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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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Steun onze Maldegemse handelaars
Shoppen in Maldegem in coronatijden? Het kan. Heel wat
Maldegemse handelaars hebben een online aanbod. Ze
verkopen hun producten via hun website, facebook- of
instagrampagina. Wij bundelen het online aanbod van de
Maldegemse winkels op www.pakjekomtzo.be.
Koop je kerstcadeaus, zeker dit jaar, bij een Maldegemse
handelaar. Ze hebben ons nodig. Of schenk een M-bon, die
kan besteed worden bij tal van Maldegemse handelszaken
en lokale ondernemingen. Meer info via www.m-bon.be.
En als je dan toch aan het shoppen bent, bestel dan
direct ook een afhaalmaaltijd bij één van de Maldegemse
restaurants, die vind je op www.kookpuntmaldegem.be!
Bedankt Topmaldegemnaars.
Peter Van Hecke
Schepen van lokale economie

inhoud

Colofon
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#IGMaldegem

Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
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Voorwoord

en is een uitgave van de Dienst Communicatie –

4

Kort

Gemeente Maldegem.

6

Geef een op en top Maldegems geschenk

8

Start een gesprek met je buren via Hoplr

Verantwoordelijke uitgever:

9

‘Arm in arm, zij aan zij’ zoekt buddy’s

Burgemeester Bart Van Hulle,

10 Bespaar op je energiefactuur met de gratis energiescan!

Koning Albertlaan 46/B6,

11 Bereid je bedrijf voor op de brexit! / Sluitingsdagen

9990 Maldegem

12 5000ste bezoeker compostplaats KUMA
13 Tiende editie Groepsaankoop

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de

14 Doe de check check check voor een gezond binnenmilieu

1ste van de maand. Of heb je vragen over het

16 SVK Meetjesland zoekt panden om te verhuren

infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:

18 Uit de gemeenteraad

050 72 89 72

25 Digitale facturatie, ook op jouw lijf geschreven

info@maldegem.be

26 Schrijf mee en help onrecht de wereld uit.

Gemeentehuis / Marktstraat 7,

27 Gezocht: vrijwilligers om de geschiedenis van Maldegem

9990 Maldegem

mee op de kaart te zetten

www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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Hulp aan kwetsbare
en eenzame inwoners

Steun de Maldegemse
handelaars en horeca
Kookpunt Maldegem

Ter ondersteuning van kwetsbare en eenzame

Ter ondersteuning van de

inwoners startte de gemeente volgende

Maldegemse horeca verzamelt

dienstverlening terug op:

de gemeente opnieuw alle
horecazaken

Boodschappendienst "Broodnodig"

die afhaalmaaltijden aanbieden

Kwetsbare inwoners, ouderen en inwoners die

op één pagina:

in quarantaine zijn, kunnen beroep doen op de

www.kookpuntmaldegem.be.

boodschappendienst “broodnodig”. Je kan je
boodschappen doorgeven:

Geef de Maldegemse horeca een duwtje in de rug en

• tijdens weekdagen van 8.30 tot 12.00 uur

bestel eens een afhaalmaaltijd!

en van 13.30 tot 17.00 uur via het gratis
Pakjekomtzo.be steunt Maldegemse winkeliers

nummer 0800 965 24
• of via broodnodig@maldegem.be

Naar aanleiding van de
verstrengde lockdown

Telefoondienst “Bezorgd”

en de sluiting van heel
Het coronavirus

wat winkels, willen we

treft ons allemaal.

Maldegemse winkeliers

We hebben heel

steunen.

wat vragen en
twijfels. Heb je nood

Op onze website www.pakjekomtzo.be vind je

aan een babbeltje?

een overzicht van alle Maldegemse handelaars die

Heb je vragen over

producten aan huis leveren of waar je producten kan

het virus?

afhalen. Ben jij een Maldegemse handelaar en moet je je

Of ken je iemand

winkel sluiten, kunnen producten afgehaald worden en/

waarover je je

of lever je jouw producten aan huis, laat het ons weten

zorgen maakt of misschien hulp nodig heeft? Laat

via www.maldegem.be/meldpunt-lokale-handelaar.

het ons weten!
• tijdens weekdagen van 8.30 tot 12.00 uur

Info

en van 13.30 tot 17.00 uur via het gratis

050 72 89 30

nummer 0800 965 24

info@maldegem.be

• of via bezorgd@maldegem.be
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www.maldegem.be

Welkom op afspraak
Tijdens de coronacrisis zijn we beginnen werken
op afspraak. En dat zullen we blijven doen.
Dienstverlening op afspraak heeft heel wat

Blijf op de hoogte

Federale en Vlaamse overheid nam een

voordelen. Zo hoef je niet meer aan te schuiven.
Jij plant je afspraak wanneer het jou uitkomt en je
wordt snel geholpen.

aantal strengere maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Afspraak maken
• Via www.maldegem.be/afspraak

Via

• Via info@maldegem.be

0800 14 689 (algemeen infonummer)

• Via tel. 050 72 89 30 (op weekdagen tussen

050 72 89 37 (maatregelen Maldegem)

8.30 en 12.00 uur en 13.30 en 17.00 uur)

info@maldegem.be
www.info-coronavirus.be

Van zodra je afspraak vastligt, krijg je de nodige informatie

www.maldegem.be/coronavirus

over wat je eventueel moet meebrengen en waar je

Maldegem app

verwacht wordt. Je krijgt een afspraakcode die je op de
dag van je afspraak meebrengt.

Gouden regels

We vragen aan elke bezoeker om steeds op tijd te komen
en de richtlijnen te respecteren.

Doe het digitaal!
Wist je dat je voor heel wat zaken niet meer hoeft
langs te komen? Heb je bijvoorbeeld een attest van je
gezinssamenstelling nodig? Dat kan online aangevraagd
én bezorgd worden. Neem zeker een kijkje op
www.maldegem.be/digitaalloket want je kan heel
wat dingen zelf regelen.
Vind je niet wat je zoekt of heb je een vraag?
Contacteer ons dan via info@maldegem.be of bel
ons via tel. 050 72 89 30. Je kan ons telefonisch
bereiken van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot
12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Info
050 72 89 30
info@maldegem.be
www.maldegem.be/afspraak
www.maldegem.be/digitaalloket
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Geef een op en top
Maldegems geschenk
December is bij uitstek cadeautjesmaand. En wat

Relatie- of personeelsgeschenk

is er nu leuker dan een op en top Maldegems

Wat geef je je werknemers als leuk extraatje? Smaken

geschenk geven?! We geven je alvast drie

verschillen en het is dus niet mogelijk om voor iedereen

Maldegemse tips mee:

een apart cadeau te kopen. De M-bon is daarom het

1

perfecte relatiegeschenk! Bovendien is de M-bon

De M-bon, het perfecte geschenk

personaliseerbaar. Naast een originele boodschap is het

De Maldegemse cadeaubon, de M-bon, is voor elke

als bedrijf mogelijk het logo van je bedrijf kosteloos op

gelegenheid het perfecte geschenk! De M-bon kan

de cadeaubon te plaatsen.

besteed worden bij tal van Maldegemse handelszaken
en lokale ondernemingen. Van winkels, fotografen en

De M-bon is fiscaal vrijgesteld tot de volgende bedragen:

kappers tot Maldegemse cafés en restaurants. Het

• bij huwelijk of wettelijke samenwoning: tot 245 euro

aanbod is divers!

per werknemer
• bij een eervolle onderscheiding: tot 120 euro per jaar

Koop een M-bon!
Je kan een bon kopen van € 10 , € 25 of van € 50:
• Online via www.m-bon.be
• Aan het onthaal in het gemeentehuis (tijdens de

• bij pensionering: tot 40 euro per dienstjaar, met een
maximum van 1.000 euro
• voor nieuwjaar of sinterklaas: tot 40 euro per kind van
de werknemer

openingsuren)
• Bij de bibliotheek, Schouwburgplaats (tijdens de

Meer info of bestellen kan via www.m-bon.be/bedrijven

openingsuren)
Info
Waar kan ik mijn M-bon uitgeven?

050 72 89 30

Een deelnemende winkel, ondernemer, horecazaak,...

info@maldegem.be

herken je aan de M-bonsticker aan hun raam/deur of

www.m-bon.be

vind je via m-bon.be/handelaars.
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2

Dompel je onder in de Maldegemse geschiedenis
In september kwam het boek "Geschiedenis van
Maldegem - deel I" uit. Het boek telt 400 bladzijden,
heeft een harde linnen kaft, is rijk geïllustreerd en
in vierkleurendruk.

3

Geef jongeren in armoede een kans op een betere
toekomst
Wil je ook je steentje bijdragen voor een beter
Maldegem? Wil je de naar schatting 300 Maldegemse
kinderen in armoede een kans geven om zich beter te
ontwikkelen en hen zorgeloos laten deelnemen aan het

Haal dit boek zeker in huis want:

sociale leven?

• het boek is een echt collector’s item over de
geschiedenis van onze gemeente. Een must have

Steun hen met een gift van 300 euro. Je gift zal nog dit

voor de iedereen die meer te weten wil komen over

schooljaar gebruikt worden voor het bekostigen van

de historiek en het verleden van onze gemeente!

schoolkosten en -maaltijden, noodzakelijke kledij en

• het boek is een prachtig verzamelwerk om in

andere essentiële kosten. AanZet investeert het bedrag

de boekenkast te prijken en waarmee je elke

waar en bij wie de noden het hoogst zijn in nauwe

boekenliefhebber dus vast en zeker kan plezieren.

samenwerking met de gezinsbegeleider en de school.

• de winter staat voor de deur, dus hét ideale moment
om je te verdiepen in dit uitgebreide naslagwerk!

Je krijgt voor deze gift(en):
• een fiscaal attest. In 2020 is je gift bovendien voor 60%

Het boek kost 40 euro en is te koop:
• in het gemeentehuis, de bibliotheek, CC Den Hoogen
Pad en het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

(i.p.v. 45%) fiscaal aftrekbaar.
• jaarlijks een anoniem verslag van de besteding van de
middelen.

• online via www.maldegem.be/boekgeschiedenis, met
mogelijkheid tot levering.
Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst

Aarzel niet en doe mee via www.aanzetinmaldegem.be!
Info
050 72 72 10 | OCMW

info@maldegem.be

info@maldegem.be

www.maldegem.be/boekgeschiedenis

www.aanzetinmaldegem.be
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Gratis platform voor jouw buurt

Start een gesprek
met je buren via Hoplr
Vorige maand werd in Maldegem het gratis

Inloggen doe je op via www.hoplr.com of via de app

buurtnetwerk Hoplr gelanceerd. Via Hoplr leer je je

Hoplr. Hoe meer deelnemers, hoe interessanter voor

buren niet alleen beter kennen maar kan je elkaar

jullie buurt. Aarzel dus niet om je buren, vrienden en

ook contacteren om bv. spullen te lenen, hulp te

familie die ook in het gebied van het buurtnetwerk

vragen voor een klusje of samen een initiatief in je

wonen aan te spreken. Je kan hen gemakkelijk zelf

buurt uit te werken en aan te kondigen.

uitnodigen via de app of de website www.hoplr.com.

Hoplr verdeelde Maldegem in 6 verschillende buurten:

De gemeente ziet jullie buurtberichten niet, tenzij

Adegem, Kleit, Donk- Vossenhol, Maldegem Oost (=

jullie er zelf voor kiezen om je voorstel of idee met

centrum Oost), Maldegem West (= centrum West),

de gemeente te delen via de gekleurde tegels 'Idee',

Middelburg-Strobrugge-Moerhuize–Vake.

'Melding' of 'Hulpvraag'. Het buurtnetwerk is dus vooral
voor inwoners zelf.

Wie geen brief met code ontving, kan zich ook
gemakkelijk inschrijven zonder code. Hoplr of

Info

één van de buren zal je lidmaatschap dan

0800 96 524 | Sociaal Huis

bevestigen.

info@maldegem.be
www.hoplr.com
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Strijd mee tegen de vereenzaming?

‘Arm in arm, zij aan zij’ zoekt buddy’s
De OCMW’s van Aalter, Maldegem en Wachtebeke

Wat hebben wij te bieden?

gaan samen de vereenzaming te lijf met het

• een enthousiast team van vrijwilligers dat

buddyproject ‘Arm in arm, zij aan zij’. Daarvoor

af en toe samenkomt;

zoeken ze ook in onze gemeente buddy’s. Dat zijn

• opvolging en coaching door de buddycoördinator;

vrijwilligers die mensen in moeilijkheden helpen om

• verschillende vormingen rond allerlei

opnieuw hun draai te vinden.

interessante thema’s;
• een match op maat bij wie je je eigen stijl kwijt kan.

• Ben je 18 jaar of ouder?
• Wil je mensen helpen die het moeilijk
hebben in de samenleving?
• Heb je een open, respectvolle en
gelijkwaardige houding?

Interesse of meer info?
Neem contact op met coördinator Lena voor vrijblijvend
meer informatie en (eventueel) een afspraak voor een
kennismakingsgesprek.

• Wil je je inzetten voor een meer inclusieve
samenleving, een maatschappij waar iedereen
aan deelneemt en een aandeel in heeft?

Info
0470 60 24 45 | Coördinator buddyproject

Heb je 4 x ja geantwoord? Dan ben jij de buddy die

arminarmzijaanzij@aalter.be

we zoeken!

www.maldegem.be/arminarm

Wat kan je betekenen?
Als buddy word je gekoppeld aan een sociaal kwetsbare
persoon (deelnemer) die nood heeft aan ondersteuning
op maat. Je bezoekt en ondersteunt de deelnemer voor
een tijd. Je bent zijn/haar vertrouwenspersoon en leert
zijn/haar dagelijkse obstakels kennen. Je helpt om het
sociaal netwerk van hem of haar terug op te bouwen of
te versterken. Wat je doet, hangt af van de vraag van die
persoon. Dat kan bijvoorbeeld gaan over:
• samen kijken voor een zinvolle vrijetijdsbesteding;
• een luisterend oor bieden;
• wegwijs maken in een nieuwe leefomgeving;
• sociaal isolement doorbreken.
• …
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Bespaar op je energiefactuur
met de gratis energiescan!
We merken allemaal dat onze facturen voor
elektriciteit en/of aardgas een steeds grotere hap
uit ons budget nemen. Vaak kan je al met enkele
simpele aanpassingen de energiekosten verlagen.
Een lager energieverbruik zorgt bovendien ook
voor een beter klimaat. Maar hoe pak je dit aan?
Wij helpen je graag op weg door middel van de
gratis energiescan.

• Je hebt recht op de sociale maximumprijs voor
elektriciteit en aardgas (zgn. beschermde afnemer)²;
• Je beschikt over een actieve budgetmeter voor
elektriciteit of aardgas;
• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij
het ziekenfonds;
• Je hebt een belastbaar inkomen tot en met 31.550 euro
(verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste);
• Je doet beroep op schuldbemiddeling of wordt

Wat is een energiescan?
Een energiescanner komt bij je thuis langs om op maat
van je situatie energiebesparende tips te geven. Je krijgt

begeleid door het OCMW/CAW;
• Je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor
of sociale huisvestingsmaatschappij;

onder andere tips over de verwarming, de verlichting

• Je huurt een woning bij het OCMW of lokaal bestuur;

of je huishoudtoestellen. De energiescanner kan

• Er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit

ook meteen kleine energiebesparende maatregelen

ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC).

uitvoeren (zoals het plaatsen van een ledlamp,
tochtstrips, spaardouchekop...)

Hoe aanvragen?
De energiescan kan worden aangevraagd bij SOM vzw,

Heb je vragen over de werking van je thermostaat, je

welke ook instaat voor de uitvoering van deze scan.

accumulatieverwarming, je energiefactuur? Of wil je wel

Heb je reeds in het verleden een energiescan gehad?

eens weten hoeveel je huishoudtoestellen verbruiken

Geen probleem! Je hebt recht op een tweede gratis

en kosten op je energiefactuur? De energiescanner

opvolgscan!

beantwoordt graag deze vragen.
Info
Voor wie?

0800 96 524 | Woon- en energieloket Maldegem

De energiescan is gratis als je voldoet aan één van

09 378 61 70 | Som vzw

onderstaande voorwaarden:

energiescan@somvzw.be

• Je huurt een woning en de huurprijs is minder dan

www.maldegem.be/energie

524,19 euro
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BREXIT
Is úw
bedrijfr
er klaa?
voor

Doe de Brexit Impact Scan

en ontdek
de mogelijke
Doe de Brexit
Impact
Scaneffecten
van de brexit op uw bedrijf

Bereid
je bedrijf
brexit.belgium.be
voor op de brexit!

V.U.: Regis Massant - Ondernemingsnr.: 0314.595.348 - © Adobe Stock.com - 215-20

DOE DE BREXIT IMPACT SCAN

Sluitingsdagen
gemeentelijke en
OCMW-diensten

economie.fgov.be

/FODEconomie
Op 1 januari 2021 wordt het
Verenigd Koninkrijk
@FODEconomie

Alle gemeentelijke en OCMW-diensten

(Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland)

en het zwembad zijn gesloten op:

een land buiten de EU en gelden er andere

• Donderdagnamiddag 24 december

handelsafspraken dan binnen de EU. Denk

• Vrijdag 25 december (kerstdag)

bijvoorbeeld aan douanecontroles, procedures voor

• Zaterdag 26 december (2de kerstdag)

de in- en uitvoer van producten of kwaliteitseisen.

• Donderdagnamiddag 31 december
• Vrijdag 1 januari (nieuwjaar)

Het is duidelijk dat de brexit een grote economische
impact zal hebben op ons land. Maar wat is de concrete

Info

impact voor jouw bedrijf? Met behulp van de Brexit

050 72 89 30 | Onthaal gemeentehuis

Impact Scan van de FOD Economie kom je te weten

050 72 72 10 | Onthaal OCMW

waar je moet bij stilstaan en wat je nu al kunt doen om

info@maldegem.be

jouw bedrijf voor te bereiden. Aan de hand van een

www.maldegem.be/diensten

aantal vragen bepaalt de scan de algemene impact van
de brexit op jouw onderneming. De vragen gaan over
invoer, uitvoer, intellectuele eigendom, gebruik van
digitale diensten, vervoer en toeleveranciers.
Info
www.brexit.belgium.be
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5000ste bezoeker compostplaats KUMA
In oktober 2018 opende het derde compostterrein

• naast de KUMA, Mevrouw Courtmanslaan 82

in Maldegem aan de kunstacademie KUMA. Joël,

Tijdens de openingsuren is er toezicht door

Roger en Ronny staan al twee jaar in voor het

gemeentepersoneel, vzw Oranje, het MOP-team,

openhouden van het compostterrein op maandag-

compostmeesters of buurtbewoners/vrijwilligers.

en donderdagnamiddag, telkens van 14.00 tot

Bezoekers moeten de richtlijnen van de toezichthouders

15.00 uur.

en de huidige coronamaatregelen respecteren.

Op maandag 5 oktober 2020 mochten ze hun 5000ste

De compostplaatsen in het Sint-Annapark en aan school

klant verwelkomen. Linda Herrebout uit Maldegem is

De Papaver zijn open:

een vaste en tevreden klant die wekelijks langskomt met

• woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

haar groente- en fruitafval. Linda werd dan ook bedankt

• vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur

met chocolaatjes die ze mocht ontvangen van Joël en

• zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur

Ronny. Gemiddeld komen er 35 mensen langs tijdens
het openingsuurtje van het compostterrein. De mensen

De compostplaats aan de KUMA is open:

kunnen er terecht met al hun groente- en fruitafval en

• maandag van 14.00 tot 15.00 uur

voor het ophalen van compost.

• donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
De compostplaats kan gesloten zijn op feestdagen en

Er zijn 3 centrale composteerplaatsen waar inwoners uit

tijdens verlengde weekends. Dit kondigen we tijdig aan

de buurt terecht kunnen met hun groente- en fruitafval:

het toegangshek zodat omwonenden er rekening mee

• in het Sint-Annapark, naast de parking van het Sint-

kunnen houden.

Annazwembad
• naast basisschool De Papaver in Adegem-Dorp langs
de toegang naar het CC Den Hoogen Pad

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
info@maldegem.be
www.maldegem.be/compostplaats
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Inschrijven tot 2 februari 2021

Tiende editie Groepsaankoop
100% groene stroom
Het is dit jaar de tiende keer dat de Provincie

Gratis en vrijblijvend inschrijven

Oost-Vlaanderen de groepsaankoop voor 100%

Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor

groene stroom en aardgas organiseert. Door alle

de Groepsaankoop. Het is mogelijk je in te schrijven tot

geïnteresseerden te verzamelen en samen energie

2 februari 2021. Naast particulieren kunnen ook KMO’s

in te kopen, zakt de prijs bovendien aanzienlijk.

en zelfstandigen deelnemen. Inschrijven kan online

Particulieren, zelfstandigen en KMO’s kunnen zich

via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop, via het

inschrijven tot 2 februari 2021.

gratis nummer 0800 60 60 of via de Milieudienst na
afspraak.   Hoe meer particulieren en professionelen

25% huishoudens veranderde van energieleverancier

zich inschrijven, hoe scherper het aanbod van de

Via de Groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen

winnende energieleverancier zal zijn. De veiling

in 2020 stapten zo’n 33.000 consumenten over naar een

vindt plaats op 2 februari 2021. Tijdens de veiling

voordeliger en groener energiecontract. Voor een Oost-

concurreren verschillende leveranciers met elkaar om

Vlaamse gezin kon de energiefactuur gemiddeld 477

een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Uiterlijk drie

euro goedkoper.

weken na de veiling ontvangen de deelnemers een
persoonlijk aanbod. Zij hebben dan tot eind april 2021

Naast prijs speelt duurzaamheid de laatste jaren een

om te beslissen of ze op het aanbod ingaan. Een vlotte

steeds grotere rol. Via de Groepsaankoop van de

overstap wordt daarna gegarandeerd.

Provincie Oost-Vlaanderen wordt het voor gezinnen en
professionelen eenvoudiger om een keuze voor groene

Info

en lokale energie te maken. Het doel dit jaar is dan ook

0800 60 601 | Provincie Oost-Vlaanderen

om zoveel mogelijk Vlamingen voordelige en duurzame

groenestroom@oost-vlaanderen.be

energie aan te bieden.

050 72 86 13 | Milieudienst
info@maldegem.be
www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop
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Hou je kot gezond!

Doe de check check check
voor een gezond binnenmilieu
Door corona brengen we met z’n allen meer tijd

4 vuistregels om zelf de lucht in je woning gezonder

door in onze woning, zeker nu het weer kouder en

te houden:

natter wordt. Dan is het natuurlijk extra belangrijk
dat de lucht in je woning gezond is! Ververs je de
lucht in je woning niet genoeg, dan kunnen vocht en
schadelijke stoffen niet meer weg. Dit kan zorgen
voor heel wat gezondheidsproblemen, zoals irritatie

1

Ventileer
Ventileren is er voor zorgen dat je de hele tijd verse lucht
in de woning krijgt en je vervuilende stoffen afvoert. Dit
kan je doen door bijvoorbeeld een raam op kiepstand of

van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie,

een kiertje te zetten, ventilatieroosters open te zetten of

astma ... of bij CO zelfs tot de dood. Iedereen kan last

je ventilatiesysteem aan te zetten.

krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, ouderen
en zieken zijn het meest kwetsbaar voor vervuilde
lucht. Hoe kan je daar zelf iets aan doen?

2

Verlucht
verluchten is er voor zorgen dat je in een korte tijd veel
verse lucht binnen brengt, en vochtige of vervuilde
lucht afvoert. Dat doe je typisch na het douchen,
schoonmaken, slapen, klussen, als er veel mensen in een
kamer zijn, het binnen drogen van de was,… Tijdens het
verluchten zet je best je verwarming lager of uit.
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3

Beperk schadelijke stoffen in de woning
Vermijd luchtverfrissers, wierrookstokjes,… te
gebruiken. Wil je dat toch doen? Let er dan op dat je de
gebruiksaanwijzing leest en genoeg verlucht. Rook niet
binnen. Roken vervuilt de binnenlucht echt ongelooflijk.

Hou je kot gezond
VENTILEER
Zorg voor een constante
luchtdoorstroming door je huis

Bij binnenroken zal verluchten nooit genoeg helpen om
de schadelijke stoffen volledig te doen verdwijnen.

4

Zet het raam
op kiepstand

Vermijd CO-vergiftiging

Zet het raam
op een kier

Elk jaar zijn heel wat mensen het slachtoffer van een
CO-vergiftiging door toestellen met een vlam. Dit kunnen
verwarmingstoestellen of waterverwarmingstoestellen
zijn op gas, hout, kolen, …. Kortom: heeft een
toestel een vlam, dan moet je opletten. Laat je
verwarmingsinstallatie nakijken door een erkend
technicus. Soms is dit wettelijk verplicht, maar het
is sowieso altijd aangeraden om veilig en gezond

VERLUCHT

Zet je ventilatie- Zet je ventilatieroosters open
systeem aan

Zet je raam extra open bij o.a.
activiteiten met water

te blijven. Wil je meer weten over wanneer en hoe
je je toestellen moet laten nakijken? Check dan de
verwarmingswegwijzer op www.veiligverwarmen.be.

De was drogen

Douchen

Schoonmaken

Koken

In samenwerking met Logo Gezond+ vzw
Info
www.gezondbinnen.be

Beperk vervuilende
stoffen in huis
en verlucht

Vermijd CO-vergiftiging
door je verwarmingstoestel te laten nakijken

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be

© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
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Reeds meer dan 200 panden in beheer

SVK Meetjesland zoekt panden
om te verhuren
Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen

stijgende vraag van de kandidaten op de wachtlijst op

op de particuliere huurmarkt en verhuurt deze

te vangen. Eind september waren er 1.466 kandidaat-

aan personen en gezinnen die zijn ingeschreven

huurders ingeschreven op de wachtlijst bij SVK

op de wachtlijst. Op deze manier worden de

Meetjesland. 80% van die kandidaten zijn alleenstaand,

woningzoekers die het meest dringend op zoek zijn

waarvan 55% zonder kinderen ten laste.

naar een betaalbaar en kwalitatief pand, het eerst
aan een sociale woning geholpen via een sociaal
verhuurkantoor.
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland (kortweg SVK)
Meetjesland is vandaag uitgegroeid tot een organisatie
met 210 panden in beheer, waarvan 33 in Maldegem.
Het SVK voorziet een dienstverlening in de gemeentes
Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, SintLaureins, Wachtebeke en Zelzate en geniet Vlaamse,
provinciale en gemeentelijke financiering.
Deze groei is positief maar ook noodzakelijk om de
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SVK Meetjesland heeft
in Maldegem
33 woningen in beheer.

Voordelen voor verhuurders

Voor wie?

Dit jaar overschreed SVK Meetjesland de kaap van 200

De personen en gezinnen die het meest dringend

panden in beheer. De verhuurders van panden vinden

op zoek zijn naar een sociale woning, krijgen het

hun weg naar SVK Meetjesland en daar zijn verschillende

eerst een SVK-woning toegekend. Hiervoor werkt

redenen voor:

SVK Meetjesland met een toewijzingssysteem volgens

• Alle SVK-verhuurders genieten van een verlaagd

hoogdringendheid. Via het puntensysteem wordt op

tarief van de onroerende voorheffing en als een

basis van de actuele situatie van de kandidaat een

eigenaar een pand koopt om te verhuren aan een

rangorde bepaald. Wie het meest dringend op zoek is

erkend sociaal verhuurkantoor, geniet deze van het

naar een betaalbare en kwalitatieve woning, komt het

gunsttarief van de registratierechten.

eerst aan bod.

• De Vlaamse Overheid
kent heel wat financiële
voordelen toe voor het
renoveren van een pand om
het daarna te verhuren aan
een erkend SVK. Vooral de
renovatiepremie, waarbij
de eigenaar-verhuurder van

Verhuurders vinden
duidelijk hun weg
naar SVK Meetjesland
en daar zijn verschillende
redenen voor.

De SVK-huurders worden begeleid
bij alles wat met hun woonsituatie
te maken heeft, dit gebeurt
aan de hand van administratieve
ondersteuning en door het
uitvoeren van huisbezoeken. Om
de huurbegeleiding te optimaliseren
doet het SVK beroep op tal van

een SVK-woning tot € 10.000 premie kan genieten,

andere welzijnsorganisaties zoals het OCMW, CAW,

zorgde voor heel wat bijkomende inhuringen.

thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg,….

• Sinds enkele jaren is er ook een financieel

Om het recht op wonen te realiseren voor de meest

voordeel voor eigenaars die één of meerdere

woonbehoeftigen, is SVK Meetjesland een belangrijke

nieuwbouwpanden verhuren aan een sociaal

partner. Via de ondersteuning voor de eigenaars,

verhuurkantoor. Als een nieuwbouwpand voor

de begeleiding van de huurders en in samenwerking

minstens 15 jaar wordt verhuurd aan een erkend

met het lokaal gemeente- en OCMW-bestuur werkt

SVK, geniet de eigenaar van een verlaagd BTW-tarief

SVK Meetjesland verder aan de uitbouw van het

van 12% op de bouwkost van het nieuw gebouwde

patrimonium om een antwoord te bieden op de steeds

pand. Op deze manier kon het SVK de voorbije jaren

stijgende vraag van de kandidaat-huurders.

meerdere nieuwbouwpanden inhuren, wat een goede
zaak is voor het uitbouwen van het patrimonium en

Info

waardoor het aanbod van betaalbare en kwalitatieve

09 376 71 01 Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland

woningen voor kandidaat-huurders wordt uitgebreid.

info@svkmeetjesland.be
www.svkmeetjesland.be

• In ruil voor een lagere huurprijs dan de marktprijs,
heeft de verhuurder recht op gegarandeerde
huurbetalingen gedurende de volledige termijn
van het huurcontract (dus ook bij leegstand
en als de onderhuurder niet betaalt aan het
SVK). Elke nieuwe SVK-huurder geniet van een
maandelijkse tegemoetkoming in de huurprijs, de
Vlaamse huursubsidie. Op deze manier wordt de
betaalbaarheid voor de SVK-huurder gegarandeerd.
Bij de meeste SVK-huurders bedraagt de huursubsidie
€ 150 of meer.
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 OKTOBER 2020
GEMEENTERAAD

ONTSLAG RAADSLID PAUWELS: AKTENAME
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag als

MEDEDELINGEN

gemeenteraadslid van Raf Pauwels.

Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt het antwoord
van de gouverneur mee over de klacht die werd
ingediend aangaande de verkaveling in de Gotjensstraat.

ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING
EVA WILLEMS ALS GEMEENTERAADSLID IN
OPVOLGING VAN ONTSLAGNEMEND RAADSLID RAF

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN
ALS MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET

PAUWELS*

CORONAVIRUS COVID-19: BEKRACHTIGING*

Met het oog op haar aanstelling als titelvoerend lid van de

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de

gemeenteraad legt zij in handen van de voorzitter de eed

burgemeester van 21 oktober 2020 inzake vergaderingen

als gemeenteraadslid af: ‘Ik zweer de verplichtingen van

van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis.

mijn mandaat trouw na te komen”.

De geloofsbrieven van Eva Willems worden goedgekeurd.

Ingevolge haar aanstelling als gemeenteraadslid wordt
GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIO- OF AUDIOVISUELE
OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 30
SEPTEMBER 2020*
De gemeenteraad keurt de notulen en de audio-opname
van de zitting van de gemeenteraad van 30 september
2020 goed.
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Eva Willems van rechtswege lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn.

BEHEERSOVEREENKOMST - STRAATBOMEN
IN WEGBERM*
De gemeenteraad keurt de ontwerp
beheersovereenkomst - straatbomen in wegberm goed.
LOKALE POLITIE - OPSCHORTING VAN HET
SELECTIEREGLEMENT*
De gemeenteraad gaat akkoord met de opschorting van het
selectiereglement politiezone Maldegem van 27 april 2017.
Eedaflegging Eva Willems als gemeenteraadslid.

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING (INSPECTEUR
VAN POLITIE) (MEDEWERKER LOKALE RECHERCHE)*
Bij de lokale politie Maldegem wordt één voltijdse

PATRIMONIUM - AANKOOP TERREINEN MEVR.
COURTMANSLAAN - KLEINE KATSWEG - DEFINITIEVE

statutaire betrekking van inspecteur van politie

BESLISSING

kader van de mobiliteit van de geïntegreerde politie.

medewerker lokale recherche, vacant verklaard in het

De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de
aankoop aan het GO! gelegen aan de Katsweg te
Maldegem volgens de voorwaarden opgenomen in het
ontwerp van verkoopakte.

STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING NABIJ DE
DOORNSTRAAT - HOGEBRANDDREEF: PRINCIPIËLE
BESLISSING
Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling

PATRIMONIUM - BASISSCHOOL KRUIPUIT - VERKOOP -

nabij Doornstraat - Hogebranddreef wordt principieel de

DEFINITIEVE BESLISSING
De gemeenteraad gaat definitief akkoord met de

straatnaam "Sompelken" toegekend.

verkoop van het perceel gelegen te Maldegem,

STRAATNAAMGEVING IN DE VERKAVELING NABIJ DE

zijnde een schoolgebouw, omvattend de klaslokalen,
de parking en de toegangsweg tot de klaslokalen

DONKSTRAAT: PRINCIPIËLE BESLISSING*
Aan de nieuw aangelegde straat binnen de verkaveling

en een klein gedeelte van de in landbouwzone

nabij de Donkstraat wordt principieel de straatnaam

gelegen speelplaats, gelegen Kruipuit 19a, volgens

"Sint-Janshof" toegekend.

de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van
verkoopakte.

GOEDKEURING OVEREENKOMST VOOR
INTERBESTUURLIJK SAMENWERKINGSVERBAND

PATRIMONIUM - BASISSCHOOL KRUIPUIT -ERFPACHT -

SCHAKELZORGCENTRUM SANAPOLIS*

DEFINITIEVE BESLISSING
De gemeenteraad gaat definitief akkoord met het in

• Tijdens de eerste Coronagolf werden de nodige
voorbereidingen getroffen voor de oprichting van

erfpacht geven van het perceel gelegen te Maldegem,

een schakelzorgcentrum. Schakelzorgcentra konden

zijnde een perceel grond met gebouwen, omvattend

een oplossing bieden voor mensen die medisch

de speelplaatsen , een bergruimte op de speelplaats

gezien het ziekenhuis mochten verlaten, maar die

vooraan , en het gebouw met de turnzaal, keuken en

(dikwijls om sociale en medische redenen) nog niet

eetzaal, gelegen Kruipuit 19a, volgens de voorwaarden

naar huis konden. Denk bijvoorbeeld aan mensen

opgenomen in het ontwerp van erfpachtakte.

voor wie de continuïteit van zorg of een aangepaste

GEMEENTEPATRIMONIUM - GOEDKEURING

• Tegelijk wilde de Vlaamse overheid de instroom in het

woonomgeving nog niet geregeld is.
GEBRUIKSOVEREENKOMST GEK OP GROEN*
De gebruiksovereenkomst "Gek op groen" tussen de

ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg

gemeente Maldegem en Scholengroep 23 van het GO!

ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet

wordt goedgekeurd.

waren met COVID-19, niet thuis konden blijven, maar

nodig hadden. Schakelzorgcentra konden daarom

nog niet meteen naar het ziekenhuis moesten of het
ziekenhuis al konden verlaten.
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• Vanuit de sector werd de vraag gesteld naar een
vorm van “protocolakkoord” om de oprichting

de bestuursperiode lopende van 1 april 2023 tot
31 maart 2025.

van een intergemeentelijk schakelzorgcentrum
mogelijk te maken. In intergemeentelijk overleg

VERKAVELING OUDE GENTWEG - GOEDKEURING

en in overleg met het regionaal ziekenhuis AZ
Alma werd ernaar gestreefd om de oprichting van

TRACÉ WEG*
De gemeenteraad beslist om dit agendapunt te verdagen

een schakelzorgcentrum op te richten binnen de

naar een volgende zitting.

eerstelijnszone.

schakelzorgcentrum niet aan de orde is geweest.

KENNISNEMING BESLISSING IMEWO EN OVERIGE TE
VERRICHTEN FORMALITEITEN M.B.T. DE INBRENG IN
NATURA N.A.V. DE TOETREDING VOOR DE ACTIVITEIT

De Vlaamse overheid besliste bijgevolg finaal om dit

OPENBARE VERLICHTING*

schakelzorgcentrum niet op te starten.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van

• De evolutie van de Coronacrisis heeft echter
aangetoond dat de effectieve oprichting van een

• Toch vraagt de hogere overheid aan de betrokken

de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2019

gemeenten uit de eerstelijnszones Oost en West

houdende de aanvaarding van de toetreding per 1

en aan de gemeente Wachtebeke om aan te tonen

juli 2019 van de gemeente voor de activiteit openbare

dat de gemeenten de intentie hadden om een

verlichting tot Imewo en van de ermee gepaard gaande

schakelzorgcentrum op te richten met AZ Alma.

kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de

• Daarom dient het initiële ontwerp van overeenkomst
met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk

buitengewone algemene vergadering van 11 december
2019.

samenwerkingsverband “Schakelzorgcentrum
Sanapolis” door de gemeenten goedgekeurd te

Het ontwerp van notariële akte houdende formalisering

worden.

van hogervermelde inbreng in natura wordt

• Deze goedkeuring is noodzakelijk om de

goedgekeurd.

voorbereidende kosten die reeds zijn gemaakt,
te kunnen dekken met subsidies van de Vlaamse

BEKRACHTIGING WIJZIGING STATUTEN

overheid.

CULTUURADVIESRAAD
De gemeenteraad bekrachtigt de statuten van de

De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst

cultuuradviesraad.

met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk
samenwerkingsverband "Schakelzorgcentrum Sanapolis"

BEKRACHTIGING WIJZIGING HUISHOUDELIJK

goed.

REGLEMENT CULTUURADVIESRAAD
De gemeenteraad neemt akte van het huishoudelijk

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN -

reglement van de cultuuradviesraad zoals goedgekeurd

IMEWO - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de

door zijn algemene vergadering.

agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

AKTENAME SAMENSTELLING CULTUURADVIESRAAD

van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 14

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling

december 2020.

van cultuuradviesraad Maldegem en erkent de raad als
dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
- VENECO - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER

BEKRACHTIGING STATUTEN LANDBOUWADVIESRAAD

RAAD VAN BESTUUR

De gemeenteraad keurt de statuten van de

Schepen Jason Van Landschoot wordt voorgedragen

landbouwadviesraad goed.

als kandidaat-bestuurder bij Veneco voor de huidige
bestuursperiode, nog lopende tot 31 maart 2021 en

AKTENAME LEDEN EN DAGELIJKS BESTUUR

voor de volgende bestuursperiode lopende van 1 april
2021 tot 31 maart 2023 en voor de voordracht door de

LANDBOUWADVIESRAAD
De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling en

gemeente Destelbergen, als kandidaat-deskundige voor

dagelijks bestuur van de landbouwadviesraad.
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BEKRACHTIGING STATUTEN ECONOMISCHE

AKTENAME SAMENSTELLING SPORTADVIESRAAD

ADVIESRAAD
De gemeenteraad neemt akte van de statuten van de

De gemeenteraad erkent de sportadviesraad in zijn
nieuwe samenstelling.

economische adviesraad.
BEKRACHTIGING WIJZIGING STATUTEN
BEKRACHTIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ECONOMISCHE ADVIESRAAD
De gemeenteraad neemt akte van het huishoudelijk

JEUGDADVIESRAAD
De gemeenteraad keurt de wijzigingen in de statuten van
de jeugdadviesraad goed.

reglement van de economische adviesraad.
AKTENAME SAMENSTELLING JEUGDADVIESRAAD
AKTENAME SAMENSTELLING ECONOMISCHE

De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling

ADVIESRAAD
De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling

van jeugdadviesraad Maldegem en erkent de raad als
dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor jeugd.

van de economische adviesraad en erkent de raad als
dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor economie.

BEKRACHTIGING STATUTEN VAN DE

BEKRACHTIGING STATUTEN MILIEUADVIESRAAD

SENIORENADVIESRAAD
De gemeenteraad bekrachtigt de statuten van de

De gemeenteraad keurt de statuten van de

seniorenadviesraad.

milieuadviesraad goed.

BEKRACHTIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

AKTENAME LEDEN EN DAGELIJKS BESTUUR

VAN DE SENIORENADVIESRAAD
De gemeenteraad bekrachtigt het huishoudelijk

MILIEUADVIESRAAD
De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling en

reglement van de seniorenadviesraad.

dagelijks bestuur van de milieuadviesraad.

AKTENAME SAMENSTELLING SENIORENADVIESRAAD
De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van

BEKRACHTIGING WIJZIGING STATUTEN ADVIESRAAD

seniorenadviesraad Maldegem en erkent de raad als

VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De gemeenteraad keurt de statuten van de adviesraad

dusdanig als gemeentelijk adviesorgaan voor senioren.

voor ontwikkelingssamenwerking goed.

INSTALLATIE EN SAMENSTELLING WIJZERAAD
• De gemeenteraad keurde in zitting van 27 mei 2020

AKTENAME SAMENSTELLING ADVIESRAAD VOOR

het reglement Wijzeraad en adviesraden goed.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling

• De adviesraden dienden één of meerdere personen af

en het dagelijks bestuur van de adviesraad voor

• De Wijzeraad bestaat uit vertegenwoordigers van vijf

ontwikkelingssamenwerking.

te vaardigen in de Wijzeraad.
domeinen: jeugd, sport, cultuur, economie en welzijn.

BEKRACHTIGING VERVANGING STATUTEN

De gemeenteraad keurt de samenstelling van de

SPORTADVIESRAAD 5/10/2020
De gemeenteraad keurt de statuten van de

Wijzeraad Maldegem goed en erkent deze raad als
dusdanig als de overkoepelende participatieraad.

sportadviesraad goed.
BEKRACHTIGING VERVANGING HUISHOUDELIJK
REGLEMENT SPORTADVIESRAAD
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van
de sportadviesraad goed.

TIJDELIJKE MAATREGEL OP DE TOEKENNING VAN
SUBSIDIES AAN MALDEGEMSE JEUGD-, SPORT-,
SENIOREN- EN CULTUURVERENIGINGEN - BEPALEN
SUBSIDIEBEDRAG VOOR DE WERKJAREN 2019-2020 EN
2020-2021*
De gemeenteraad gaat akkoord met de tijdelijke
maatregel om een uitzondering toe te staan op
onderstaande reglementen voor de toekenning van de
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niet-nominatieve subsidies aan Maldegemse jeugd-,

een visum onder voorbehoud toekent, mits zij haar

sport-, senioren- en cultuurverenigingen voor het

beslissing omstandig motiveert, voor onderstaande

werkjaar 2019-2020 en het werkjaar 2020-2021.

gevallen:
• Voor dossiers waarvoor geen of onvoldoende

UITBETALING TOELAGEN KERMISCOMITÉS*

krediet beschikbaar is en waarvoor cumulatief aan

De uitbetaling van de gemeentelijke toelagen aan de

onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

Maldegemse kermiscomités wordt goedgekeurd zonder

- Er is een gegronde reden om nu reeds

opvragen van bewijsstukken.

besluitvorming te initiëren;
- Het kredietprobleem kan niet opgelost worden door

WIJZIGING REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN
SUBSIDIËRING VAN HET PLAATSELIJKE JEUGDWERK

een kredietverschuiving binnen de dienst;
- De volledige financiële gevolgen van het dossier

MALDEGEM*

zijn gekend en er is engagement om de nodige

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het

kredieten bij een volgende kredietverschuiving goed

subsidiereglement van het plaatselijk erkende jeugdwerk
Maldegem goed.

te keuren door het college te voorzien;
- Het (eerste) transactiemoment zal pas plaatsvinden
nadat de voorwaarden die door de financieel

VISUM - WIJZIGING VRIJSTELLING VAN VISUM

directeur werden opgelegd, kunnen voldaan

VERPLICHTINGEN
De gemeenteraad keurt de uitsluiting van

worden. Concreet betekent dit bv. dat de

visumverplichting op onderstaande categorieën goed:

kredietverschuiving werd goedgekeurd en de nodige

• Alle verbintenissen met een waarde van minder

kredieten beschikbaar zijn voor betaling van de

dan 30.000 euro (excl. btw) die verrekend worden
op kredieten ingeschreven in het investerings-

werken pas starten nadat de eerstvolgende

facturen;
• Voor dossiers waarin omwille van andere gegronde

en exploitatiebudget, met uitzondering van

redenen (evaluatie door de financieel directeur) het

investeringssubsidies hoger dan 10.000 euro en daden

visum maar mits voorwaarden kan worden toegekend.

van beschikking van onroerende goederen.
• Toekenning van niet-terugvorderbare financiële steun,

Het besluit van 24 februari 2014 over de bepaling van

goedgekeurd door het bijzonder comité, met een

categorieën van verrichtingen die uitgesloten zijn van

maximum bedrag van 30.000 euro per steun.

visum wordt opgeheven, met ingang van 1 november

• Tewerkstellingen met toepassing van art. 60, §7,

2020.

van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn
• Tewerkstellingen ter uitvoering van andere
werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden
voor maximum vier jaar, in het kader van de opdracht
van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 1, van de

INTREKKING BELASTING OP DE NATUURLIJKE
EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE
ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED
VAN DE GEMEENTE - AANSLAGJAAR 2016 EN
AANSLAGJAAR 2017 - INTREKKING EN BESLISSING TOT
TERUGBETALING CONFORM ARTIKEL 1235 VAN HET

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare

BURGERLIJK WETBOEK

centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader

Het reglement ‘Gemeentebelasting op de natuurlijke

van de opdracht van het openbaar centrum voor

en rechtspersonen die een economische activiteit

maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13

uitoefenen op het grondgebied van de gemeente -

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op

aanslagjaar 2016 en aanslagjaar 2017, wordt ingetrokken

maatschappelijke integratie.

en de gemeenteraad beslist om de geïnde belasting

• Doorschuivingen in de functionele loopbaan

terug te betalen.

• Het visum wordt binnen de vijf werkdagen na
aanvraag afgeleverd.
De gemeenteraad keurt goed dat de financieel directeur
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RETRIBUTIE OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR
DOMEIN VOOR BOUW- EN ANDERE WERKEN*
De gemeenteraad stelt een retributie op de inname van

het openbaar domein voor bouw- en andere werken

2020 van de kerkfabriek Sint-Antonius (Eeklo-

vast.

Balgerhoeke).

POLITIE- BEGROTINGSWIJZIGING 2020 NR. 3-4

KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (EEKLO) - BUDGET 2021

De gemeenteraad stelt de gewijzigde politiebegroting

- AANPASSING
De gemeenteraad beslist om het budget 2021 van de

2020 vast.

kerkfabriek van Sint-Antonius te Balgerhoeke-Eeklo aan
POLITIE - BEGROTING 2021 - VASTSTELLING

te passen conform de gemeenteraadsbeslissing van 18

De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2021 vast.

december 2019, waarbij de exploitatietoelage ten laste
van de gemeente Maldegem 8.158 euro bedraagt, en de

KERKFABRIEK SINT ADRIANUS (ADEGEM)
- BUDGETWIJZIGING 2020/01 EN 02,
MEERJARENPLANWIJZIGING 01 EN 02, EN BUDGET

investeringstoelage 0 euro.

2021
De gemeenteraad beslist de meerjarenplanwijzigingen

MEERJARENPLANWIJZIGING - NIET-GOEDKEURING
De gemeenteraad beslist om géén goedkeuring

1 en 2 en budgetwijzigingen 2020/1 en 2 voor het jaar

te verlenen aan de meerjarenplanwijzigingen 1

2020 aan te passen.

(2020-2025) van de kerkfabriek van Sint-Antonius te

Tevens beslist de gemeenteraad om het budget 2021

Balgerhoeke-Eeklo en de bedragen zoals goedgekeurd

aan te passen.

in de gemeenteraadszitting van 18 december 2019 te

De respectieve exploitatie- en investeringstoelagen

handhaven.

worden voorzien in de eerstvolgende wijziging van het

KERKFABRIEK SINT-VINCENTIUS (KLEIT) -

meerjarenplan van de gemeente.

BUDGET 2021 - AKTENAME
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021

KERKFABRIEK SINT-JOZEF (DONK) - BUDGETWIJZIGING
2020 1, MEERJARENPLANWIJZIGINGEN 1 EN 2 EN

van de kerkfabriek Sint-Vincentius a Paulo (Kleit).

BUDGET 2021.

worden voorzien in de eerstvolgende wijziging van het

De meerjarenplanwijziging 1 en 2, de budgetwijziging

meerjarenplan van de gemeente.

KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (EEKLO) -

De respectieve exploitatie- en investeringstoelagen

2020 en het budget 2021 worden goedgekeurd.

eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan van de

KERKFABRIEK HH PETRUS EN PAULUS
(MIDDELBURG) - BUDGETWIJZIGING 2020 EN
MEERJARENPLANWIJZIGING, EN BUDGET 2021 -

gemeente.

AKTENAME

Voor de kerkfabriek Sint-Jozef wordt voor 2021
een exploitatietoelage van € 5.702 voorzien in de

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging
KERKFABRIEK SINT-BARBARA (MALDEGEM) MEERJARENPLANWIJZIGING01 EN BUDGET 2021 -

2020/01, de meerjarenplanwijziging 1 en het

AANPASSING

Paulus (Middelburg). De respectieve exploitatie- en

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2020 en de

investeringstoelagen worden in de eerstvolgende

geactualiseerde meerjarenplan 2020-2025, waarbij voor

wijziging van het meerjarenplan van de gemeente

het jaar 2020 de exploitatietoelage wordt vastgelegd op

voorzien.

budget 2021 van de kerkfabriek HH Petrus en

€ 50.710 en de investeringstoelage op € 3.000 goed.
Het budget 2021 wordt aangepast. De respectieve

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

exploitatie- en investeringstoelagen worden voorzien
in de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan
van de gemeente.

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
30 SEPTEMBER 2020*

KERKFABRIEK SINT-ANTONIUS (EEKLO) -

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen

BUDGETWIJZIGING 2020 - AKTENAME
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging

en de audio-opname van de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 30 september 2020 goed.
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LEGAAT VAN HEEDEN – VERKOOP LAATSTE STUK
UIT HET LEGAAT, ZIJNDE EEN RECHT VAN ERFPACHT
GELEGEN IN HET SAS VAN GENT - GOEDKEURING AKTE *
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat omwille van
de vastgestelde vervuiling van de grond akkoord met een
lager bod van 1000 euro en met de ontwerp-akte van
overdracht die voorligt voor het recht van erfpacht op

Vanwege de noodzakelijke maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken en
zolang dit noodzakelijk blijft, gaan de vergaderingen
door via het digitaal vergaderportaal. De
vergaderingen kunnen live gevolgd worden via de
livestream op de gemeentelijke website, via deze
link: https://web-maldegem.streamovations.be

het perceel grond met opstal en aanhorigheden gelegen

VISUM – WIJZIGING VRIJSTELLING VAN VISUM

Eens de coronamaatregelen zullen opgeheven
worden, bent u opnieuw van harte welkom tijdens
de openbare zittingen van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn in de raadzaal in
het gemeentehuis.

VERPLICHTINGEN - GOEDKEURING
Zie beslissing gemeenteraad.

De verslagen van de vorige raden kunt u raadplegen
op de website vanaf de goedkeuring door de raad in

in Sas van Gent, Stationsstraat 27 in het kader van het
legaat van Heeden, waarin OCMW Maldegem medebegunstigde is.

de eerstvolgende zitting.
WELZIJNSVERENIGING AUDIO – JAARREKENING 2019:
KENNISNAME
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van

De gemeenteraad bestaat uit zes politieke fracties

de jaarrekening 2019 van Welzijnsvereniging Audio.

(Open Vld, N-VA, De Merlaan, CD&V, Groen en
VLAAMS BELANG). Open Vld, N-VA en De Merlaan

WELZIJNSVERENIGING AUDIO – TOETREDING VAN
DE GEMEENTEN AALTER, HERK-DE-STAD, KAPRIJKE,
LIEVEGEM, SINT-LAUREINS, OCMW HERK-DE-STAD EN

vormen samen de meerderheidsfracties.

VIVES HOGESCHOOL: GOEDKEURING*

Bij de andere punten was de stemming verdeeld of

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toetreding

diende de raad niet te stemmen omdat enkel kennis

tot de vereniging Audio van gemeente Aalter, gemeente

genomen werd van het punt.

Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem,
gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en De veg
Vives Hogeschool goed.
Ter info:
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn gaan
door op donderdag 26 november en op donderdag
17 december 2020. 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. De raad voor maatschappelijk
welzijn vergadert aansluitend na de gemeenteraad.
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De agendapunten gemarkeerd met een sterretje
werden door alle fracties unaniem goedgekeurd.

Digitale facturatie,
ook op jouw lijf geschreven
Uit onderzoek van De Watergroep blijkt dat we onze

documenten digitaal zouden ontvangen, worden er

(water)facturen nog graag op papier ontvangen.

jaarlijks 3.200 bomen of 5.000 m² bos bespaard.

Waarom blijven we halsstarrig vasthouden aan
papieren facturen in dit digitale tijdperk?

10 euro korting
Digitale facturatie is niet alleen duurzaam. Het is ook

5 papierprofielen

snel, praktisch, veilig en gemakkelijk. Kies je ervoor

62,04%, dat zijn 870.427

om je documenten van De Watergroep digitaal te

klanten (= gezinnen), ontvangt

ontvangen in plaats van op papier? Dan krijg je eenmalig

zijn of haar waterfacturen

10 euro korting op je waterfactuur (als je ten laatste

van De Watergroep nog op

31 december 2020 overstapt). Op deze manier wil het

papier. De redenen daarvoor

waterbedrijf haar steentje bijdragen aan een beter

zijn uiteenlopend, maar kunnen we linken aan vijf

milieu.

‘papierprofielen’. Ontdek via Youtube (De Watergroep)
welk ‘papierprofiel’ jij bent en waarom digitale facturatie

Bron cijfers: klantentevredenheidsonderzoek De Watergroep,

ook op jouw lijf geschreven is.

uitgevoerd in juni 2020 bij 1500 respondenten.

5.000 m² bos

Info

In 2019 verstuurde De Watergroep ongeveer 7 miljoen

www.dewatergroep.be/digitaal

brieven en evenveel enveloppen. Dit zijn voornamelijk
waterfacturen. Als alle klanten van De Watergroep hun
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Schrijfmarathon Amnesty International

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

de opheffing van het rijverbod voor vrouwen en de

naar jaarlijkse traditie de Schrijfmarathon. Tijdens

afschaffing van het mannelijke voogdijschap. Aan de

de Schrijfmarathon vertrekken er vanuit alle

Turkse autoriteiten kan je vragen om de aanklachten

hoeken van de wereld brieven en petities richting

tegen Melike en Özgür, twee LGBTQ+ activisten, te laten

ministers en presidenten om hen te vragen een

vallen. Zij organiseerden een vreedzame Pride sit-in aan

einde te maken aan mensenrechtenschendingen.

hun universiteit en riskeren nu tot drie jaar cel.

De mensen van wie de rechten niet gerespecteerd
worden, ontvangen dan weer vele duizenden

Laat je stem horen en schrijf een brief

solidariteitsboodschappen en steunkaartjes.  Vorig

Ook in deze ongewone tijden kan je je onbeperkt

jaar leverde de Schrijfmarathon wereldwijd meer

inzetten voor mensenrechten. Benieuwd hoe jij kan

dan 6,6 miljoen brieven, kaartjes en handtekeningen

meedoen? Deelnemen aan de Schrijfmarathon kan de

op, een nieuw record. En maar goed ook, want élke

hele maand december. Bestel een schrijfpakket voor

brief telt: hoe meer brieven, hoe groter de druk op

je bubbel op www.schrijfmarathon.be of download de

de autoriteiten om het onrecht aan te pakken, hoe

voorbeeldbrieven!

beter het resultaat.

1. Schrijf thuis brieven met je bubbel of organiseer een
digitale schrijfactie (via videocall) onder vrienden, met

Voor wie schrijven we dit jaar?
Dit jaar zijn er opnieuw tien schrijfacties voor mensen
die onze hulp nodig hebben. Zo kan je schrijven voor

familieleden, collega’s of buren.
2. Teken een of meerdere petities op www.
schrijfmarathon.be

Gustavo, een student psychologie uit Chili, die blind

3. Volg het online event schrijfmarathon@home

werd na buitensporig politiegeweld omdat hij op straat

4. Roep zoveel mogelijk anderen op om mee te doen

protesteerde tegen de ongelijkheid in zijn land. We
roepen Saudi-Arabië op om mensenrechtenactiviste

Info

Nassima onmiddellijk vrij te laten. Zij zit al meer dan

050 72 89 51 | Dienst Noord-Zuid

twee jaar achter de tralies omdat ze opkomt voor

info@maldegem.be

vrouwenrechten. Zo voerde ze mee campagne voor

www.schrijfmarathon.be
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Medewerkers voor Deel II

Gezocht: vrijwilligers om de geschiedenis
van Maldegem mee op de kaart te zetten
Onlangs verscheen de "Geschiedenis van Maldegem

In een eerste fase zoekt de werkgroep vrijwilligers

- deel I", een boekuitgave van gemeentebestuur

die bereid zijn in het gemeentearchief de Maldegemse

Maldegem. Dit eerste deel omvat de geschiedenis

weekbladen, de verslagen van de gemeenteraden,

van het Ambacht Maldegem van de prehistorie tot

de jaarverslagen, … te doorbladeren en de daarin

aan de Franse Revolutie. Een werkgroep van lokale

behandelde thema’s in lijsten te verwerken. Zo kunnen

heemkundevrijwilligers stond in voor de redactie.

de schrijvers snel materiaal terugvinden.
Na een korte training ga je aan de slag om de nodige

Een tweede deel, waarin de geschiedenis van Maldegem

informatie uit de bronnen te halen. Die zet je in een

na de Franse Revolutie (1796) tot en met de fusie in 1976

Excel-sjabloon om te worden opgenomen in een soort

wordt beschreven, volgt normaal in 2023. De werkgroep

van catalogus.

stippelde ondertussen de taken uit voor dit vervolg. Het
bronnenmateriaal voor de 19de en 20ste eeuw is bijzonder

Een tweede fase, het thematisch bijeenbrengen

omvangrijk, alleen al in het gemeentearchief steken

(en eventueel samenvatten), wordt wel iets voor de

enkele honderden meters documenten. De werkgroep

doorzetters.

zou extra hulp hierbij goed kunnen gebruiken.
Interesse voor het recente Maldegemse verleden is
Ben jij gepassioneerd

dus belangrijker dan academische scholing of

door geschiedenis?

taalkundige aanleg!

Wil je meer weten over
de lokale geschiedenis

Heb je interesse of wil je meer informatie over

van Maldegem?

het takenpakket? Contacteer dan de cultuurdienst.

Dan ben jij de geknipte
persoon om de
werkgroep teboekstelling

Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst

geschiedenis van

info@maldegem.be

Maldegem mee te

www.maldegem.be/boekgeschiedenis

versterken!
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be
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