

TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID VALERIE TAELDE-

• De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen
en het audioverslag van de zitting van de raad van 25
september 2019 goed te keuren.

MAN (CD&V): GROEPSAANKOOP ROOKMELDERS
• Het decreet van 10 maart 2017 houdende wijziging van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door
het algemeen invoeren van optische rookmelders voor
woningen betreft.
• Artikel 21 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 bepaalt dat gemeenteraadsleden uiterlijk
vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
kunnen toevoegen.
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RPR - WAARDERINGSBELEID EN EVALUATIETRAJECT
• In artikel 194 van het decreet lokaal bestuur van 22
december 2017 wordt omschreven dat personeelsleden
recht hebben op opvolging en feedback, al dan niet door
middel van een evaluatie, over hun wijze van functioneren. De personeelsleden worden opgevolgd en, in
voorkomend geval, geëvalueerd op ambtelijk niveau. Het
bestuur kan ervoor opteren om eerder te werken met een

systeem van opvolging en feedback. Indien men echter,
wat een statutair personeelslid betreft, wenst over te gaan
tot een ontslag wegens beroepsongeschiktheid, dient
men in de rechtspositieregeling wel nog een evaluatiesysteem te voorzien.
• Er werd, met ondersteuning van Jurplus, een voorstel van
aanpassing van de rechtspositieregeling aan de geplande
regeling inzake waarderingsbeleid en evaluatie voorbereid.
• In de voorgestelde regeling wordt de periodieke evaluatie
vervangen door een waarderingsbeleid. Het personeelslid
wordt opgevolgd en krijgt feedback over zijn manier van
functioneren. De feedback neemt de vorm aan van een
aantal gesprekken met het personeelslid .
• Indien het functioneren van het personeelslid aanleiding
geeft tot breekpunten, kan er een evaluatietraject opgestart worden, dat maatregelen tot gevolg kan hebben.
• De raad verleent goedkeuring aan de tekst houdende
wijziging aan de rechtspositieregeling inzake waarderingsbeleid en evaluatie zoals voorliggend.
MEERJARENPLAN 2019 - OPVOLGINGSRAPPORTERING

• In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële
risico's.
• De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van
de opvolgingsrapportering die betrekking heeft op het
eerste semester van het boekjaar en het meerjarenplan
2019.
WELZIJNSBAND MEETJESLAND – EVALUATIEVERSLAG*
• Artikel 492 van het DLB bepaalt dat elke welzijnsvereniging
in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing
van de raden voor maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voorlegt aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Dat verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging,
waarover de raad voor maatschappelijk welzijn zich binnen drie maanden uitspreekt.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het
evaluatieverslag van de werking van de Welzijnsband Mee
tjesland n.a.v. het eerste jaar nieuwe legislatuur 2019-2024.
Ter info:
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad en

• Artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een
opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de
uitvoering van het meerjarenplan, wordt voorgelegd. Er
wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal
een opvolgingsrapportering over het eerste semester van
het boekjaar voorgelegd.

de raad voor maatschappelijk welzijn gaan door op

• In het verleden moesten raadsleden zich meerdere keren
per jaar uitspreken over bijsturingen van de planning, in
de vorm van een budgetwijziging en/of aanpassing van
het meerjarenplan. In het kader van BBC 2020 werd het
budget als afzonderlijk beleidsrapport afgeschaft en verplicht de regelgever voortaan de verplichte rapportering
aan de raad. De verplichte rapportering aan de raad of de
opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid
van het lopende jaar met het geplande. Het rapport geeft
aan de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe
ver het staat met de uitvoering van beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen.

gemeenteraad.

• Elk jaar moet ten laatste in september een opvolgingsrapportering voor de raad ter beschikking zijn. Deze bevat
minstens volgende elementen:
• Een stand van zaken van de prioritaire actieplannen van
het meerjarenplan;

woensdag 27 november en woensdag 18 december 2019.
De agenda wordt 7 dagen voorafgaand aan de zitting,
bekend gemaakt op www.maldegem.be/bestuur-beleid.
De vergaderingen van de gemeenteraad gaan steeds
door om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis
op de derde verdieping, Marktstraat 7. De raad voor
maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend na de

U bent van harte welkom tijdens de openbare zittingen.
Het volledige verslag van de vorige raden kunt u
raadplegen op de website vanaf de goedkeuring door de
raad in de eerstvolgende zitting.

De gemeenteraad bestaat uit zes politieke fracties
(Open Vld, N-VA, De Merlaan, CD&V, Groen en
VLAAMS BELANG). Open Vld, N-VA en De Merlaan
vormen samen de meerderheidsfracties.
De agendapunten gemarkeerd met een sterretje
werden door alle fracties unaniem goedgekeurd.
Bij de andere punten was de stemming verdeeld of
diende de raad niet te stemmen omdat enkel kennis
genomen werd van het punt.

• Een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
• In voorkomend geval, de wijzigingen en assumpties die
gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of
de aanpassing ervan;
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© Universal Pictures

WOENSDAG
11 DEC '19
14.00 UUR

JEUGDFILM
DE GRINCH

© Luk Monsart

VRIJDAG
13 DEC ‘19
20.30 UUR

VERNIEUWD GENTS
VOLKSTONEEL
ZAKMAN

Het verhaal over de kerst-hatende Grinch is al op
verschillende manieren verfilmd. In deze geanimeerde

In het centrum van Gent, tussen de shoppers en de

versie wordt het originele verhaal van Dr. Suess verteld

toeristen, tussen de pracht en praal van het Lam Gods en

waarin de Grinch van plan is om het kerstfeest te stelen

het Gravensteen, heeft in een bushokje een clochard zijn

van alle inwoners van Whoville.

permanente intrek genomen.

€2

De reacties gaan van ergernis tot jolijt, maar aanvankelijk

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

laat men hem begaan. Tot de dakloze op een dag wordt

in de zaal.

aangerand en bestolen. Dát gaat te ver, vinden sommigen.
Het moest er wel van komen, zeggen anderen.
Het is het begin van een verwoede discussie waarin
verschillende partijen een min of meer elegante oplossing
voor het probleem in pacht beweren te hebben. Tot nóg
iemand het welletjes vindt: Zakman strikes back.

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO),
€ 12 (GABO en -26 jaar)
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VRIJDAG
20 DEC '19
18.00 UUR

© Steven_Hendrix

DE PIEPKES
JONGE SNAKEN FOR X-MAS
DEUREN OPEN OM 17.00 UUR
Hoe kan je beter de kerstvakantie starten dan met een
spetterend optreden?! Je kan in CC Den Hoogen Pad
terecht voor muziek en ambiance!
Om 18.00 uur is het tijd voor een feestelijke betoging met

Je kan tickets kopen via:

de Piepkes! Betogen is een recht en goed feesten is een

•

het loket in CC Den Hoogen Pad

kunst. En toevallig zijn de Piepkes fervente betogers. Zing,

•

het UiTloket in het Gemeentehuis

dans en betoog mee met de Piepkes. Maak spandoeken,

•

www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)

breng megafoons mee en zet natuurlijk een rare hoed op!

Info
Er is ook knotsgekke animatie en er zijn heerlijke pasta’s

050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad

en drankjes te koop.

info@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, Adegem

De Piepkes zijn Frederik Sioen, Roland Van Campenhout,

www.denhoogenpad.be

Pieter-Jan De Smet en Sarah Yu Zeebroek.
GRATIS
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Rustige studie- of werkplek

Blokpunten

1

Blokpunt in de bib
Studenten die tijdens de blokperiode op zoek zijn naar
een rustige studie- of werkplek, zijn opnieuw van harte
welkom in de bibliotheek.
Waar: Je kan studeren aan de leestafels in de bib

2

of in het auditorium, behalve wanneer er een

Extra blokpunt in WZC Warmhof
Studenten kunnen tijdens de komende

nieuw!

blokperiode ook terecht in de Stille Ruimte
van WZC Warmhof.
Waar: Stille Ruimte in WZC Warmhof, Begijnewater 1
te Maldegem.

activiteit doorgaat.
Open: van maandag 16 december 2019 tot en met 31
Open: van dinsdag 17 december 2019 tot en met vrijdag

januari 2020. Elke dag, ook in het weekend, van 8.00 uur

31 januari 2020, elke weekdag van 8.30 tot 18.30 uur.

tot 19.00 uur

Op zaterdag kan je studeren van 9.00 tot 12.00 uur.
Gesloten: op vrijdagvoormiddag, dinsdag 24 en 31
Wens je vroeger te komen studeren, dan kan dit vanaf

december en ook op woensdag 25, donderdag 26

8.30 uur via de dienstingang. Tijdens de middag kun je

december 2019 en woensdag 1 januari 2020.

ook gerust blijven verder studeren.
Extra’s
Gesloten: op dinsdag 24 en 31 december en ook

Studenten mogen zelf hun water en koffie meebrengen

op woensdag 25, donderdag 26 december 2019 en

maar kunnen dit ook kopen in de cafetaria van het

woensdag 1 januari 2020.

Warmhof (tijdens de openingsuren). Tijdens de
middagpauze kan je er ook smullen van de kleine kaart

Extra’s

(voor croques, spaghetti’s,…). WiFi is ook aanwezig.

De bib biedt de studenten gratis water, koffie en thee
aan om het studeren aangenamer te maken. Er zijn ook

Info

oordopjes beschikbaar. Tijdens een pauze kan je een

050 71 55 22 | Bibliotheek

luchtje scheppen op het leesterras.

info@maldegem.be
www.maldegem.be/blokpunten

24 | MALDEGEM MAGAZINE

25

geschenkbon

n
o
-b
De Maldegemse

le handelaars.

de loka
enwerking met

Een initiatief

in sam
tuur Maldegem
van gemeentebes

M

Het ideale geschenk
Visitekaart 55 mm

x 85 mm.indd 1

25
€25
f

1 jaar geldig vana

f

1 jaar geldig vana

/

/

/

M-BON25 NRXXX

/

M-BON25 NRXXX

on

/m-b
www.maldegem.be

8/06/15 14:34

M-bon

De M-bon is het ideale Maldegemse geschenk! Met

De M-bon is ook het perfecte relatiegeschenk.

de M-bon kan je terecht bij tal van Maldegemse

Ondernemingen kunnen vanaf tien stuks de M-bon via

handelaars én ondersteun je onze lokale economie.

factuur en online bestellen via www.maldegem.be/m-bon.

Uiteraard kunnen ook niet-Maldegemnaars de
M-bon kopen. Er zijn M-bonnen verkrijgbaar ter

Terugbetaling

waarde van € 25 of € 10. De M-bon is één jaar geldig

Hebben je klanten al met M-bonnen betaald? Vul het online

en geef je in één keer uit.

"Terugbetalingsformulier M-bon" in en dien alle ontvangen
M-bonnen in bij het Onthaal in het Gemeentehuis. Bij vragen

Verkooppunten

over de terugbetaling kan je terecht bij de Financiële Dienst.

Je kan de M-bon aankopen in:
• Onthaal gemeentehuis

Personeel belonen?

• Bibliotheek Maldegem

Wil je jouw personeel belonen met een M-bon? Dit kan en is
fiscaal vrijgesteld tot de volgende bedragen:

Ruim aanbod
De deelnemende handelaars herken je aan de M-bonsticker

• bij huwelijk of wettelijke samenwoning: tot 245 euro per
werknemer

aan hun vitrine of raadpleeg de lijst op www.maldegem.

• bij een eervolle onderscheiding: tot 120 euro per jaar

be/m-bon. Je kan terecht bij maar liefst 136 handelszaken!

• bij pensionering: tot 40 euro per dienstjaar, met een

Handelaar of ondernemer?

maximum van 1.000 euro
• voor nieuwjaar of sinterklaas: tot 40 euro per kind van de

Inschrijven

werknemer

Ben je een handelaar of ondernemer in Maldegem
en wil je meedoen met de M-bon? Vul het

Info

online "Inschrijvingsformulier M-bon" in.

050 72 89 47 | Dienst Lokale Economie

Relatiegeschenk

info@maldegem.be
www.maldegem.be/m-bon
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Kerstzwemmen
met winter-BBQ
Wanneer: dinsdag 17 december
Tijdstip: van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: Sint-Annazwembad

Inschrijfstrook
Voornaam:			
Naam: 			
Aantal personen:			
Schrappen wat niet past:
Zwembeurt + braadworst =

€6x

=€

Zwembeurt + hamburger =

€6x

=€

Zwembeurt + braadworst + hamburger = € 8 x

=€

Hamburger =

€ 3,50 x

=€

Braadworst =

€ 3,50 x

=€

Totaal:			
(cash te betalen bij afgifte van het inschrijfstrookje)
Gelieve dit strookje af te geven vóór 12 december bij het
Sint-Annazwembad, Gidsenlaan z/n, 9990 Maldegem
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Iedereen welkom!

Cafetaria zwembad
heropent haar deuren
Goed nieuws, sinds half november kan je opnieuw
terecht in de cafetaria van het Sint-Annazwembad!
Combineer je bezoek aan het zwembad voortaan met
een heerlijk drankje en een lekkere versnapering
tijdens de hiernaast vermelde openingsuren.
Toekomstplannen
Het autonoom gemeentebedrijf, de beheerder van
het zwembad en het gemeentebestuur willen het
Sint-Annazwembad opnieuw op de kaart te zetten
als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jong én
oud. Zo is sinds dit voorjaar de zwembadmuts die
niet langer verplicht; zijn privézwemlessen opnieuw
mogelijk; werd begin november een moderner
waterbehandelingssysteem geïnstalleerd en heropende
de cafetaria recent opnieuw haar deuren. Vanaf januari
gelden ook nieuwe openingsuren. Meer daarover in het
infomagazine editie januari.

Info
050 72 89 59 | Sint-Annazwembad
info@maldegem.be
Gidsenlaan zn, Maldegem
www.maldegem.be/zwembadmaldegem
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

