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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem
Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem. Zo komt jouw foto misschien
in één van de volgende edities van dit infomagazine terecht! Door ze te

OOK JOU
FOTO KA W
HIER STAAN
N!

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.

Ook jouw fo
tag je foto mto kan hier staan:
et #igmalde
gem.be

6-01-2018 | gemeente_maldegem
Kom vanmiddag een kijkje nemen in het
prachtige gerenoveerde KUMA-gebouw.
Jongeren kunnen zich ondertussen uitleven
in tal van activiteiten! #igmaldegem
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6-01-2018 | hansiepansiedeschuyter

Als de avond valt over het land doet de zon
soms nog een laatste poging om te mogen
blijven... helaas. #sunlight #sun #eveningsun
#igmaldegem #nuclear #trees #light #onzenhof
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Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie
communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/#IGmaldegem
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Tradities in ere houden.
De nieuwjaarsperiode ligt

Kort daarop konden we elkaar opnieuw ontmoeten. Dit

ondertussen achter ons,

keer bij de officiële opening van het grondig gerenoveerde

een periode waarin veel

en gerestaureerde Oud Hospitaal -waar het kunstonderwijs

mensen de mooie traditie

zijn stek krijgt- en bij de ingebruikname van de gloednieuwe

om elkaar te bezoeken en

polyvalente zaal K-ba. We kozen deze naam uit vele,

het beste toe te wensen

verschillende suggesties, omdat deze, net zoals ons jeugdhuis

in ere houden. Ook in

De Redekiel, refereert naar het Maldegemse dialect: zowel

de gemeente kregen wij

‘redekiel’ als ‘kabba’ zijn Ma’dehemse dialectwoorden voor een

de kans om te klinken

boodschappentas. Twee mooie woorden voor twee lokalen

op het nieuwe jaar.

waar de jeugd haar gading zal kunnen vinden. Onze jongeren

Traditiegetrouw gebeurde

zullen daar hun tas kunnen vullen met grote ladingen nieuwe

dit op de talrijke recepties in de verschillende verenigingen

ervaringen, met kleine beetjes twijfel over of ze het wel goed

en leefkernen die Maldegem rijk is.

doen, met veel mooie ontmoetingen en vooral met duizenden-één vriendschappen.

In Maldegem-centrum konden we dit voor het eerst doen
in het fraai gerestaureerde Sint-Annakasteel. Ons eigen

Met deze restauraties en met de naamkeuze tonen wij als

gemeentepersoneel heeft de restauratie met heel veel geduld

bestuur dat we belang hechten aan erfgoed en dat ook ons

uitgevoerd en uit de vele positieve reacties kunnen we alvast

mooie Maldegemse dialect niet verloren mag gaan. Tradities

concluderen dat dit gerestaureerde gebouw als een extra troef

houden wij in ere.

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

Maldegem Magazine
in gesproken versie

MALDEGEM

Wist je dat het Maldegem Magazine naast

Woensdag 7 februari

een papieren en online versie ook in

Sluitingsdag n.a.v.
Brico Cross –
Parkcross

gesproken versie bestaat? De gesproken
versie wordt ter beschikking gesteld voor
blinden, slechtzienden, mensen die moeite hebben om te
lezen of anderstaligen.

Naar aanleiding van de Brico Cross – Parkcross

De gesproken versie is beschikbaar in twee bestanden

Maldegem zijn op woensdag 7 februari volgende

(voor MP3- of Daisyspeler).

diensten uitzonderlijk gesloten:
• Sint-Annazwembad

Je kan de bestanden zelf downloaden via onderstaande

• IBO De Zandloper Maldegem. De kinderen

website. Daar vind je de link naar de externe website met

zijn die namiddag welkom in De Zandloper

de bestanden.

Adegem.

Je kan je ook via de Dienst Communicatie inschrijven om

• Ukkie-Pukkie Maldegem. De kinderen zijn die
dag welkom in Ukkie-Pukkie Adegem of Kleit.

gratis maandelijks een CD thuis te ontvangen in het voor
jou geschikte bestand.

• Centrale composteerplaats in het Sint-

Info

Annapark.
• Gemeentearchief.

050 72 89 72 | Dienst Communicatie
communicatie@maldegem.be

Meer info over de Brico Cross vind je op pag. 18.

www.maldegem.be/maldegem-magazine

Bied een uitweg

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal
Elke dag contacteren meer dan 70 Oost-Vlamingen de vrijwilligers van
Tele-Onthaal, op zoek naar een uitweg. En daarom is de hulplijn op
zoek naar Oost-Vlaams luistertalent. Word jij hun volgende vrijwilliger?
Dan zorgt Tele-Onthaal voor een grondige opleiding en zinvol werk in
een gedreven team.

Info
www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger
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Een maand zonder alcohol

Tournée Minérale
Na het overdonderende succes van vorig jaar, kan je dit jaar
opnieuw deelnemen aan ‘Tournée Minérale’. In 2017 hebben
122.460 Belgen zich geregistreerd via www.tourneeminerale.be.
8 op 10 deelnemers dronk geen alcohol. Doe in februari voor
het eerst of opnieuw mee en ga de uitdaging aan om een
maand lang ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. Sommige mensen
slapen beter, anderen hebben meer energie en je werkt aan
een gezonder gewicht. Veel deelnemers voelen zich gewoon
beter in hun vel.

Info
www.tourneeminerale.be
Tournée Minérale

AGB Maldegem zoekt

Energieke uitbater (m/v)
cafetaria Sint-Annazwembad
Het Sint-Annazwembad is gelegen in het hart van Maldegem met
twee zwembaden voor jong en oud. De ruime cafetaria kijkt uit op
het zwembad.- Grijp je kans om deze cafetaria uit te baten!
Meer info en concessievoorwaarden via:
www.maldegem.be/concessie-cafetaria-zwembad
Bezorg je offerte uiterlijk 9 februari 2018 (indien aangetekend per
post) OF uiterlijk 14 februari 2018 (indien afgifte voor opening
aanbiedingen).

Info
050 72 89 52 | Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem
		 Marktstraat 7, Maldegem
steven.de.jaeger@maldegem.be
www.maldegem.be/concessie-cafetaria-zwembad
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Integratie ondersteunende diensten

Gemeente en OCMW
gaan intensiever samenwerken
Sinds 1 januari 2018 vormen
de personeelsleden van
de financiële dienst,
personeelsdienst, ICT, dienst
infrastructuur, communicatie
en secretariaat evenals de
MOP-werking van het OCMW
telkens één dienst samen met

administratief gebouw van het

Door de integratie zullen
het gemeente- en
OCMW-bestuur uniformer
samenwerken en een betere
dienstverlening aanbieden.

hun gemeentelijke collega’s.

OCMW en krijgt daar het gezelschap
van de dienst ICT.
Hoewel deze integratie voor de
burger inhoudelijk geen gevolgen
heeft, zullen het gemeente- en
OCMW-bestuur hierdoor wel
uniformer samenwerken en zo de
burger een betere en efficiëntere
dienstverlening aanbieden.

Verhuis diensten
Eind 2017 en begin 2018 verhuisden heel wat OCMW-

Aanleiding

medewerkers naar het gemeentehuis en kregen veel

De Vlaamse Regering wil met het decreet lokaal

diensten en vergaderzalen in het gemeentehuis een

bestuur tegen 2019 de OCMW ’s integreren in

andere plaats. De sociale dienst van het OCMW blijft

het gemeentebestuur om samen één bestuur te

met meer aparte bespreekruimtes gevestigd in het

vormen. Het gemeente- en OCMW-bestuur willen
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deze integratie niet afwachten en voegen daarom
vanaf 1 januari 2018 alle diensten samen die zich met
gelijkaardige zaken bezig houden, de zogenaamde
ondersteunende diensten. Concreet zal op verschillende
vlakken samengewerkt worden: nog meer uniforme
software en onderhoudscontracten, meer gelijklopende
interne afspraken voor het personeel, overkoepelend
communicatiebeleid, eengemaakte aankoopprocedure, …
De samenwerking tussen OCMW en gemeente kan
ook niet los gezien worden van het Zorgbedrijf
Meetjesland. Alle zorgfuncties van OCMW
Maldegem (woonzorgcentrum, assistentiewoningen,

Locaties van alle diensten

thuiszorgdienst, …) zijn begin 2018 overgeheveld naar

Gemeentehuis

het Zorgbedrijf en ook een groot deel van het personeel

• verdieping -1: polyvalente ruimte en refter

van de ondersteunende diensten verhuisde mee naar

• Gelijkvloers: Onthaal, Personeelsdienst van gemeente-

het Zorgbedrijf. Het OCMW-bestuur blijft evenwel

en OCMW-bestuur, Dienst Burgerzaken, Cultuur- en

instaan voor de kern van de sociale dienstverlening

Jeugddienst en UiTloket

zoals het Sociaal Huis en sociale zorg met o.a.
budgetbegeleiding.

• 1ste verdieping: Trouwzaal, Bureel Burgemeester,
Secretariaat Burgemeester, Dienst Lokale Economie en
Dienst Communicatie

Maldegem Samen
De samenwerking van het gemeente- en OCMW-bestuur is
geen plotse beslissing. Beide besturen timmeren de laatste
jaren steeds meer aan een gezamenlijke weg zowel intern

• 2de verdieping: Secretariaat, Bureel Secretaris, Bureel
Beleid en Organisatie, Bureel Financieel Beheerder,
Financiële Dienst en Collegezaal
• 3de verdieping: stafmedewerker kwaliteit –

als extern. Het gemeentebestuur nam in het begin van deze

klachtencoördinator, stafmedewerker veiligheid,

legislatuur de samenwerking ook op in haar strategisch

stafmedewerker erfgoed en coördinator

meerjarenplan.

evenementen, raadzaal

Officieel werd in oktober 2015 het startschot gegeven
voor project “Maldegem Samen”. Vervolgens werd in juni

OCMW - administratief gebouw

2016 een afsprakennota en implementatieplan voorgelegd

• Onthaal

om de samenwerking projectmatig aan te pakken. In de

• Medewerkers Sociale Dienst

gemeenteraadszitting van 21 december 2017 werd tenslotte

• Dienst Informatica

de beheersovereenkomst goedgekeurd die juridisch het
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten regelt.

Site Bloemestraat 45
• Dienst Infrastructuur

Samenvoeging leidinggevende functies

• OCMW medewerkers MOP-team

De integratie van de ondersteunende diensten betekent
ook de samenvoeging van de leidinggevende functies. In

Info

afwachting van de aanduiding van één algemeen directeur

050 72 89 30 | Stafmedewerker

bij de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur

www.maldegem.be

wordt de functie van de OCMW-secretaris waargenomen

www.ocmwmaldegem.be

door de gemeentesecretaris Tijs Van Vynckt.
Tot aan de aanstelling van één financieel directeur voor
het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur, behouden
beide financieel beheerders Isabelle Dombret en Peter
Ameel hun bevoegdheden.
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Neem als baasje je verantwoordelijkheid

Is jouw kat gechipt, geregistreerd
en gecastreerd of gesteriliseerd?
Identificatie en registratie

Castratie en sterilisatie

Sinds 1 november 2017 moeten katten geïdentificeerd

Sinds 1 september 2014 moet elke kat, voor die verkocht

zijn (met chip) en geregistreerd worden in de centrale

of weggegeven wordt, gecastreerd of gesteriliseerd zijn.

databank CATID. Het gaat om volgende katten:

Uitzonderingen op de castratieverplichting zijn:

• Alle katten vóór de leeftijd van 12 weken.

• Katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan.

• Alle katten vóór ze weggegeven of verkocht worden.

• Katten die voor het buitenland bestemd zijn.

• Als de poes verandert
van eigenaar, dient de

Wanneer castreren/

aanpassing doorgevoerd

steriliseren?

te worden binnen de

Laat de operatie bij voorkeur

8 dagen.

uitvoeren vóór de kat 6

• Iemand die verhuist naar

maanden oud is. Vanaf

België moet zijn poes in

dan zijn de meeste katten

CatID laten registeren

geslachtsrijp. Kittens kunnen

binnen de 8 dagen na

al vanaf 12 weken gecastreerd

aankomst, dit na controle

worden (als ze meer dan 1

door de dierenarts van

kg wegen). Dit is even veilig

het chipnummer en

als castratie op latere leeftijd.

de overeenkomst met

Bovendien herstellen kittens

het chipnummer in het

sneller van de operatie. Het is

Europees paspoort.

niet nodig om een poes eerst
een nestje te laten krijgen of

Als jouw kat in een andere

eerst krols te laten worden.

databank is geregistreerd, moet je ze niet opnieuw in

Integendeel, het risico op gezondheidsproblemen neemt

CatID registeren. De identificatie en registratie gebeurt

daardoor toe.

door de dierenarts. Ook wijzigingen in de gegevens
worden door de dierenarts doorgegeven. Adopteer je
een kat uit een dierenasiel, dan zal dat dierenasiel voor
de registratie en identificatie zorgen.

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
www.huisdierinfo.be/katten
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Kortste weg van boer naar bord!

Lokale Makers Markt
zoekt standhouders

PMD

P

M
Plastic flessen

D

Metalen verpakkingen

Drankkartons

Gooi ENKEL Plastic flessen, Metalen verpakkingen
en Drankkartons bij PMD. DAT IS KINDERSPEL

Op zondag 25 maart organiseren een aantal
Maldegemse inwoners in samenwerking met Korte

=

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

Keten Meetjesland en met steun van de gemeente

Zelfde inzamelregels als in 2017

Maldegem een Lokale Makers Markt.

producten en andere creatieve doe-het-zelvers uit de

Inzameling PMD
wijzigt (voorlopig) niet

buurt. In de gezellige bar vind je lokale dranken en

Eind 2017 verscheen in de pers dat Fost Plus vanaf

hapjes. Doeners kunnen deelnemen aan verschillende

2019 de inzameling van PMD wil uitbreiden met

workshops voor jong én oud.

andere verpakkingsplastics. Fost Plus wil dit gefaseerd

Je maakt er kennis met lokale producenten en hun

invoeren, zodat tegen 2021 in héél België een uniform
We zoeken minstens 10 standhouders met een divers

inzamelsysteem voor verpakkingsplastics van kracht is.

aanbod. Wil jij ook met jouw product of activiteit/
workshop op de Lokale Makers Markt staan?

Inwoners in de IVM-regio en dus ook in Maldegem

Contacteer dan snel Korte Keten Meetjesland!

blijven dus gewoon het PMD inzamelen zoals ze
dat tot op heden gewoon zijn. Je mag dus géén

Praktisch

botervlootje of folies in de blauwe zak PMD-zak

Zondag 25 maart 2018

deponeren! Enkel in Aalter is dit toegelaten want daar

10.00 – 14.00 uur (markt eindigt om 13.00 uur)

loopt met succes een proefproject om in de PMD-zak

Op het hof van Slagerij Authentiek

extra plastic verpakkingen in te zamelen.

Krommewege 18/A, Maldegem
Standgeld: € 15

Van zodra de PMD uitbreidt naar P+ (andere plastic
verpakkingen) zal dit tijdig gecommuniceerd worden

Info

door Fost Plus, de afvalintercommunale en het

0477 32 34 46 | Korte Keten Meetjesland

gemeentebestuur.

info@korteketenmeetjesland.be
www.korteketenmeetjesland.be

Info

Lokale Markt Maldegem

050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
www.maldegem.be/afvalinzameling
www.ivmafvalbeheer.be
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Nieuwe procedure opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Herbestemming
Woonuitbreidingsgebieden
De gemeente Maldegem heeft een aantal

2. WUG Adegem-Dorp: dit WUG ligt ingesloten tussen de

woonuitbreidingsgebieden (WUG) op haar grondgebied;

woonzone langsheen N9, Adegem-Dorp, Kallestraat en het

deze zones zijn bepaald in het gewestplan. De druk om

bedrijventerrein Krommewege. De opdracht beperkt zich tot

deze “reserve” gebieden voor wonen

het gedeelte ten zuiden van De Beke.

te gaan ontwikkelen neemt toe.
Herbestemming van vier gebieden
Het gemeentebestuur meent dat
de ondervermelde 4 gebieden
beter niet dienen als toekomstig
woonuitbreidingsgebied maar een
landschappelijke bestemming moeten

Bepaal mee
de toekomstvisie
van 4 woonuitbreidingsgebieden

3. WUG Moerwege: het WUG is gelegen
in het binnengebied van Moerwege,
Striepe en de spoorweg. Het bestaande
bedrijfsterrein, de bewoning langsheen
Striepe en Moerwege en een strook
gronden langsheen Moerwege, worden niet
opgenomen in de opdracht.

krijgen waar bebouwing niet meer
mogelijk is. Het gemeentebestuur

4. WUG Hogebranddreef: het WUG

zal voor de herbestemming van deze gebieden een

is afgebakend door de Kleitkalseide, Urselweg,

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken.

Hogebranddreef en de Doornstraat. De opdracht
beperkt zich tot het gebied ten zuiden van de

1. WUG Reesinghe: het WUG sluit aan bij het park

Hogebranddreef: meer bepaald tot het binnengebied;

van het kasteeldomein van Reesinghe. Het woonlint

een 50 m strook langsheen de omliggende straten wordt

langsheen de Koning Albertlaan en de Brugse Steenweg

niet meegenomen in de opdracht.

worden niet mee opgenomen.
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Legende

Geef jouw mening
Deelcontour RUP

Als inwoner kan je jouw mening geven over deze
WUG’s tijdens een consultatieronde (60 dagen) over

ng Albertlaan).

de startnota en de procesnota. Hierbij is ook een actief

er in een quasi

participatiemoment voorzien (zie kader).

zig en lopen er

neemt de druk

n’.

CONSULTATIERONDE

gsgebied, met

pzichte van de

Luchtfoto Reesinghe

gesteld om de

Wanneer
maandag 5 februari 2018 tot en met vrijdag 6

Afbakening plancontour - Hogebranddreef

1. WUG Reesinghe

bouwpercelen

van de bomen

april 2018

Ruimtelijk planner: Annelies De Clercq

oe. Het gebied

ven. Ook deze

Contour deelRUP Reesinghe

0

75

150

300
meter

Wat

1:5.000

ewaren, is het

Datum:11/09/2017

In de onthaalruimte van het gebouw van de
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
Tel. (09)251 22 22
Fax (09)251 22 28
info@veneco.be

dienst Infrastructuur, Bloemestraat 45, kan je
aan de hand van enkele affiches, de opdracht

Voor het gebied ten

rzien als gebied voor

doornemen.

oe. Maldegem wenst

Je kan de documenten ook raadplegen via de

ige Wildernis’ in Sint-

in te breiden centrum

Foto 1

gemeentelijke website.

Foto 2

uurlijke speelruimtes,

Luchtfoto Reesinghe

Eventuele opmerkingen kan je tijdens

kaveling genomen en

n dolomiet. Indicatief

Afbakening plancontour - Hogebranddreef

lijk voor rijwielen. De

dieMAperiode
indienen:
LD EG EM

Ruimtelijk planner: Annelies De Clercq

2. WUG Adegem-Dorp

Legende

Reesinghe

• Per brief: College van burgemeester en
RU P WDeelcontour
o on u it bRUP
r e id i ng s ge b ie d en

0

45

Niet overstromingsgevoelig

90

Effectief overstromingsgevoelig
Deelcontour
RUP

Contour deelRUP Adegem Dorp

schepenen (t.a.v. de Dienst Ruimtelijke
Mogelijk overstromingsgevoelig

Adegem Dorp

1:3.000

P

Ordening), Marktstraat 7 te 9990 Maldegem
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
Tel. (09)251 22 22
Fax (09)251 22 28
info@veneco.be

Foto 3

• Per e-mail: ruimtelijke.ordening@maldegem.be,

Gewestplan ‘Eeklo-Aalter’ (KB 24/03/1978)

0

45

90

180
meter

met vermelding “Participatie RUP WUG”

Adegem Dorp

n kan in de toekomst

met aandacht voor de

PARTICIPATIEMOMENT

bied bevindt zich een

Wanneer

Afbakening plancontour - Hogebranddreef

e afbakening van het

rdt de grens vloeiend

Ruimtelijk planner: Annelies De Clercq

donderdag 8 maart 2018 om 19.30 uur
0

Overstromingsgevoelig gebied

berg

45

90

1:3.000

ouwen van een loods

Datum:11/09/2017

in CC Den Hoogen Pad
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
Tel. (09)251 22 22
Fax (09)251 22 28
info@veneco.be

Luchtfoto Reesinghe

Wat?

Afbakening plancontour - Hogebranddreef
Ruimtelijk planner: Annelies De Clercq

3. WUG Moerwege
Contour deelRUP Moerwege

Adegem Dorp

0

Toekomstvisie Adegem Dorp door BUUR

Algemene toelichting plan en procedure met
45

90

180
meter

daarna discussiegroepen per WUG.
Deelcontour RUP

Moerwege

1:3.000

Datum:11/09/2017

Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
Tel. (09)251 22 22
Fax (09)251 22 28
info@veneco.be

Meer info over dit participatiemoment kan je lezen

Gewestplan ‘Eeklo-Aalter’ (KB 24/03/1978)

0

30

60

120
meter

in het volgende Maldegem magazine.

. Openlucht tuinbouw,

reatiemogelijkheden.
2.

1.

Info

n dus als een ‘eiland’

Foto 1

050 71 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening

Foto 2

ruimtelijke.ordening@maldegem.be
www.maldegem.be/woonuitbreidingsgebieden

Luchtfoto Reesinghe

Afbakening plancontour - Hogebranddreef

3.

Ruimtelijk planner: Annelies De Clercq

4. WUG Hogebranddreef
Contour deelRUP Hogebranddreef

Foto 3

Moerwege

0

Hogebranddreef

Gewestplan ‘Eeklo-Aalter’ (KB 24/03/1978)

30

60

1:2.000

0

30

60

120
meter

Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
Tel. (09)251 22 22
Fax (09)251 22 28
info@veneco.be

120
meter

Datum:11/09/2017
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Gewijzigde wetgeving

Dronken fietser verliest niet
automatisch autorijbewijs
Fietsers die in beschonken toestand door een agent

goedkeuren. Maar er is geen verband tussen het

worden betrapt, riskeren naast een fikse geldboete

fietsen en het autorijbewijs. Bovendien kan je bij

ook de intrekking van hun autorijbewijs. Sinds

mensen zonder rijbewijs deze intrekking sowieso

oktober 2017 is de rechter wel niet langer verplicht

niet toepassen.

het rijbewijs in te trekken en kan de rechter zelf
over de opportuniteit oordelen.

Info
050 72 71 70 | Politie Maldegem

Met de nieuwe wet wil de overheid openbare

info@politie.be

dronkenschap uiteraard niet aanmoedigen of

www.lokalepolitie.be/maldegem

Bod onder gesloten omslag

Te koop: tankwagen
Hulpverleningszone
De Hulpverleningzone Meetjesland verkoopt een

kan je je bod onder gesloten omslag sturen naar

tankwagen Mercedes (brandweer Kaprijke).

de voorzitter van HVZ Meetjesland, Molenstraat 160/C,
9900 Eeklo. In deze omslag vermeld je de referentie en

Referentie: 2017-10_Mercedes_

jouw bod, alsook jouw naam,

Kaprijke

adres en telefoon- of gsm-

1e gebruik: 27/06/1989

nummer.

MTM: 18.000 kg
Tarra: 10.230 kg

De aanbiedingen dienen

Brandstof: Diesel

ten laatste op 9 maart 2018
binnen te zijn, waarbij de

Het aangeboden

poststempel geldt als bewijs.

brandweermateriaal kan

Aanbiedingen die later

bezichtigd worden na afspraak

binnen zijn, komen niet in

met Kpt. Patrick Goossens.

aanmerking.

Dit brandweermateriaal wordt verkocht in de staat

Info

waarin het zich bevindt, inclusief alle zichtbare en

0476 94 62 14 | Kpt. Patrick Goossens

onzichtbare gebreken. Indien je geïnteresseerd bent,

www.zonemeetjesland.be
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woe 7/02/18

ma 12/02/18

Parkcross – Brico Cross

Leeskring

Zie pag. 18

Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

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

krokus- en paasvakantie

woe 7/02 en 21/02/18

di 13/02/18

Workshop ‘Werken met
gemengde technieken’

Contactgroep ‘Parkinson’

van de vrijetijdsdiensten. Bekijk en reserveer via
www.maldegem.be/webshop

Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Oud St. Jozef

Er zijn nog plaatsen vrij voor een aantal activiteiten

do 1/02/18
Lichtmis
Van 14.00 tot 17.00 uur

Oud St. Jozef

do 8/02/18

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,

Femma Handwerkcafé

Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Van 14.00 tot 17.00 uur

Meer info: Samana i.s.m. lokaal dienstencentrum

Waar: Sportcentrum Excelsior Donk,

Oud St. Jozef, mieke.timmerman@maldegem.be,

Kantine Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem

www.ocmwmaldegem.be

Meer info: Femma Maldegem Donk,

vrij 2/02/18
Ruilbeurs

femma.maldegemdonk@belgacom.net

vrij 9/02/18

Van 12.00 tot 18.00 uur

Dansnamiddag

Waar: CC Den Hoogen Pad,

Van 14.00 tot 16.00 uur

Adegem Dorp 16/B, Adegem

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

Oud St. Jozef

Wandeling ‘Op stap met
mevrouw Courtmans’
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar: Katsweg Campus Courtmanslaan,
Mevrouw Courtmanslaan 80, Maldegem
Meer info: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,
www.ocmwmaldegem.be, mieke.timmerman@
maldegem.be, 050 40 39 22

za 3/02/18
Voorleeshalfuurtje

vrij 9/02, za 10/02
en zo 11/02/18
Carnaval Maldegem 2018
Zie pag. 15

za 10/02/18
Valentijnsvoorstelling
Zie pag. 26

zo 11/02/18

Van 14.00 tot 15.30 uur

woe 14/02/18
Jeugdfilm Sing
Zie pag. 26

vrij 16/02/18
Operavoorstelling
‘La Traviata’ op scherm
(opera-film)
Van 13.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

ma 19/02/18
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 20/02/18
Cursus aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 21/02/18

Van 10.00 tot 10.30 uur

Vogelbeurs

Gezondheidsconsultatie

Waar: Bibliotheek Maldegem

Van 14.00 tot 16.00 uur

Van 9.00 tot 12.00 uur

Meer info: tel. 050 71 55 22,

Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

www.maldegem.be/bibliotheek

Paardekerkhof 1/A, Maldegem

Oud St. Jozef

ma 5/02/18

vrij 23/02/18

Van 13.30 tot 16.00 uur

‘Muziek op aanvraag’
met Freddy Lippens

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 14.00 tot 16.30 uur

Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Schaaknamiddag

Oud St. Jozef
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vrij 23/02/18

UiTTIPS

Sprekersavond door Emad
Ayfan: Europa en islam vanuit
historisch perspectief
Zie affiche rechts

Katelijne Verbeke
en Daan Hugaert - Doek
Zie pag. 26

za 24/02/18
Beheermoment in
het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur

E u r o p a e n is
la m v a n u it
h is to r is c h p
e r s p e c ti e f

Waar: Toegangsdreef speelbos,
Doornstraat, 9990 Maldegem
Meer info: Natuurpunt MaldegemKnesselare, 04744 83 022, maldegemveld@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,

Sp re ke rs av on
m et Em ad Ay
d
fa n, le ra ar Ar
ab is ch e cu ltu
ur
V

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

ri jd a g 2 3 fe
b ru a ri | 2 0 .0
0 uur

maldegemveld-18242

Co nc er tzo ld
er Ou d St .
Jo ze f
Me vr ou w Co
ur tm an sla an
92 , Ma ld eg
em
In ko m : gr
at is

zo 25/02/18
Voordracht ‘Beter
nu dan nooit’

Gemeentebestuu
050 72 89 51

r Maldegem:

|

Marktstraat 7,

noordzuiddienst@

9990 Maldegem

maldegem.b

Van 14.00 tot 17.00 uur

e |

www.maldegem.b

e

Waar en meer info: KVLV i.s.m. lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef

ma 26/02/18
Film ’45 Years’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: KVLV i.s.m. lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef

di 27/02/18
Diavoorstelling ‘Kenia,
meer dan safari’s’
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: Vief i.s.m. lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef

2

Kookles
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar en meer info: Femma i.s.m.
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

vrij 2/03/18 en za 3/03/18
Het 1e Maldegems
Bierfestival
Meer info: 0499 15 24 88
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UiTTIPS

Alle
info over het
carnavalsprogramma,
de nieuwe prins carnaval,
de verkeersmaatregelen en
de geboorte van de nieuwe
reus kan je lezen in de
carnavalskrant die bedeeld
wordt in alle bussen van
Maldegem.

2018
VRIJDAG 9 FEBRUARI
• 17u00 : CARNAVAL ON ICE

FEBRUARI
ZATERDAG 10
AL in verwarmde feesttent in
• 13u30 :
tot 16u

KINDERCARNAV
& -prinses
het Sint-Annapark, verkiezing jeugdprins

• 19u30 :

MACHTSOVERDRACHT in het gemeenteh

• 21u30 :

RONDGANG met Raad van Elf, Prins en gevol

uis
g

BRUARI
ZONDAG 11 FE
ALSTOET
• 15u30 :
• 16u00 :

• 17u30 :
• 19u30 :
• 21u00 :
• 21u30 :

• 24u00 :

39e KINDERCARNAV
22e RECLAMESTOET

SCHAATST
M AL DE GE M

entehuis

GOUDEN WORSTENWORP vanuit het geme
52e AVONDSTOET
CARNAVALSFUIF Sint-Annapark

OVERDEKTE

IJSPISTE

STRAATCARNAVAL en KROEGENTOCHT
met Raad van Elf, Prins en gevolg in de deelLEDE
nemende café’s. WEDSTRIJD BEST VERK
(win een reischeque, ballonvaart,...)

26|01 TOT 18|02|2018

OPENINGSDAG VANAF 16.00
UUR

MARKT MALDEGEM

MASKERS AF
DRUK VAN HOESTENBERGHE, MALDEGEM

050 72 99 90

VRIJDAG 26|1

Wil je jouw activiteit
in deze kalender?
Dat kan! Surf naar

19:00 OPENING
DOOR BURGEMEESTER

MARLEEN VAN DEN BUSSCHE

19:15 OPTREDEN VAN
MEETJESLANDSE IOANA CHRISTAK

IS
(BELGISCH KAMPIOEN NOV.
B)
SAMEN MET KATRIEN PAUWELS
& KRYOS - © K. HENDRICKX

ZONDAG 18|2
16:30 OPTREDEN
JETTI PALLETTI

19:45 OPTREDEN DE ROMEO’S

MEEST SWINGENDE PARTY
ACT
VAN BELGIË & NEDERLAND

www.uitdatabank.be en
vraag je invoeraccount aan.
Je activiteit verschijnt dan niet alleen in dit infomagazine

Openingsuren - elke dag om:

(enkel niet-commerciële activiteiten en invoeren vóór

10:00-11:30 14:00-15:30 18:00-19:30

de 1ste van de voorafgaande maand), maar ook op
www.uitinvlaanderen.be en www.uitinmaldegem.be en
tal van andere gedrukte en online kalenders. Wie vragen
heeft, kan terecht aan het UiT-loket in het gemeentehuis

12:00-13:30 16:00-17:30 20:00-21:30
Gesloten op maandag-, dinsdag-

en donderdagavond

vanaf 18 uur (niet in de krokusvak

antie)

ELKE ZATERDAG- &
ZONDAGVOORMIDDAG
SCHAATSGEWENNING VOOR
DE ALLERKLEINSTEN (-12J)
ELKE WOENSDAGNAMIDDAG
KINDERDISCO + GRATIS GRIME
VOOR ALLE SCHAATSERS
14:00 - 15:30 & 16:00 - 17:30

Verantwoordelijke uitgever: bvba Ice Time
* t’Walletje 43
8300 Knokke Heist * INFO T. 0475 414 119

Drukkerij www.vanhoestenberghe.be

of via de helpdesk op www.uitdatabank.be.
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Teken nu op www.bibvooriedereen.be

Laat je stem horen!

Een bibliotheek voor iedereen!
Vind jij de bibliotheek een basisdienst waar elke

De bibliotheek kan dit verwezenlijken, omdat zij beschikt

burger recht op heeft? Vind jij het belangrijk dat het

over de nodige deskundigheid. Ze staat met twee voeten

gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bib?

in de lokale gemeenschap. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar je toegang tot informatie krijgt.

Vanzelfsprekend is dat niet meer. Sinds 2016 zijn steden
en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te

Onderteken het Bibliotheekcharter

hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten

welke werking zij moet uitbouwen. In Maldegem gaf het

die de bib aanbiedt en ontwikkelt? Onderteken dan het

bestuur in de huidige beleidsperiode een krachtig signaal

bibliotheekcharter op www.bibvooriedereen.be/charter

door de verbouwing van de bibliotheek prioriteit te geven,

of scan de Qr-code en verspreid hem onder vrienden en

waardoor sinds het najaar van 2017 de trouwe

kennissen. Zo draag je bij aan een warme en

bibklanten in een vernieuwde bibliotheek terecht

duurzame samenleving met oog voor kennis,

kunnen. Hiermee is de kous echter niet af. Om

innovatie en ontmoeting.

te voorkomen dat er in de toekomst bespaard
wordt op werkingsmiddelen, personeel en

Je kan het charter ondertekenen tot

collectie heeft de bib jouw stem nodig.

23 april 2018.

Een samenleving waarin plaats is voor
iedereen!
Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek. Je vindt er
boeken, computers en wifi, maar kan er evengoed terecht
voor een fijn gesprek of een kopje koffie. Het is een veilige
en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende
achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.
De bibliotheek draagt bij aan het maatschappelijke debat.
Ze maakt mensen weerbaar in hun strijd tegen sociale
ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede.
Ze versterkt haar lokale gemeenschap, garandeert gelijke
kansen en biedt ontspanning.

Om dit elke dag opnieuw waar te maken, werkt een
toegewijd team van bibliotheekmedewerkers en
vrijwilligers samen met partners uit sectoren zoals cultuur,
jeugd, onderwijs, economie en welzijn en met andere
bibliotheken. Zo functioneert de openbare bibliotheek als

Info

050 71 55 22 | Bibliotheek

knooppunt in lokale, regionale en Vlaamse netwerken en

thomas.de.groote@maldegem.be
www.maldegem.be/bibliotheek

zet ze de noden van haar gebruikers centraal.

www.bibvooriedereen.be
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Permanentie voor de uitleenpost

De bibliotheek van
Kleit zoekt vrijwilligers
Binnenkort neemt de bibliotheek van Kleit afscheid
van Marjan Colpaert. Jarenlang was zij de drijvende
kracht achter een bloeiende scholenwerking, had ze

2. het wegwijzen van mensen die het automatisch
uitleentoestel wensen te gebruiken;
3. het ontvangen van de bibklanten.

een persoonlijke relatie met haar klanten, zorgde ze
met veel liefde voor de collectie.

Het is handig als je graag leest. Klanten kunnen immers
altijd om advies vragen. Absoluut noodzakelijk is het

Nieuwe locatie

echter niet. Heeft een klant hulp nodig, dan kan je die

Het afscheid van Marjan gaat gepaard met het verdwijnen

altijd in contact brengen met het bibliotheekpersoneel

van het huidige bibliotheekgebouw in Kleit. Dit gebouw

in de hoofdbib.

is volledig versleten: enkel glas, een verzakte vloer, geen
isolatie, … Sinds enkele jaren is het bestuur op zoek

Rol van de bibliotheek

naar een andere locatie en in het najaar van 2017 werd

De bibliotheek zorgt nog steeds voor de collectie en

in samenspraak met VBS De Kleiheuvel beslist om de

verzorgt de uitbreidingsactiviteiten en scholenwerking.

bibliotheek in een lokaal op de schoolsite te huisvesten.

Ook klanten met specifieke vragen of problemen worden

Het oude bibliotheekgebouw wordt afgebroken.

door het bibliotheekpersoneel verder geholpen.
De bibliotheek zorgt er ook voor dat je op de hoogte bent

Permanentie met hulp van vrijwilligers

van acties, leeslijsten en nieuwigheden binnen de sector.

Net zoals in de hoofdbibliotheek kiezen we ook bij
deze renovatie voor digitalisering. Dit betekent dat ook

Zin om mee te helpen?

geen personeel meer ingezet zal worden om boeken

Stuur een mailtje naar onderstaande contactgegevens

in te nemen, of uit te lenen. Om toch permanentie te

met je naam, telefoonnummer. Geef ook op welke

voorzien tijdens de openingsuren gaan we op zoek naar

momenten (maandag: 15.30 uur - 17.30 uur, dinsdag

Kleitenaars met een passie voor hun bibliotheek, een

14.00 uur - 16.00 uur, zaterdag 10.00 - 12.00 uur) je

lokale verankering, een vlotte babbel en tijd om wekelijks

in de bibliotheek wenst aanwezig te zijn.

één of meerdere keren gedurende twee uur op vrijwillige
basis de uitleenpost in Kleit te bemannen.

Info

050 71 55 22 | Bibliotheek

Takenpakket vrijwilligers
Het openhouden van de bibliotheek komt hoofdzakelijk

thomas.de.groote@maldegem.be
www.maldegem.be/bibliotheek

neer op drie taken:
1. het op orde houden van de bibliotheek;
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12de editie Parkcross

BRICO CROSS MALDEGEM
Op woensdag 7 februari 2018 vormt het Sint-Annapark

TE KOOP

al voor de twaalfde keer op rij het decor voor de

Online via www.parkcrossmaldegem.be of via de

Maldegemse Parkcross. De Parkcross is ondertussen

lokale verkooppunten.

een vaste waarde op de cyclocross-kalender en staat
garant voor een namiddag sportplezier en ontspanning.

Voorverkooppunten (t.e.m. 6 februari 2018)

Na een eerste positieve samenwerking vorig jaar, maakt

• Onthaal Gemeentehuis

de Parkcross ook dit jaar opnieuw deel uit van de Brico

• CC Den Hoogen Pad

Crossen.

• Cafetaria Meos
• Sporthal Meos

WEDSTRIJDUREN

• Sint-Annazwembad

10.00 uur Masters B & C

• Café-Restaurant Den Tol (Eede)

11.00 uur Masters A & amateurs

• Fietsen Marc De Vogelaere (Vossenhol)

12.00 uur Brico ‘Doe het zelf’ Cross’

• ’t Pleintje (Donk)

13.45 uur Dames

• MiniMarket Marijke (Kleit)

15.00 uur U23 + eliterenners

• ’t Schrijverke (Adegem)
• Brico Oostkamp

TICKETS EN VIP-ARRANGEMENTEN

• Fiesiek (Maldegem)

• VVK: € 10

• GO-Sport (Maldegem)

• ADK: € 12

• Taptoe uitgeverij (Eeklo)

• Kinderen t.e.m. 12 jaar: gratis

• Fietsen Moens (Waarschoot)

• Mensen met een beperking + begeleider: € 5 euro p.p.

• Van Wiemeersch bvba (Sleidinge)

• Parkcrosscafé (VIP-tent op terrein): € 75
• Winterbuffet (Huyze De Baere en VIP-tent op terrein): € 175
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DEELNEMERS
Reeds bevestigde deelname van o.a.
Heren
• Sweeck Laurens
• Sweeck Diether
• Sweeck Hendrik
• Van der Haar Lars
• Van der Poel Mathieu
• Van der Poel David
• Iserbyt Eli
• Vanthourenhout Dieter
• Vanthourenhout Michaël
• Aerts Toon
Dames
• Cant Sanne
• Van de Steene Kim
• Vardaros Christine
• Kaptheijns Maud
• Van Loy Ellen
VERKEERSMAATREGELEN

NIEUW IN EDITIE 2018
• Koop online tickets via www.parkcrossmaldegem.be
• Meer voorverkooppunten
• Gewijzigde toegangscontrole. Wie reeds op voorhand
een ticket koopt, kan voortaan rechtstreeks naar één
van de vier inkomposten zonder aan te schuiven aan
de tickethokjes.
• 4 in plaats van 5 ingangen. Om praktische redenen
is er geen ingang meer aan het Sint-Annakasteel; de
vertrouwde ingang aan het Sint-Annazwembad wordt
breder gemaakt, de andere vertrouwde ingangen aan
beide zijden Gidsenlaan en via de Noordstraat brugje
Sint-Annapark blijven ook bestaan.
• Zowel wedstrijd dames als heren via LED-schermen
terrein en live op VTM te volgen.
• Waag je kans en neem zelf deel aan de Brico ‘Doe-hetzelf” Cross. Meer info via www.brico-cross.be

Parkeerverbod
1. van 7.00 tot 18.00 uur
• Gidsenlaan: volledig, beide kanten
en Oude Aardenburgse Weg, beide kanten

ELITE
U 23 + DAMES

4

START

• Gidsenlaan: tussen Kleine Buurtstraat
• F. Pecksteenlaan: beide kanten

1

3

• Oude Aardenburgse Weg: beide kanten tussen
VIP

Noordstraat en Gidsenlaan
• Oude Aardenburgse Weg: tussen Gidsenlaan

WASBORD

PUBLIEK

LED

2

en Buurtstraat, ook parkeervakken
• Marktplein: achterkant volledig met uitzondering

3

van de zone ingenomen door de ijspiste
• Marktplein: voorkant volledig met uitzondering
van de zone ingenomen door de ijspiste

ELITE
U 23 + DAMES

• Westeindestraat: tussen Reesinghelaan

6

en Bogaardestraat, beide zijden

LED

SINTANNA
ZWEMBAD

• Westeindestraat: tussen Bogaardestraat en

1
5

4

Vakekerkweg, beide zijden

U 23
DAMES

• Vakekerkweg: tussen Westeindestraat en rond punt

2

zwembad, beide zijden
MALDEGEM

2. van 9.00 tot 14.00 uur
• Marktstraat: tussen Edestraat en oprit kerk,
kant pare huisnummers
3. van 8.00 tot 11.00 uur

LED

INKOM

ZANDBAK

PARKING

ETEN

DRINKEN

RODE KRUIS

LED SCHERM

BALKEN

BRUG

MATERIAALPOST

x

DOORGANG

• Kleine Buurtstraat: volledig, beide kanten
(uitgezonderd medewerkers)
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Gewijzigde verkeersmaatregelen

BEREIKBAARHEID MET DE AUTO

• 8.00 - 18.00 uur: de Vakekerkweg wordt afgesloten tussen

• Komende van Knokke: op de Expresweg/N49 rechtsaf

Westeindestraat en rond punt zwembad.

t.h.v. de Aardenburgkalseide/N410

Er wordt een omleiding voorzien.
• 8.00 - 18.00 uur: De Gidsenlaan wordt afgesloten.
Er wordt een omleiding voorzien.

• Komende van Antwerpen: op de Expresweg/N49 linksaf
t.h.v. de Aardenburgkalseide/N410

• 8.00 - 18.00 uur: Gidsenplein - Francesca Peksteenlaan:
tussen het Gidsenplein en de F Pecksteenlaan wordt

• Komende van Aalter: de Aalterbaan/N44 verlaten richting

een doorgang voorzien. Plaatselijk verkeer zal dus tussen

Knokke/N49 en aan de eerstvolgende verkeerslichten

deze twee straten mogelijk zijn.

linksaf t.h.v. de Aardenburgkalseide/N410

• 8.00 - 18.00 uur: Westeindestraat wordt
éénrichtingsverkeer tussen Karreweg en Reesinghelaan,

Vanaf daar kunnen de wegwijzers “Parkcross” gevolgd

richting Reesinghelaan. Omleidingen worden voorzien:

worden.

•

via Reesinghelaan en Buurtstraat (richting noorden)

•

via Politiek gevangenenlaan Oudstrijderslaan en

ADVIES

Bogaardestraat (richting zuiden)

De mensen die geen toegang hebben tot een voorbehouden

• Straten met verboden doorgang - uitgezonderd plaatselijk

parking wordt aangeraden:

verkeer

• kom tijdig

•

Kleine Buurtstraat

• kom bij voorkeur met het openbaar vervoer

•

Oude Aardenburgse Weg - tussen Buurtstraat en
Gidsenlaan

•

Noordstraat - vanaf Buurtstraat

•

F. Pecksteenlaan

(tot in het centrum) of de fiets
• parkeren kan het best buiten het centrum van Maldegem

Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen

PARKING
Vrije parking publiek
• Parking publiek: Oud St. Jozef en Kanunnik Andries
• Parking mindervaliden: parking voorheen Belfius ingang
Westeindestraat
De parkings KSK Maldegem, sporthal Meos, zwembad en
Westeindestraat en kinderopvang zijn voorbehouden voor
medewerkers, deelnemers en VIP’s.
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www.parkcrossmaldegem.be

Veurne Markt

Kasteel Beauvoorde

Belevingscentrum

Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef gaat op stap

Daguitstap Veurne

• Namiddag: gegidste rondleiding in kasteel Beauvoorde.

Op dinsdag 6 maart 2018 kan je meegaan met het

Het kasteel is één van de best bewaarde geheimen van

lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef op daguitstap

de Westhoek: een unieke collectie aan meubelen en

naar Veurne!

kunstvoorwerpen uit de 17de eeuw en een prachtig
kasteelpark.

• 8.30 uur: verzamelen op de parking van het lokaal

• De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het

dienstencentrum Oud St. Jozef. Vertrek om stipt 8.45 uur

bezoekerscentrum Jules Destrooper. We wandelen

naar Veurne.

letterlijk doorheen de rijke geschiedenis van de

• in Veurne wordt eerst de innerlijke mens verwend met
een koffie en boterkoek in brasserie Excelsior.
• Voormiddag: keuze tussen:
- een gegidst stadsbezoek met bezoek aan het stadhuis,
de markt, de Sint-Walburgakerk, het stadspark en de
Zwarte Nonnenstraat.

wereldberoemde koekjes uit West-Vlaanderen. Tijdens
het bezoek wordt gezorgd voor een uitgebreide proeverij
van koekjes met koffie. In het winkeltje staat het volledige
gamma van Jules Destrooper.
• Omstreeks 17.45 uur: vertrek naar het lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef.

- een geleid bezoek aan het belevingscentrum Vrij
Vaderland, leven achter het front dat focust op het kleine

Ga mee op stap

laatste stukje vrij België dat toen overbleef. Het verhaal

De deelnemersprijs bedraagt € 60 incl. bus, maaltijd

achter het front en het dagelijkse leven in dit laatste

en inkomgelden. Je bent pas bij betaling ingeschreven.

stukje onbezet gebied wordt uit de doeken gedaan.

Inschrijven kan tot 28 februari 2018. Je dient ter plaatse

Daarna ga je in de directe omgeving van het marktplein

in het dienstencentrum via Bancontact te betalen. Het

op stap voor een korte WO I-wandeling.

aantal deelnemers is beperkt tot 50.

• Lunch in brasserie Excelsior: soep, hoofdgerecht en
roomijs (excl. dranken).

Info
050 40 39 22 | lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
mieke.timmerman@maldegem.be
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 21 DECEMBER 2017
GRONDVERWERVINGEN ONTSLUITING BEDRIJVENPARK

oog op een onteigeningsprocedure over te maken aan de

• De gemeenteraad keurde op 17 december 2008 de

afdeling vastgoedtransacties.

afsprakennota voor de ontwikkeling van een PRUP
regionaal bedrijventerrein goed.
• Voor de optimalisatie van de toegangen van het

De gemeenteraad keurt het grondverwervingsplan voor
de grondinnemingen ter hoogte van de Krommewege,

bestaande bedrijventerrein is het nodig om een aantal

voor de ontsluiting van het bedrijvenpark via de N 44, zoals

aanpassingen aan de wegen uit te voeren, die het

opgemaakt door het studiebureau Arcadis op 23 november

noodzakelijk maken om bijkomende gronden aan te

2017, goed.

kopen.
• Het studiebureau Arcadis stelde op 23 november 2017

GEMEENTEFISCALITEIT - KENNISNAME ARREST RAAD VAN

een grondverwervingsplan op voor de grondinnemingen

STATE MBT DE ALGEMENE BELASTING OP DE ECONOMI-

ter hoogte van de Krommewege, voor de ontsluiting van

SCHE BEDRIJVIGHEID VOOR DE AANSLAGJAREN 2014 TOT

het bedrijvenpark via de N 44.

EN MET 2019.

• Later worden dan ook grondinnemingen voorzien voor de
ontsluiting van het bedrijvenpark richting N 9.
• In dit eerste grondinnemingsplan worden 3 innames
voorzien, van in totaal 63 m² grond.
• Voor de realisatie van de grondverwervingen, dient de

• De gemeenteraad besliste op 23 oktober 2014 om een
algemene belasting op de economische bedrijvigheid voor
de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 te heffen.
• Op 30 november jl. velde de Raad van State haar
arrest inzake het beroep (ingesteld door de bvba

gemeenteraad een instantie aan te stellen, voor het

B & C Van Hulle) tot nietigverklaring van deze

schatten, het onderhandelen en het verlijden van de

gemeenteraadsbeslissing.

aankoopaktes.
• Er wordt voorgesteld om vanuit de gemeentelijke
administratie de grondaankopen in der minne te regelen
en pas later, wanneer dit niet zou lukken, het dossier, met
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• De Raad van State vernietigde de betreffende beslissing
van de gemeenteraad.
• Het doel dat de gemeente met de algemene belasting
op economische bedrijvigheid nastreefde was om

economische entiteiten (van eenmanszaken tot

personenbelasting) wegens het nut dat hij van de

vennootschappen ) die actief zijn op het grondgebied

gemeentelijke diensten geniet als ingezetene, niets van

van de gemeente aan een belasting te onderwerpen,

doen heeft met een eventuele bijdrage vanwege het

rekening houdende met de bedrijfsoppervlakte en de

nut dat hij van die diensten heeft als exploitant van een

soort van entiteit. Bij het bepalen van de belasting werd

economische activiteit. Dat de natuurlijke personen-

voorzien dat de eigen inwoners van Maldegem aan een

inwoners van de gemeente op deze wijze veel meer

lager belastingtarief worden onderworpen dan personen

bijdragen aan de gemeentelijke financiën dient dus

die niet in Maldegem wonen, maar wel in de gemeente

eigenlijk niet ter zake.

economisch actief zijn. De reden hiervoor was dat de

• De Raad van state stelt verder : “Gelet op hun

eigen inwoners reeds aanvullende gemeentebelasting

onderscheiden doelstellingen kunnen de aanvullende

op de personenbelasting in Maldegem betalen, dit in

gemeentebelasting op de personenbelasting en de

tegenstelling tot niet-inwoners.

bestreden belasting op de economische bedrijvigheid

• De Raad van State stelt in haar arrest dat de

niet geacht worden van die aard te zijn dat de

gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 een

onderworpenheid aan de eerste belasting een toelaatbare

algemene belasting op economische bedrijvigheid heft

verantwoording vermag te vormen voor de verregaande

die verschuldigd is door alle natuurlijke personen en

begunstiging op het stuk van het belastingtarief in de

rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar op
het grondgebied van de gemeente één of meerdere

tweede belasting.”
• Dit houdt dus in volgens de Raad van State dat de

vestigingen voor een economische bedrijvigheid

belasting op economische entiteiten de eigen inwoners en

gebruiken of tot gebruik voorbehouden. Inzake de

de niet-inwoners op dezelfde manier moet belasten. Aldus

berekening van het belastingtarief werd o.m. rekening

is het onderscheid tussen de inwoners en niet-inwoners,

gehouden met de oppervlakte van de vestiging en

waarbij de niet-inwoners een aanzienlijk zwaarder

met het feit of de belastingplichtige al dan niet op het

belastingtarief opgelegd wordt een schending van de

grondgebied van de gemeente woont. Hierbij werd er van

fiscale gelijkheidsregel.

uit gegaan dat natuurlijke personen met een woonplaats
in de gemeente al onderworpen zijn aan de aanvullende

• Ten gevolge hiervan wordt het belastingreglement dd. 23
oktober 2014 op de economische bedrijvigheid vernietigd.

gemeentebelasting op de personenbelasting en dat
zij aldus een stuk meer bijdragen tot de gemeentelijke

De gemeenteraad neemt kennis van het Arrest van 30

financiën dan rechtspersonen en natuurlijke personen die

november 2017 van de Raad Van State, in de zaak bvba

niet in de gemeente wonen.

B & C Van Hulle tegen de gemeente Maldegem.

• Hiermee werd gestreefd naar een billijke en evenwichtige
verdeling van de belastingdruk.
• Enerzijds stelt de Raad van State in haar arrest dat het
een zaak van redelijk en goed bestuur is om een billijke

Verder nam de gemeenteraad onderstaande
beslissingen:
• De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing

verdeling van de belastingdruk te betrachten en dat het

nr. 5 2014-2020 en het budget 2018 goed. De

ook in de rede ligt dat wie een economische activiteit

meerjarenplanaanpassing nr. 5 2014-2020 is in

ontplooit in de gemeente en bijgevolg voordeel haalt

evenwicht. Het resultaat op kasbasis is jaarlijks positief

uit de gemeentelijke collectieve voorzieningen aan de

en de autofinancieringsmarge is positief in 2020. Het

gemeente een belasting betaalt, waarmee de Raad Van

budgetvoorstel 2018 past in de meerjarenplanaanpassing

State wel het principe bevestigt dat het heffen van een

nr. 5 2014-2020.

belasting op economische bedrijvigheid mogelijk en
billijk is.
• Anderzijds beschouwt de Raad in dit geval de belasting

• De gemeenteraad stelt voor het aanslagjaar 2018 een
aanvullende belasting van 6,9 % gevestigd ten laste van

als strijdig met de fiscale gelijkheidsregel, die inhoudt dat

de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1

verschillen in fiscale behandeling altijd moeten terug te

januari van het aanslagjaar, vast.

voeren zijn op objectieve criteria.
• De Raad van State stelt dat de bijdrage die een
inwoner van de gemeente levert (via de aanvullende
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• De gemeenteraad beslist om voor het aanslagjaar 2018

• De gemeenteraad keurt de verlenging van de

ten behoeve van de gemeente 1.039 opcentiemen op de

projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland tot

onroerende voorheffing te heffen.

uiterlijk tot 1 januari 2020 goed.*

• De gemeenteraad keurt de voorgestelde budgetwijziging
nr. 3 2017 goed.

• De gemeenteraad kent principieel de naam "De Paap" toe
aan de straat in de nieuwe verkaveling N.V. Novus aan de
Oude Molenweg.*

• De gemeenteraad gaat akkoord met het verlenen van een
erfdienstbaarheid voor het plaatsen van een PVC leiding

• Het plaatsen van de PVC leiding gebeurt op kosten van

met diameter 30 cm onder het wegdek van de buurtweg

de aanvrager en overeenkomstig de richtlijnen van het

nr 9 Kleemputte.

College van Burgemeester en Schepenen. *

• De gemeenteraad gaat akkoord met het gewijzigde

• De gemeenteraad wijzigt de artikelen 216, 220, 255, 270,

ontwerp van verkoopakte opgemaakt door notaris

271 en 272 in de rechtspositieregeling van het personeel

Mr. Christian Vanhyfte inzake de verkoop van het

van de gemeente Maldegem.*

bedrijvencentrum. Meetjesland. Dit ontwerp van
verkoopakte vervangt de ontwerpakte zoals goedgekeurd
in de gemeenteraad van 23 november jl.

• De gemeenteraad keurt het plan voor de afschaffing van
een deel van de buurtweg 80 bis + de voetweg, tussen
de Berkenlaan en de Halledreef, definitief goed en maakt

• De gemeenteraad gaat akkoord met het vestigen van een

het dossier over aan de Deputatie van de Provincie

erfdienstbaarheid van eeuwigdurende en onvergolden

Oost-Vlaanderen, voor een definitieve beslissing over de

uit- en doorweg over de wegenis, aan te leggen op de

afschaffing.*

op 22 september 2016 aan "De Veltem Apotheek" in
concessie gegeven percelen openbaar domein, ten

• De gemeenteraad gaat akkoord met de projectaanvraag

voordele van het perceel, kadastraal gekend onder

en de projectnota om een eerstelijnszorgzone West-

Maldegem, 3de afdeling, sectie F, nummer 338 M. Voor

Meetjesland te vormen binnen de regio Aalter, Knesselare,

aanpassingswerken en het onderhoud van de openbare

Maldegem, Zomergem, Lovendegem en Waarschoot. De

nutsvoorzieningen aanwezig op de in concessie gegeven

engagementsverklaring wordt tevens goedgekeurd.*

gronden, primeert het algemeen belang over eventuele
rechten, welke partijen zouden verwerven uit deze akte.

• De gemeenteraad keurt de overeenkomst met de
intercommunale Imewo, om kosteloos langsheen

• De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst

de toegangsweg van het kerkhof van Kleit een

tussen het gemeentebestuur Maldegem en het

erfdienstbaarheidszone (3 m bovengronds, 1 m

OCMW Maldegem inzake de samenwerking van de

ondergronds) voor leidingen toe te staan onder het

ondersteunende diensten, goed (zie ook pag. 6-7).*

perceel, goed.*

• De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een AED-

• De gemeenteraad keurt de ontwerpakte inzake

toestel door Rode Kruis afdeling Maldegem om bevestigd

de overname van wegzates in de verkavelingen

te worden aan de school van het Vossenhol.*

Reesinghelaan en Reesinghelaan - Karrewegel, van de
familie van Hoecke, goed. De overgenomen wegzates

• De gemeenteraad stelt een belastingsreglement op het
indienen van aanvragen tot omgevingsvergunning vast. *
• De gemeenteraad gaat akkoord om de

worden opgenomen in het gemeentelijke openbare
wegennet.*
• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit

sportaccommodatie, gelegen aan de Vakebuurtstraat

van 6 december 2017 dat toelating verleent tot het vellen

192/A in gebruik te geven aan vzw Tennisclub 't

4 beukenbomen in de Koning Albertlaan te Maldegem als

Lobbeke, volgens de voorwaarden opgesomd in de

maatregel voor het wegnemen van een acuut gevaar voor

gebruiksovereenkomst.*

de openbare veiligheid.*
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• De raming voor het dienstjaar 2018, voor de onderhouds-

waarin akte werd genomen van het budget 2018 van

werken aan de waterlopen van de 3de categorie, gelegen

de kerkfabriek St.-Antonius van Padua Balgerhoeke. De

binnen de gebiedsomschrijving van de Polder van Malde-

gemeente zal de toelage van € 8.872,66 in het budget

gem, met een totaal geraamde kostprijs van € 57.232,25,

2018 van de gemeente voorzien.*

wordt goedgekeurd.*
• De voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2014• De raming voor het dienstjaar 2018, voor de onderhoudswerken aan de waterlopen van de 3de categorie, gelegen

2022 en het budget 2018 van Welzijnsband Meetjesland
worden goedgekeurd.*

in Maldegem binnen de gebiedsomschrijving van de
Oostkustpolder, met een totaal geraamde kostprijs van €
5.011,94, wordt goedgekeurd.*
• De raming voor het dienstjaar 2018, voor de onderhouds-

• De voorgelegde wijziging van de statuten van
Welzijnsband Meetjesland worden goedgekeurd.*
• Bij de Lokale Politie worden één betrekking van voltijds

werken aan de waterlopen van de 3de categorie, gelegen

assistent (niveau C), medewerker dienst steun (PLIF)

binnen de gebiedsomschrijving van de Watering van de

en één betrekking van voltijds assistent (niveau C),

Wagemakersstroom, met een totaal geraamde kostprijs

medewerker personeel dienst steun (PLIF) binnen het

van € 31.704,50, wordt goedgekeurd.*

administratief en logistiek kader vacant verklaard via de
procedure van dringende externe aanwerving.*

• De gemeenteraad keurt de ontwerpovereenkomst, inzake
de verbinding van het voorziene infiltratiebekken thv het

Ter info

containerpark met de riolering in de Industrielaan, goed.*

De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan
op donderdag 22 februari 2018. De agenda zal

• De gemeenteraad keurt het addendum en de overeenkomst inzake reprografie goed.*

7 dagen voorafgaand aan de zitting, bekend
gemaakt worden op de gemeentelijke website:
www.maldegem.be/gemeenteraad. De gemeen-

• De gemeenteraad keurt het tariefreglement voor

teraadszittingen gaan steeds door om 19:30 uur

AGB Maldegem met ingang 1 januari 2018 goed,

in de raadzaal in het gemeentehuis op de derde

overeenkomstig artikel 7 van de beheersovereenkomst

verdieping in het gemeentehuis, Marktstraat 7.

tussen het AGB en de gemeente Maldegem.*

U bent van harte welkom bij de openbare zitting.
Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad

• De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing

kunt u raadplegen op de gemeentelijke website

nr. 4 2014-2020 en het budget 2018 van het AGB

vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in

Maldegem goed.*

de eerstvolgende zitting.

• Het prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de
tennisterreinen, het Sint-Annazwembad en parkcross

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier

worden goedgekeurd.*

politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en Open Vld) en
één onafhankelijk raadslid. De meerderheidsfracties

• De gemeenteraad neemt akte van de beslissing dd. 15

CD&V en Groen sloten een bestuursakkoord. De

november 2017 van de gemeenteraad van Zomergem

gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in de

waarin akte werd genomen van budgetwijziging 2017

besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt.

nr. 1 en van het budget 2018 van de kerkfabriek van

De punten die alle fracties unaniem goedkeurden,

Oostwinkel. De gemeente zal de aangepaste toelage

zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere

van € 3.026,92 in het budget 2017 en de toelage van

punten was de stemming verdeeld of diende de

€ 1.915,76 in het budget 2018 van de gemeente voorzien.*

gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel kennis
genomen werd van het punt.

• De gemeenteraad neemt akte van de beslissing dd.
20 november 2017 van de gemeenteraad van Eeklo
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ZATERDAG 10 FEBRUARI
20.30 UUR

The Vintage
Club Deluxe

LAATSTE
TICKETS

Valentijnsvoorstelling
© Sara De Graeve

VRIJDAG 23 FEBRUARI
20.30 UUR

Katelijne Verbeke
en Daan Hugaert

Doek
© Sony Pictures

WOENSDAG 14 FEBRUARI
14.00 UUR

Jeugdfilm

Niemand wil meer met Richard werken, want Richard
is de belichaming van de clichéacteur. Hij drinkt, speelt
op café voor onbegrepen kunstenaar, is narcistisch,
megalomaan en strontvervelend.
Als bij de repetities van een nieuwe voorstelling de

Sing

zoveelste actrice huilend wegloopt, blijft er maar één

In een stad bewoond door dieren, wordt een

conservatorium speelde.

talentenjacht georganiseerd door de koala Buster

Een verhelderend toneelstuk over echt en onecht,

Moon. Hij is de trotse eigenaar van een prachtig

op het toneel, in de kunst en in de liefde. Hoewel…

theater, dat vroeger heel succesvol was, maar nu oud

verhelderend?

actrice over die de vrouwenrol zou kunnen spelen:
Richards oude liefde Lies, met wie hij dit stuk al op het

en vervallen is. Buster ziet de talentenjacht als laatste
kans om zijn geliefde theater te redden. Vijf finalisten

Inkom: € 14 (VVK), € 17 (ADK), € 13 (KABO),

staan in de spotlight. Allemaal doen ze auditie in het

€ 11 (GABO en -26 jaar)

theater van Buster en delen de droom die hun leven
kan veranderen.
Inkom: € 2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding
in de zaal.

Je kan tickets kopen via:
• het loket in CC Den Hoogen Pad
• het UiTloket in het Gemeentehuis
• www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)

Info
050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad
cultureelcentrum@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
www.denhoogenpad.be
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Week van de Amateurkunsten

KUNSTENAAR(S) GEZOCHT
Van vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei

Dansketting

is het weer zover, dan is er de week van de

Overal in Vlaanderen en Brussel zullen op

amateurkunsten, kortweg de WAK. Gedurende

zaterdagnamiddag 28 april 'danskettingen' opduiken.

deze 10 dagen zetten we in Maldegem terug de

Ook in Maldegem! Live muzikanten nemen het

amateurkunsten in de spotlights. Iedereen die in

voortouw en trekken een menselijke dansketting mee.

zijn vrije tijd kunst beoefent – hetzij
solo, hetzij in groep – kan meedoen.
Groepstentoonstelling en Kunst
in verschillende etalages in
Maldegem-centrum

Er zijn heel wat
activiteiten
op til, waar je
kan aan deelnemen.

Iedereen – jong en oud(er) – wordt
aangezet om mee te dansen of te
musiceren. Noteer alvast zaterdag 28
april in je agenda. Meer info hierover
volgt in een van de volgende edities
van het infomagazine.

Wil jij tijdens een van deze activiteiten
met je beeldend werk naar buiten treden? Of ben

Info

je bereid één of meerdere etalageramen van je

050 72 89 79 | Cultuurdienst

handelszaak of woning ter beschikking te stellen

cultuurdienst@maldegem.be

van een kunstenaar? Neem dan contact op met de

Marktstraat 7, Maldegem

Cultuurdienst.

www.maldegem.be/week-van-de-amateurkunsten

Lokale Helden
Met dit initiatief willen JH De Redekiel en de
Jeugddienst op vrijdagavond 27 april lokaal muzikaal
talent in de schijnwerpers zetten. Iédereen die muziek
en z’n lokale scene een warm hart toedraagt, ongeacht
leeftijd, vorm, bezetting of genre, is welkom om op het
Redekielpodium in het voetlicht te treden. Deelname is
gratis. Iedere deelnemer ontvangt een leuke muzikale
attentie! Je kan inschrijven tot vrijdag 6 april door volgende
info te bezorgen via jeugddienst@maldegem.be:
• groeps- of artiestennaam
• contactgegevens (naam contactpersoon, adres,

e-mail, gsm-nummer)
• technische fiche
• inschatting speelduur
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Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

