BRICO CROSS
2019

NIEUWE GEMEENTERAAD
UIT DE STARTBLOKKEN

KIJKDAG
PASTORIJ

RICHTLIJNEN VERKIEZINGEN
EU-BURGERS

maldegem

magazine

2019 FEBRUARI | 1

jaargang 5 | nr. 2 | Februari 2019

© Luc De Coninck

MAAK KENNIS
MET HET NIEUWE
BESTUUR OP
PAG. 13!

2 | MALDEGEM MAGAZINE

Beste Maldegemnaren
Het is een ongelofelijk voorrecht om
hier als burgemeester voor u te mogen
staan. Bedankt daarvoor. Samen met
onze schepenen en raadsleden zal ik
er alles aan doen om Maldegem beter
te maken.
Marleen Van den Bussche wil
ik bedanken voor haar inzet en
gedrevenheid als burgemeester van
Maldegem. Ik heb haar de voorbije
zes jaar leren kennen als een persoon
met daadkracht en als iemand met het
hart op de juiste plaats. Veelal iemand
die actief was achter de schermen. We
waren het niet altijd over alles eens,
maar er was steeds wederzijds respect,
wat de basis vormt voor een goede
samenwerking.
Die daadkracht en dat wederzijds
respect nemen we mee naar ons
nieuw bestuur.
Om te beginnen doe ik een warme
oproep naar de raadsleden om
het typische hokjesdenken van
meerderheid tegen oppositie te
verlaten. We staan daar boven.
Ideeën van de oppositie zullen
net zo veel gerespecteerd en
geëvalueerd worden. Met een
kleurenpallet van meningen kun je
een mooi schilderij maken.
Een ander idee waar we van afstappen,
is het trage imago van politiek. Ik denk
dat ik voor iedereen hier spreek als
ik zeg dat er wel eens gezucht wordt
over hoe lang het allemaal duurt bij
een gemeente of een overheid. We
zullen bewijzen dat we met de juiste
daadkracht, inzet en energie een stuk
sneller kunnen gaan dan het Vlaams
gemiddelde. Hardwerkende en
gemotiveerde dienstverlening aan de
Maldegemnaar is een evidentie.
Natuurlijk denken we ook op lange
termijn. Veel projecten zullen
misschien niet binnen die zes jaar hun

effect hebben, maar wel van groot
belang zijn over twaalf, achttien jaar …
Ik denk bijvoorbeeld aan een vlotte
bereikbaarheid van Maldegem. Het
kruispunt aan de Filosoof was in de
18e eeuw, onder de Oostenrijkers,
het kruispunt van de weg tussen
Oostende en Wenen, met de weg
Breskens - Parijs. Dit bracht heel wat
welvaart met zich mee. Binnenkort is
Maldegem ook het kruispunt van de
A11 Zeebrugge - Antwerpen met de
E40 Oostende - Brussel. Daar moeten
we economisch van profiteren door
ons centrum bereikbaar te houden en
een volwaardige afrit te voorzien.
Ons centrum zal meer gaan bloeien

“Het is moedig om
op te staan en te
spreken, het is ook
moedig om zich
neer te zetten en
te luisteren*.”
door die bereikbaarheid én door
voldoende parkeergelegenheid.
Een ondergrondse parking is een
noodzaak.
Maar slimme mobiliteit gaat nog
verder. We werken bijvoorbeeld
aan een snellere verbinding met
Brugge en Gent. Denk maar aan de
veelgevraagde treinverbinding met
Gent, die Maldegem meteen heel
anders economisch op de kaart zou
zetten en ook voor veel studenten en
pendelaars een verbetering zou zijn.
In Maldegem moet ook gebouwd
worden. De vergrijzingsindicatoren zijn

hier namelijk slechter dan het Vlaams
gemiddelde, dus gaan we voorzien in
aangepaste woningen. Daarnaast zal
ook beperkt gebouwd kunnen worden
op grotere kavels. Maldegem is het
hinderland van de kust, en als er vraag
is, dan vullen we die in.
In al onze beslissingen respecteren we
de eigendom van de Maldegemnaar.
Zonder instemming of een correcte
schadevergoeding worden
woonuitbreidingsgebieden niet
herbestemd. De gemeente zal sterk
vergroenen, maar ook hier zullen we
respect voor eigendom en landbouw
niet uit het oog verliezen.
We gaan zorgen voor Maldegem.
Zorgen voor de inwoners. We
streven naar een Maldegem
zonder armoede. Naar een veilig
Maldegem. Een gezellig Maldegem,
een gezond Maldegem. Naar een
Maldegem zonder eenzaamheid.
Want ¼ van de Vlamingen is
eenzaam. Dan zijn er dat in
Maldegem wel heel veel. En daar
gaan we samen iets aan doen.
Naast daadkracht en respect
werken we ook aan efficiëntie.
We denken na hoe we kunnen
besparen en vitten op elke
eurocent.
En tenslotte zetten we in op inspraak
en participatie. We communiceren
open, snel en veel, maar niet eenzijdig.
We zijn zowel zender als ontvanger.
We vinden dit zeer belangrijk.
Ik wil daarom eindigen met een quote
van Winston Churchill: “Het is moedig
om op te staan en te spreken, het is
ook moedig om zich neer te zetten en
te luisteren*.”
Ik ga mijn best doen. Dankjewel.
Burgemeester Bart Van Hulle

* Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen. (Sir Winston Churchill)
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Tournée Minérale

Eén maand
zonder alcohol

Een initiatief van:

Tournée Minérale roept alle Belgen op om in
februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen
‘nee’ te zeggen tegen alcohol. Door de actie sta
je ook even stil bij je alcoholgewoontes. Dat doet

water

Hef het glas
op jouw gezondheid.
Februari: een maand zonder alcohol
Doe mee op tourneeminerale.be
#tourneeminerale

V.U.: Didier Vander Steichel, Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel, Stichting van openbaar nut.

je beseffen hoe snel je anders een glas drinkt
zonder erbij na te denken. Onderzoek heeft
uitgewezen dat deelnemers zelfs maanden later
nog steeds minder drinken dan voorheen en
zich beter in hun vel voelen. Redenen genoeg
dus om mee te doen! Ontdek tal van activiteiten
op www.tourneeminerale.be.

Info

Met de steun van:

www.tourneeminerale.be
Tournée Minérale

Inschrijven vanaf 2 februari

Vrijetijdsaanbod
krokus- en paasvakantie
Vanaf 2 februari om 9.00 uur kan je inschrijven voor
het vrijetijdsaanbod tijdens de krokus- en paasvakantie via
www.maldegem.be/webshop. Wie op zaterdag 2 februari
tijdens het inschrijven problemen ondervindt, kan bellen
naar tel. 050 72 86 28. Vanaf maandag 4 februari kan je
ook inschrijven bij de vrijetijdsdiensten. Meer info via
www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd of in de
brochure die in januari wordt bedeeld via de scholen.

Vri je ti jd sa a n b

o d k in d e re n

Kr ok us - en Pa
as va ka nt ie

Info

vo or ja ar 20 19

050 72 86 22 | UiTloket
050 72 86 28 | Jeugddienst (zaterdag 2/02)
uitloket@maldegem.be
www.maldegem.be/webshop
www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd
Vrijetijdsbrochure_v

oorjaar_2019.indd

1
7/01/2019 9:17:01
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Scholenkrantje

MALDEGEM

Woensdag 6 februari

Inspraak en
betrokkenheid
in Maldegem
scholen

Sluitingsdag n.a.v.
Brico Cross –
Parkcross

Onze gemeente telt heel wat

Naar aanleiding van de Brico Cross – Parkcross

De scholen vertellen je er graag

Maldegem zijn op woensdag 6 februari volgende

meer over in de tweede editie van

diensten uitzonderlijk gesloten:

de scholenkrant, die samen met

• Sint-Annazwembad

dit infomagazine in je brievenbus

• IBO De Zandloper Maldegem. De kinderen zijn

viel. Benieuwd naar meer?

die dag welkom in De Zandloper Adegem.
• Ukkie-Pukkie Maldegem. De kinderen zijn die dag
welkom in Ukkie-Pukkie Kleit.
• Centrale composteerplaats in het Sint-Annapark.

kleuter-, lagere en middelbare
scholen die hun personeelsteam,
leerlingen en ouders actief

Editie voorjaar

2019

Scholenkrant
Maldegem

Inspraak en betro
kkenh

eid in de Maldegem

In deze tweede editie
van de scholenkrant willen
we je verder informeren
in de Maldegemse kleuter-,
over het reilen en zeilen
lagere en middelbare
meest geschikte school
scholen. Ouders kiezen
voor
steeds bewuster de
schoolteam, het studieaanbodhun kinderen: de nabijheid en bereikbaarheid
van de
maar ook inspraak en
betrokkenheid zijn belangrijke school, het
criteria.
In deze krant kan je
kennismaken met tal
van participatie- en
scholen organiseren samen
inspraakinitiatieven die
met het schoolteam,
onze
ouders, leerlingen en
komen scholen immers
de buurt. Met hun inbreng
tot de beste leeromgeving
rond tafel met alle Maldegemse
. Ook het gemeentebest
uur zelf zit regelmatig
scholen. Daarbij komen
gelijke onderwijskans
tal
van
onderwerpen
en, mobiliteit en verkeersveiligh
aan bod zoals
hoe de gemeente mee
eid, klimaat, armoede,
werk kan maken van
geletterdheid ... en
een schoolvriendelijk
klimaat.

se scholen

Wil je van dichtbij kennismaken
met wat onze Maldegemse
Kom dan een kijkje
scholen te bieden hebben?
nemen tijdens één
van de vele kijk- of
overzicht op pagina
opendeurdagen. Je
5.
vindt het
Veel leesplezier!
Glenn Longeville
Schepen bevoegd voor
Onderwijs

betrekken bij de schoolwerking.

Raadpleeg dan het overzicht van de info-, kijk- en
opendeurdagen achteraan in de scholenkrant zodat
je ter plaatse kan kennismaken met de scholen.
Veel leesplezier!

• UiTloket gemeentehuis

Info
Meer info over de Brico Cross vind je op pag. 6.

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

Info
050 72 89 30 | Onthaal
www.parkcrossmaldegem.be

Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar en is een

Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de 1ste van de maand.

uitgave van de Dienst Communicatie – Gemeente Maldegem.

Of heb je vragen over het infomagazine? Contacteer de Dienst
Communicatie:

Verantwoordelijke uitgever:

050 72 89 72

Burgemeester Bart Van Hulle,

communicatie@maldegem.be

Koning Albertlaan 46/B6,

Gemeentehuis / Marktstraat 7,

9990 Maldegem

9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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13de editie Parkcross

Zorg dat je erbij bent op de gezelligste
sportnamiddag van het jaar!
Op woensdag 6 februari 2019 gaat de 13de editie

Je kan zowel online of bij de plaatselijke verkooppunten

van de Parkcross gaat door. De cross staat garant

tickets aankopen.

voor een namiddag sportplezier en ontspanning en

VVK: € 10

is ondertussen een vaste waarde op de cyclocross-

ADK: € 12

kalender! Bovendien maakt de Parkcross dit jaar voor

Kinderen t.e.m. 12 jaar: gratis

het derde jaar op rij deel uit van de Brico Crossen

Mensen met een beperking + begeleider: € 5 per persoon

en is de cross zo uitgegroeid tot één van de grootste

UiTPAS met kansentarief: € 2,50 (zie verder)

sportevenementen in de streek.

Parkcrosscafé: € 75
Parkcross Winterbuffet: € 175

WEDSTRIJDEN
11.00 uur

Masters B & C

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

12.00 uur

Masters A & amateurs

• Onthaal Gemeentehuis

• ’t Pleintje (Donk)

13.45 uur

Dames

• CC Den Hoogen Pad

• MiniMarket Marijke (Kleit)

15.00 uur

U23 + eliterenners

• Cafetaria Meos

• ’t Schrijverke (Adegem)

• Sporthal Meos

• Brico Oostkamp

Zowel de wedstrijd dames als heren zijn via de LED-

• Sint-Annazwembad

• Fiesiek (Maldegem)

schermen op het terrein en live op VTM te volgen.

• Café-Restaurant

• GO-Sport (Maldegem)

Den Tol (Eede)
TICKETS EN VIP-ARRANGEMENTEN
Wie op voorhand een ticket koopt, kan rechtstreeks naar
één van de vier inkomposten zonder aan te schuiven aan de
tickethokjes.
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• Fietsen Marc De Vogelaere
(Vossenhol)

• Taptoe uitgeverij (Eeklo)
• Van Wiemeersch bvba
(Sleidinge)

Online tickets
Via www.parkcrossmaldegem.be
of www.bricocross-maldegem.tickoweb.be.
Kortingstarief met UITPAS
Met een UiTPAS Meetjesland met kansentarief betaal
je slechts € 2,50 i.p.v. € 10 voor een toegangsticket.

WIN 10 X 2
TICKETS!!

Koop je ticket in Sporthal Meos! Wil je weten of je recht
hebt op een UiTPAS met kansentarief? Raadpleeg dan
www.ocmwmaldegem.be/uitpas-kansentarief of
informeer in het Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 82.

Maak kans op 10 x 2 toegangskaarten door
onderstaande vraag te beantwoorden.

Wie won vorig jaar, op woensdag
7 februari 2018, de wedstrijd bij
de dames-elite in Maldegem?
Bezorg je antwoord met contactgegevens (naam,
adres en tel. nr.) ten laatste op maandag 4 februari
aan het onthaal in het gemeentehuis of per mail aan
communicatie@maldegem.be.

DEELNEMERS
Reeds bevestigde deelname van o.a.
Elite Heren

Elite Dames

• Iserbyt Eli

• Arzuffi Alice

• Meeusen Tom

• Betsema Denise

• Sweeck Diether

• Cant Sanne

• Tielen Dario

• Compton Katherine

• van Aert Wout

• Van Loy Ellen

• van der Haar Lars

• Verdonschot Laura

• Van de Kerckhove Nick

• Worst Annemarie

• van der Poel David
De winnaars worden persoonlijk verwittigd

• van der Poel Mathieu

om hun kaarten af te halen aan het onthaal

• Vanthourenhout Dieter

van het gemeentehuis.

• Vanthourenhout Michaël
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VERKEERSMAATREGELEN
• Het Sint-Annapark wordt volledig afgesloten van 7.00 tot
17.00 uur– ook voor voetgangers en fietsers.
• De Gidsenlaan wordt volledig afgesloten tussen het rond
punt zwembad en de Oude Aardenburgse weg, van 7.00
tot 19.00 uur.
Bezoekers van Dr. Traen kunnen parkeren in de
Gidsenlaan tussen de Oude Aardenburgse weg en de
Kleine Buurtstraat.
Bezoekers van de groepspraktijk kunnen parkeren in de
Francisca Pecsteenlaan.
• De Westeindestraat wordt éénrichtingsverkeer, voor
het verkeer van het centrum in de richting van de
Reesinghelaan, van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Het verkeer op de Westeindestraat, richting centrum,
wordt omgeleid:
- Richting Noord (N49/E34): via Reesinghelaan en 		
Vakebuurtstraat naar N49/E34 of via Buurstraat 		
naar Noordstraat
- Richting Zuid (centrum en N9):
		 verkeer -3,5 T (personenwagens): via de Politiek 		
Gevangenenlaan, Oudstrijderslaan naar links, 		
Bogaardestraat, Marktstraat
			 verkeer +3,5 T (camionnette – lichte vrachtwagen – 		

• Diverse openbare parkings zullen gereserveerd zijn voor
de organisatie:
- Parking Marktstraat

vrachtwagen): via de Politiek Gevangenenlaan, 		

- Parking Vakekerkweg en Zwembad

Oudstrijderslaan naar rechts, Boslaan en N9

- Parking De Baere
- Parking Meos

• De bussen van De Lijn zullen op woensdag 6 februari het

- Parking KSK Maldegem

centrum NIET aandoen en dus enkel op de N9 blijven

- Parking ex Belfius

rijden. Er zullen haltes worden voorzien op de N9.

Deze parkings zijn dus enkel op uitnodiging.

De bussen van Connexxion zullen op woensdag 6
februari NIET hun gewone ronde doen. Zij zullen
via de Noordstraat, Marktstraat, Westeindestraat,

• Voor mensen met een beperking worden parkeerplaatsen
voorzien in de Vakekerkweg, tussen het rond punt

Reesinghelaan, Vakebuurtstraat, Buurtstraat en

zwembad en de Westeindestraat.

Noordstraat rijden.

De voorziene kaart zal moeten zichtbaar geplaatst worden

Halte “Gidsenlaan” wordt verplaatst naar “Molentje” en

in het voertuig.

halte “zwembad” naar halte “markt”.

Info
• Alle omleidingswegen zullen worden aangeduid.

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

8 | MALDEGEM MAGAZINE

ELITE
U 23 + DAMES

START

4

LICHT
GEWIJZIGD
PARCOURS
MET NIEUWE
AANKOMSTZONE

1

3

VIP

3

PUBLIEK

WASBORD

2

4

LED

5

8

ELITE
U 23 + DAMES
7

SINTANNA
ZWEMBAD

1

LED

U 23
DAMES

2

MALDEGEM

LED

INKOM

ZANDBAK

PARKING

ETEN

DRINKEN

RODE KRUIS

LED SCHERM

BALKEN

BRUG

MATERIAALPOST

x

DOORGANG

2019 FEBRUARI | 9

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen

Vrede, veiligheid, sterke publieke diensten
Maldegem schaarst

Nieuwe inwoners

zich achter de 17

Vrijwillige woonbuddy’s van het OCMW begeleiden

ontwikkelingsdoelstellingen

vluchtelingen bij hun zoektocht naar een woning en

voor een betere samenleving

maken hen wegwijs in de gemeente.

waaronder het bevorderen
van vreedzame en inclusieve
samenlevingen met het oog op

Info
050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

duurzame ontwikkeling, het verzekeren van toegang

noordzuiddienst@maldegem.be

tot justitie voor iedereen en het uitbouwen op alle

www.vvsg.be (>Internationaal)

niveaus van doeltreffende, verantwoordelijke en
toegankelijke instellingen.

0800 965 24 | Sociaal Huis en OCMW
ocmw@maldegem.be

Inspraak in beleid

sociaalhuis@maldegem.be

De cel integratie van het OCMW organiseert opleidingen en

www.ocmwmaldegem.be

infosessies voor bijzondere doelgroepen zoals allochtonen
en kansarmen. Ook vanuit het Huis van het Kind worden in
samenwerking met externe partners bijzondere inspanningen
gedaan om specifieke doelgroepen te bereiken.
Mobiele dienstverlening
Het Sociaal Huis organiseert huisbezoeken aan tachtigplussers
en verweduwden en is aanwezig op diverse evenementen. De
goedemorgentelefoon bereikt op regelmatige basis mensen
die geconfronteerd worden met eenzaamheid. Tot slot is er de
mindermobielencentrale die mensen door vervoer op maat
helpt om het isolement te doorbreken.
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Kijkdag Pastorij Adegem

Welkom bij Senioren onder de Toren
Het concept 'Senioren onder de Toren' combineert de

Het wonen in gemeenschap is zo opgevat dat de

voordelen van een eigen, moderne flat in de vertrouwde

huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen en

dorpskern met een verzorging op maat en wonen in

koken, maar ook de maaltijden zelf, zoveel mogelijk

een kleinschalige gemeenschap. Zo biedt Zorgbedrijf

in groepsverband georganiseerd worden. Die

Meetjesland senioren (+65j.) die licht-zorgbehoevend

worden maximaal ondersteund en begeleid door de

zijn, maar nog zelfstandig kunnen functioneren, een

thuiszorgdiensten van het Zorgbedrijf Meetjesland.

aangepaste, beschermende en kwalitatief hoogstaande
woon-en leefomgeving. Ze behouden hun individuele

Kijkdag 16 februari

vrijheid en hebben tegelijkertijd altijd gezelschap en

Benieuwd naar het concept? Kom gerust een kijkje nemen

bijstand in de buurt.

en sfeer proeven op zaterdag 16 februari 2019 doorlopend
vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur in de Pastorij, Adegem-Dorp

Wonen in gemeenschap

16, in Adegem. De medewerkers van het Zorgbedrijf geven

12 individuele flats zijn voorzien van een living, kitchenette,

je graag een rondleiding en meer vrijblijvende informatie

een aangepaste sanitaire cel en een slaapkamer. De

over prijzen en opnamevoorwaarden. Je kan het Zorgbedrijf

bewoner brengt zijn eigen meubels mee. Er is een

Meetjesland ook steeds contacteren voor een afspraak.

gezamenlijke leefruimte met eetplaats en volledig ingerichte
keuken met zicht op de gezellige binnentuin. Daar speelt

Info

zich het gemeenschapsleven af waar de bewoners

050 40 39 45 | Zorgbedrijf Meetjesland

samenkomen om te eten, te praten, te kaarten, activiteiten

www. zorgbedrijfmeetjesland.be

te organiseren, enz.
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Stad Roeselare

Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef gaat op stap

Daguitstap Roeselare
Op dinsdag 5 maart 2019 gaat het lokaal

• In de namiddag brengen we een begeleid bezoek aan de

dienstencentrum Oud St. Jozef op daguitstap naar

brouwerij van Rodenbach, inclusief proeverij Rodenbach

Roeselare! Het programma ziet er als volgt uit:

en Rodenbach Grand Cru. De brouwerij ontvangt je in een

• Om 8.30 uur verzamelen op de parking van het lokaal

kader waar industriële archeologie en hedendaags design

dienstencentrum Oud St. Jozef. Vertrek om stipt 8.45 naar

samengaan. Je leert wat de Rodenbach-bieren speciaal

Roeselare.

en uniek maakt. Je maakt kennis met het productieproces

• In Roeselare wordt eerst de innerlijke mens verwend met
een koffie en boterkoek in patisserie Mahieu.
• In de voormiddag brengen we een gegidst bezoek aan
het Klein Seminarie (beperkt toegankelijk met rolstoel).

van bieren van gemengde gisting. In het museum leer je
ook de familie Rodenbach kennen.
• Vertrek omstreeks 16.30 uur naar het lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef.

Het seminarie drukte zijn stempel op het tot stand komen
van de Belgische grondwet, de Vlaamse ontvoogding

De deelnemersprijs bedraagt € 60, incl. bus, maaltijd

en de beginnende christelijke arbeidersbeweging. De

en inkomgelden. Je bent pas bij betaling ingeschreven.

rondleiding geeft je een boeiende kijk op het uitgebreide

Inschrijven kan tegen 25 februari 2019. Er wordt gevraagd

archiefmateriaal en de unieke kunstcollectie van de

om ter plaatse in het dienstencentrum via Bancontact te

school.

betalen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50.

• Lunch in brouwerij Rodenbach, meer bepaald de
Rodenbachmenu (excl. dranken).

Info
050 40 39 22 | lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
mieke.timmerman@maldegem.be

© stad Roeselare
© stad Roeselare

Klein Seminarie

© stad Roeselare

Brouwerij Rodenbach

Op maandag 7 januari werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd.

VOORSTELLING NIEUW BESTUUR
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BART VAN HULLE
BURGEMEESTER
(OPEN VLD)
Koning Albertlaan
46/B6, Maldegem
tel. 050 72 89 53
(kabinet
burgemeester)
burgemeester@maldegem.be
Bevoegdheden: algemeen beleid en
coördinatie, strategische planning en
bestuurlijke organisatie, brandweer,
politie, volksgezondheid, communicatie,
personeel, rechtszaken.
NICOLE
MAENHOUT
1STE SCHEPEN
(N-VA)
Schepen van
industrie, landen tuinbouw,
ruimtelijke
ordening en cultuur
Oude Burkelslag 35, Maldegem
tel. 050 71 66 93
gsm 0479 24 34 01
nicolemaenhout@maldegem.be
Bevoegdheden: industrie en
industrieterreinen, land- en tuinbouw,
ruimtelijke ordening, woonbeleid en
huisvesting, polders- en waterbeleid,
cultuur en erfgoed, kinderopvang en
buitenschoolse opvang, kerkfabrieken.
PETER E.
VAN HECKE
2DE SCHEPEN
(OPEN VLD)
Schepen van
lokale economie,
ICT, toerisme en

feestelijkheden
Noordstraat 105/bus 2, Maldegem
gsm 0477 28 85 65
petervanhecke@maldegem.be
Bevoegdheden: lokale economie,
ICT, toerisme, feestelijkheden.

RUDI DE SMET
3DE SCHEPEN (N-VA)
Schepen van
burgerlijke stand,
duurzaamheid,
klimaat en
dierenwelzijn

GLENN LONGEVILLE
5DE SCHEPEN
(OPEN VLD)
Schepen van jeugd,
sport, onderwijs
en ontwikkelingssamenwerking

Noordstraat 36, Maldegem
gsm 0475 32 73 80
rudidesmet@maldegem.be
Bevoegdheden: burgerlijke stand en
bevolking, leefmilieu, duurzaamheid en
klimaat, dierenwelzijn.

Albert De Keselstraat 5, Adegem
gsm 0494 31 00 82
glennlongeville@maldegem.be
Bevoegdheden: jeugd, sport, onderwijs,
ontwikkelingssamenwerking.

JASON VAN
LANDSCHOOT
4DE SCHEPEN
(OPEN VLD)
Schepen van
openbare werken,
mobiliteit en
gemeentelijk

MARLEEN VAN
DEN BUSSCHE
6DE SCHEPEN
(DE MERLAAN)
Schepen van
maatschappelijk
welzijn en sociale
zaken, financiën
en voorzitter van het autonoom
gemeentebedrijf en van het bijzonder
comité van de sociale dienst
Kleine Lievevrouwdreef 8,
Maldegem
marleenvandenbussche@maldegem.be
Bevoegdheden: bijzonder comité
van de sociale dienst als voorzitter,
financiën, maatschappelijk welzijn
en sociale zaken, Autonoom
Gemeentebedrijf als voorzitter.

patrimonium
Staatsbaan 76/0-03, Adegem
tel. 050 71 49 08
gsm 0473 88 15 23
jasonvanlandschoot@maldegem.be
Bevoegdheden: openbare werken,
groen, gemeentelijk patrimonium,
mobiliteit.

TIJS VAN VYNCKT
ALGEMEEN
DIRECTEUR
Gemeentehuis,
Marktstraat 7,
Maldegem
tel. 050 72 89 51
tijsvanvynckt@maldegem.be

De burgemeester en de schepenen zijn van rechtswege ook respectievelijk
voorzitter en leden van het vast bureau van het OCMW.
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
OPEN VLD

N-VA

BART VAN HULLE

ANNUSKA VAN

NICOLE

BURGEMEESTER

HOOREBEKE

MAENHOUT

Koning Albertlaan

Vanovers 24,

1STE SCHEPEN

46/B6, Maldegem

Maldegem

Oude Burkelslag 35,

tel. 050 72 89 53

gsm 0476 90 64 83

Maldegem

(kabinet

annuskavanhoore-

burgemeester)

beke@maldegem.be

burgemeester@maldegem.be

tel. 050 71 66 93
gsm 0479 24 34 01
nicolemaenhout@maldegem.be

HENK DEPREST
PETER VAN HECKE

Koning Albertlaan 31,

RUDI DE SMET

2DE SCHEPEN

Maldegem

3DE SCHEPEN

Noordstraat 105/bus

gsm 0478 31 28 38

Noordstraat 36,

2, Maldegem

henkdeprest@

Maldegem

gsm 0477 28 85 65

maldegem.be

gsm 0475 32 73 80

petervanhecke@

rudidesmet@
RAF PAUWELS

maldegem.be

maldegem.be

Bremstraat 5,
JASON VAN

Maldegem

PETER T.

LANDSCHOOT

gsm 0475 89 47 73

VAN HECKE

4DE SCHEPEN

rafpauwels@

VOORZITTER

Staatsbaan 76/0-03,

maldegem.be

GEMEENTERAAD
voorzitter@

Adegem
WIM

tel. 050 71 49 08

maldegem.be

gsm 0473 88 15 23

SWYNGEDOUW

jasonvanlandschoot@maldegem.be

Staatsbaan 8,

KATLEEN DE KESEL

Adegem

FRACTIELEIDER

gsm 0475 44 97 94

Kerselare 16,

wimswyngedouw@

Adegem

GLENN LONGEVILLE
5DE SCHEPEN
Albert De Keselstraat

gsm 0478 74 71 44

maldegem.be

katleendekesel@

5, Adegem
gsm 0494 31 00 82

maldegem.be

glennlongeville@
DANNY VANNEVEL

maldegem.be

Heirweg 2,
KIRAN VAN

Maldegem

LANDSCHOOT

tel. 050 71 60 69

FRACTIELEIDER

gsm 0475 43 37 96
dannyvannevel@

Kleine Bloemestraat
11, Maldegem
gsm 0494 83 47 07
kiranvanlandschoot@maldegem.be
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maldegem.be

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
DE MERLAAN

CD&V

MARLEEN

VALERIE

LEANDRA

VAN DEN BUSSCHE

TAELDEMAN

DECUYPER

6DE SCHEPEN

Kleitkalseide 73,

Doornstraat 4/A

Kleine Lievevrouw-

Maldegem

gsm 0468 56 63 68

dreef 8, Maldegem

gsm 0477 81 92 61

leandradecuyper@

marleenvanden-

valerietaeldeman@

maldegem.be

GEERT DE ROO

ANNELIES

DE SCHEPPER

FRACTIELEIDER

LAMMERTYN

Broekelken 18,

Donkstraat 65,

Canadezenlaan 6,

Adegem

Maldegem

Adegem

tel. 050 71 16 16

tel. 050 71 59 59

gsm 0473 77 70 81

gsm 0495 20 70 47

annelieslammertyn@

bussche@maldegem.be

maldegem.be
BOUDEWIJN

geertderoo@maldegem.be

maldegem.be

boudewijndeschepper@maldegem.be

GROEN

CHRISTINE

MARTEN DE JAEGER

STEFAAN

VERPLAETSE

FRACTIELEIDER

STANDAERT

Marktstraat 16,

Gidsenlaan 20,

FRACTIELEIDER

Maldegem

Maldegem

Mevr.

tel. 050 71 11 95

tel. 050 71 31 68

Courtmanslaan 105,

gsm 0474 87 52 60

martendejaeger@

christineverplaetse@maldegem.be

Maldegem
tel. 050 71 95 39

maldegem.be

stefaanstandaert@maldegem.be
KOENRAAD DE
CEUNINCK

DINO LATESTE

Sint-Jansherenplein

Zwarte Zusterslaan

7, Maldegem

49, Maldegem

gsm 0478 95 12 44

tel. 050 71 85 47

koenraaddeceun-

gsm 0478 88 86 09

inck@maldegem.be

dinolateste@
maldegem.be

ANNEKE GOBEYN
Schorreweg 4,

VLAAMS BELANG

Middelburg

TIMOTHY DE

gsm 0476 23 01 82

GROOTE

annekegobeyn@

FRACTIELEIDER

maldegem.be

Gasmeterlaan 6/A,
Maldegem
timothydegroote@
maldegem.be
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BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
MARLEEN VAN

GEERT DE ROO

ANNUSKA VAN

DEN BUSSCHE,

(DE MERLAAN)

HOOREBEKE

VOORZITTER

Donkstraat 65,

(OPEN VLD)

(DE MERLAAN)

Maldegem

Vanovers 24,

Kleine

tel. 050 71 59 59

Maldegem

Lievevrouwdreef 8,

gsm 0495 20 70 47

Maldegem

geertderoo@maldegem.be

gsm 0476 90 64 83
annuskavanhoorebeke@maldegem.be

marleenvandenbussche@maldegem.be
LUT D'HONDT

KIRAN VAN

PETRA CAUWELS

(CD&V)

LANDSCHOOT

(CD&V)

Rokalseidestraat 18,

(OPEN VLD)

Weide 23/B, Adegem

Maldegem

Kleine Bloemestraat

gsm 0497 90 01 91

tel. 050 71 81 49

11, Maldegem

petracauwels@

lutdhondt@

maldegem.be

gsm 0494 83 47 07
kiranvanlandschoot@maldegem.be

maldegem.be

GRETA DE BOLSTER

PATRICIA STOKX

EVA WILLEMS

(N-VA)

(GROEN)

(OPEN VLD)

Speyestraat 24/E,

patriciastokx@

Blekkersgat 5/C,

Maldegem

maldegem.be

Adegem

tel. 050 71 38 41

gsm 0494 48 13 50

gretadebolster@
maldegem.be

Info
050 72 89 51 | Algemeen secretariaat
secretariaat@maldegem.be
www.maldegem.be/bestuur-beleid
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evawillems@
maldegem.be

ma 4/02/19
Schaaknamiddag

Leeskring

Van 13.30 tot 16.00 uur

Van 14.00 tot 15.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Oud St. Jozef

Oud St. Jozef

di 5/02/19
(andere data: 12/03, 2/04 en 7/05)

vr 1/02/19
Ruilbeurs van
champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide
109/A, Maldegem-Kleit
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

‘Muziek op aanvraag’
met Freddy Lippens
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,
Maldegem, 050 40 39 22,

Cursus aquareltechnieken voor
beginners
Van 13.30 tot 16.30 uur

Autozoektocht "3de Al
onder de weg van Maldegem"
Dag naar eigen keuze te bepalen

woe 6/02 en 20/02/19
Workshop ‘Werken met
gemengde technieken’

woe 13/02/19
Zie pag. 24

woe 6/02/19
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. Femma Maldegem

do 7/02/19
Lichtmis
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

vr 8/02/19
Van 14.00 tot 16.00 uur

0487 38 70 35, www.komopmaldegem.be

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Voorleeshalfuurtje

Oud St. Jozef i.s.m. Femma Maldegem

Oud St. Jozef

Meer info: dirk.temmerman9@gmail.com,

Zie pag. 24

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Jeugdfilm De Smurfen
en het Verloren Dorp

Dansnamiddag

Peter Holvoet-Hanssen
en Mauro Pawlowski –
Blauwboek

di 12/02/19

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar: start café ’t Voske - einde Middelburg

za 2/02/19

Oud St. Jozef

Van 19.00 tot 22.00 uur

Van 19.00 tot 22.00 uur

za 2/02 t.e.m. za 6/05/19

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Kookles

www.ocmwmaldegem.be

Zie pag. 19

Van 14.30 tot 17.00 uur

Oud St. Jozef

Bloemschikken

Expositie ‘Inner Waiting
Room’

PC-dokters

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

mieke.timmerman@maldegem.be,

vr 1/02 t.e.m. do 28/02/19

ma 11/02/19

Oud St. Jozef

zo 10/02/19
Antiek & Rommelmarkt
te Adegem
Van 9.30 tot 18.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, Adegem

Van 10.45 tot 11.15 uur

Meer info: 09 380 45 05, info@hobby13.be,

Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem,

www.hobby13.be

Kantklossen
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk, 0495 77
07 52, dirk_de_bruycker@hotmail.com,
www.femma.be

do 14/02/19
Handwerkcafé
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine
Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem Donk
Meer info: 0470 64 13 83, www.femma.be

vr 15/02/19
Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

vr 15/02 tot en
met vr 15/03/19
IJspiste
Zie pag. 19

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje,
Facebook Bibliotheek
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za 16/02/19

vr 22/02/19

Flanders Kids Tour Slothappening VTT & Cyclo

Quiz De Lob

Van 12.30 tot 16.00 uur

Vakebuurtstraat 192/A, Maldegem

Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide

Meer info: feestcomite@tlobbeke.be

109/A, Maldegem

Valentijn met David Vandyck
– Dichtbij
Zie pag. 25

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

Yoga @ de bib
Van 17.00 tot 18.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem,
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem, nena.
morival@maldegem.be

di 19/02/19
(andere data: 19/03, 23/04 en 21/05)

Cursus aquareltechnieken
voor gevorderden
Van 13.30 tot 16.30 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 20/02/19
Gezondheidsconsultatie

Waar: Cafetaria TC 't Lobbeke,

zo 24/02/19
Meetjeslandse Wandeldag

Met UiTPAS Meetjesland spaar je
bij sommige activiteiten UiTpunten.
Bekijk alle UiTPASactiviteiten

Waar: CC Den Hoogen Pad,

en –voordelen via

Adegem-Dorp 16/B, Adegem

www.uitpasmeetjesland.be

Meer info: sbmm@belgiumcanada.net

ma 25/02/19
Filmnamiddag
'Een echte Vermeer'
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 26/02/19
Voordracht
'Ons moeder zei altijd...'

Wil je jouw activiteit in deze

Van 14.00 tot 17.00 uur

kalender? Dat kan! Surf naar

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

www.uitdatabank.be en vraag je

Oud St. Jozef i.s.m. Vief Maldegem

NOTEER ALVAST
IN JE AGENDA
za 2/03 en zo 3/03/19
Carnaval Maldegem
Van 14.00 tot 17.00 uur

invoeraccount aan. Je activiteit
verschijnt dan niet alleen in
dit infomagazine (enkel nietcommerciële activiteiten en
invoeren vóór de 1ste van de
voorafgaande maand), maar ook
op www.uitinvlaanderen.be en
www.uitinmaldegem.be en tal

Van 9.00 tot 12.00 uur

van andere gedrukte en online

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

kalenders. Wekelijkse activiteiten

Oud St. Jozef

verschijnen niet in dit overzicht

do 21/02/19
Vrij inloopmoment
Kind & Gezin Maldegem
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: consultatiebureau Kind & Preventie,
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,
Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: 050 40 39 26,
huisvanhetkind@maldegem.be

Sprekersavond "Wanneer het
water breekt"
Zie pag. 19
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en kan je raadplegen via de online
kalenders. Wie vragen heeft, kan
terecht aan het UiTloket in het
gemeentehuis of via de helpdesk
op www.uitdatabank.be.

VHMC

UiTTIPS

presen teert

SCHAATST
M ALDEG EM

OVERDEKTE

IJSPISTE

15|02 TOT 10|03|2019

MARKT MALDEGEM

VRIJDAG 15|2

VANAF 16:00

19:00 OPENING
DOOR BURGEMEESTER

Vernissage op vrijdag 1 februari

Expositie Inner
Waiting Room

BART VAN HULLE

19:15 OPTREDEN VAN
MEETJESLANDSE IOANA CHRISTAKIS

(BELGISCH KAMPIOENE)
SAMEN MET KATRIEN PAUWELS & KRYOS - © K. HENDRICKX

ZONDAG 10|3

19:45 OPTREDEN

16:30 OPTREDEN
YVES SEGERS

WOENSDAG 20|2
16:00 BEZOEK VAN
PAW PATROL!

20:30 DJ

Oostends kunstenaar Yves Velter

Openingsuren - elke dag om:

ELKE VRIJDAG

(tekenaar, schilder, schepper van

10:00-11:30 12:00-13:30 14:00-15:30

ELKE ZAT.- & ZONDAGVOORMIDDAG

16:00-17:30 18:00-19:30 20:00-21:30

ELKE WOENSDAGNAMIDDAG

ruimtelijke werken) exposeert in het
Atrium van de KUMA ‘Inner Waiting Room’.

Gesloten op maandag-, dinsdag- en donderdagavond
vanaf 18 uur (niet in de krokusvakantie)

AFTERWORKPARTY MET DJ

SCHAATSGEWENNING VOOR DE
ALLERKLEINSTEN (-12J)

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

Iedereen is van harte welkom op de

Drukkerij www.vanhoestenberghe.be

vernissage op vrijdagavond 1 februari 2019
om 19.30 uur.
Je kan de expositie bezoeken van 1 februari
tot en met 28 februari 2019 tijdens de
openingsuren van de academie.

Info
050 72 89 50 | Kunstacademie
kunstacademie@maldegem.be
www.academiekuma.be

Spr eke rsavo nd

br ee kt ”
“Wan ne er he t w at er

De St oo p
Sp re ke rs av on d Ch ris

20 .00 uu r
Vri jda g 21 feb rua ri |

Me vro uw

St. Joz ef
Co nce rtz old er Ou d
lde gem
Ma
Co urt ma nsl aan 92,

Ink om : gra tis

mog elijk heid om
Na de lezin g is er de
dra nkje .
na te pra ten met een

: Marktstraat 7, 9990 Maldegem
Gemeentebestuur Maldegem
www.maldegem.be
be |
noordzuiddienst@maldegem.
050 72 89 51 |
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 22 NOVEMBER 2018
GEMEENTEPATRIMONIUM - CONCESSIE DE BERKEN

De gemeenteraad beslist om een gecoördineerd

- TOEWIJZING

reglement houdende de invoer van een parkeerplaats

• De gemeenteraad besliste op 27 september 2018

voor personen met een beperking goed te keuren,

over de voorwaarden voor de concessie voor

waarbij ter hoogte van het postkantoor in de B.

cafetaria De Berken.

Lippensstraat de eerste parkeerplaats gesupprimeerd

• De biedingen werden geopend op 31 oktober 2018

wordt en de tweede ingericht wordt als parkeerplaats

• Op 5 december 2018 werd het proces-verbaal van

voor personen met een beperking.

de verrichtingen die het voorwerp uitmaken van
de verschillende criteria voor de toewijzing van de

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER

concessie cafetaria De Berken opgemaakt.

HET WEGVERKEER HOUDENDE DE INVOER VAN EEN

• De enige ingediende inschrijving was afkomstig van
de huidige zaakvoerster van de cafetaria

PARKEERVERBOD IN DE MEERSSTRAAT*
• Bij politiereglement van 23 juni 2016 werd een

• Mevrouw Dhont lichtte haar uitbatingsplan toe

parkeerverbod ingesteld in de Meersstraat.

en deelde een overzicht van haar ervaring en

• Regelmatig doen zich situaties voor waarbij de

referenties mee. Zij licht ook de wijze waarop ze de

doorgang voor de vrachtwagen voor de inzameling

lokale verenigingen en het Kleitse verenigingsleven

van papier en karton te smal is door reglementair

zal gaan ondersteunen toe.

geparkeerde voertuigen. Deze situatie doet zich
voornamelijk voor ter hoogte van het kruispunt

De gemeenteraad wijst concessie ‘cafetaria De

Meersstraat - Karreweg. Wanneer er voertuigen

Berken Kleit' toe aan mevr. Elisa Dhont.

aan de overzijde van het kruispunt geparkeerd
staan, zou de vrachtwagen moeilijk of niet kunnen

GECOÖRDINEERD AANVULLEND REGLEMENT OP
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE

indraaien in de Karreweg.
• Om dergelijke moeilijkheden in de toekomst

DE INVOER VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR

te vermijden, zou het aangewezen zijn om het

PERSONEN MET EEN BEPERKING*

parkeerverbod in de Meersstraat uit te breiden

• Het gecoördineerd politiereglement houdende

tot een aantal meter voorbij het kruispunt

de invoer van een parkeerplaats voor personen

met de Karreweg aan de zijde van de oneven

met beperking werd laatst gewijzigd op 22

huisnummers. Deze ingreep vereist een wijziging

november 2018. De gemeenteraad besliste toen

van het huidige reglement en wordt voorgesteld

o.m. de toevoeging aan het reglement van een

om het parkeerverbod in de Meersstraat in één

parkeerplaats in de Boudewijn Lippensstraat ter

aanvullend reglement te integreren.

hoogte van huisnummer 13, te verdagen;
• De dienst mobiliteit onderzocht het dossier

De gemeenteraad keurt het reglement houdende

grondiger, waarna een nota aan het schepencollege

de invoer van een parkeerverbod in de Meersstraat

van 10 december 2018 werd voorgelegd.

goed, waardoor het parkeren verboden wordt in de

• De dienst mobiliteit stelde vast dat:

Meersstraat:

		 in de nabije omgeving van de Boudewijn

Zijde even huisnummers:

Lippensstraat geen parkeerplaatsen voor personen

Vanaf de woning met nummer 10 tot aan het

met een beperking ingericht zijn;

kruispunt met de Vakekerkweg (volledige lengte).

• de aanvrager voldoet aan de voorwaarden

Zijde oneven huisnummers:

opgenomen in de Ministeriële Omzendbrief van 3

Vanaf het kruispunt met de Vakekerkweg tot net voor

april 2001 betreffende het voorbehouden van een

de woning met nr. 1.

parkeerplaats voor personen met een beperking in
de nabijheid van de woning of de werkplaats,
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STRAATNAAMGEVING PAD TUSSEN ZILVERERF EN

zichtbare wijze door de politiediensten op het

NOORDSTRAAT: PRINCIPIËLE BESLISSING*

grondgebied van de gemeente.

• Het is niet praktisch voor de bewoners, noch voor
de postbedeling, de bereikbaarheid via GPS, Google

MEERJARENPLAN 2019 GEMEENTE: VASTSTELLING

enzoverder dat de volledige site "Residentie Alex"

• Maldegem is één van de lokale besturen die al in

de naam "Zilvererf" heeft.
• Teneinde dit op te lossen werd voorgesteld om aan

2019 start met de nieuwe BBC-regels. D.w.z. dat
de regels van de nieuwe beleids -en beheerscyclus

het pad tussen de Noordstraat en het Zilvererf een

2020 en het decreet Lokaal bestuur inzake het

nieuwe straatnaam te geven.

meerjarenplan reeds van toepassing zijn op dit

• De archiefverantwoordelijke en de cultuurraad
stellen de naam ‘Van Mullempad’ voor.
• Het college gaat akkoord om de naam 'Van

meerjarenplan 2019.
• Er wordt geen meerjarenplanaanpassing of budget
meer opgemaakt, maar een éénjarig meerjarenplan

Mullempad' voor te stellen als straatnaam van het

voor 2019. Dat éénjarig meerjarenplan

pad tussen het Zilvererf en de Noordstraat.

vervangt het budget voor 2019 en bevat de
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor

Aan het nieuw aangelegde pad tussen Zilvererf en

2019 met de bijbehorende ramingen en kredieten

Noordstraat wordt principieel de straatnaam 'Van

voor dat jaar.

Mullempad' toegekend.

• Er werd gekozen om in dit eenjarig meerjarenplan
geen nieuwe zaken in te schrijven maar dit

PZ MALDEGEM - ANPR CAMERATOEZICHT OP HET

te beperken tot datgene dat in de strategisch

OPENBAAR DOMEIN: PRINCIPIËLE TOESTEMMING*

meerjarenplannen 2014-2019 van gemeente- en

• De gemeenteraad besliste in zitting van 27

OCMW-bestuur was opgenomen en datgene dat

april 2017 tot aankoop van een mobiel ANPR

reeds in de loop van 2018 is beslist en nog een

camerasysteem

vervolg kent in 2019. Het plan bevat zodoende

• De aanwezigheid van de ANPR- camera's op het

geen nieuwe beleidskeuzes en bouwt voort op de

grondgebied van de politiezone Maldegem zal

beide meerjarenplannen van gemeente en OCMW

toelaten om de volgende lokale doeleinden te
bereiken: het delen van geanonimiseerde data met

Maldegem.
• Het meerjarenplan 2019 is in evenwicht.

de wegbeheerders en de gemeentelijke overheden

Het resultaat op kasbasis is positief en de

in het raam van de mobiliteit. Het betreft het

autofinancieringsmarge is positief, dit ook

delen van telgegevens over het aantal voertuigen

geconsolideerd met het AGB Maldegem erbij.

dat de camera's voorbij reed en bevat geen
persoonsgegevens, noch elementen die verbonden

De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2019 van

zijn met het beroepsgeheim van de politiefunctie;

de gemeente vast.

• Voorgesteld wordt om ANPR-camera's op
zichtbare wijze door de politie te gebruiken (in

Verder nam de gemeenteraad onderstaande

een politievoertuig) om de criminaliteit beter en

beslissingen:

meer informatiegestuurd aan te pakken op het

• De gemeenteraad beslist om de punten

grondgebied van de gemeente Maldegem en

betreffende de aanvullende politiereglementen

politiezone Maldegem met de plaatsing en het

houdende de invoer van een parkeermaatregel in

gebruik van mobiele ANPR-camera's;

de Canadezenlaan en in de Waleweg, deel tussen

• De politiezone kan camera's plaatsen en gebruiken

de N9 en de spoorwegovergang te verdagen

op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid

vermits de proefperiode nog loopt tot eind januari

valt, na voorafgaande principiële toestemming van

2019 en er nog een bevraging van de bewoners

de betrokken gemeenteraden.

moet gebeuren.*

De gemeenteraad geeft een principiële toestemming
voor het gebruik van mobiele ANPR-camera's op

• De gemeenteraad gaat principieel akkoord om
een perceeltje van 25,62 m² openbaar domein
ter hoogte van het kruispunt Waterpolder -
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Langedreef, te onttrekken aan het openbaar
domein en gaat akkoord met de verkoop ervan aan

• De gemeenteraad wenst de globale evaluatie

de intercommunale Imewo, voor de kostprijs van €

van het subsidiereglement en het advies van de

200 /m² x 25,62 m² = € 5.124.

jeugdraad af te wachten en verdaagt het punt
betreffende het subsidiereglement jeugdwerk

De gemeenteraad stelt de gewijzigde

Maldegem – schrappen van de tentsubsidie.*

beheersovereenkomst tussen de gemeente
Maldegem en het autonoom gemeentebedrijf

Ter info:

Maldegem vast. Deze bevat nieuwe regels voor het

De volgende gemeenteraadszittingen zullen

aangaan van verbintenissen, de kredietmatigheid, de

doorgaan op woensdag 30 januari 2019 en

wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de

woensdag 27 februari 2019.

girale betalingsorders.*

De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting,
bekend gemaakt worden op de gemeentelijke

• De gemeenteraad stelt de

website: www.maldegem.be/gemeenteraad.

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

De gemeenteraadszittingen gaan steeds door
om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis

• De gemeenteraad neemt akte van het budget

op de derde verdieping in het gemeentehuis,

2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua

Marktstraat 7 en worden vanaf 2019 steeds

(Eeklo - Balgerhoeke) en de exploitatietoelage van

gevolgd door de zitting van de raad voor

€ 7.776,49 in het budget 2019 van de gemeente te

maatschappelijk welzijn. U bent van harte

voorzien.*

welkom bij de openbare zitting.

• De gemeenteraad neemt akte van de

Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad

budgetwijziging nr. 1 2018 van het OCMW

kunt u raadplegen op de gemeentelijke website

Maldegem.*

vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad
in de eerstvolgende zitting.

• De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2019
van het OCMW Maldegem goed..
• Voor het aanslagjaar 2019 wordt een aanvullende
belasting op de personenbelasting gevestigd van
6,9 %.
• De gemeenteraad heft voor het aanslagjaar 2019
ten behoeve van de gemeente 1.039 opcentiemen
op de onroerende voorheffing.
• De gemeenteraad stelt het retributiereglement op
het uitvoeren van werken voor derden, opnieuw
vast met de geïndexeerde bedragen.*
• Het reglement "financiële tussenkomst
vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen" wordt
opgeheven en de gemeenteraad gaat akkoord met
de wijzigingen, zoals voorgesteld in de annex bij de
"Afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in
armoede in Maldegem".*
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De Maldegemse gemeenteraad bestond tot eind
2018 uit vier politieke fracties (CD&V, Groen,
N-VA en Open Vld) en één onafhankelijk raadslid.
De meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten
een bestuursakkoord. De gemeenteraad streeft
steeds naar unanimiteit in de besluitvorming maar
dat wordt niet altijd bereikt. De punten die alle
fracties unaniem goedkeurden, zijn gemarkeerd
met een sterretje. Bij de andere punten was de
stemming verdeeld of diende de gemeenteraad niet
te stemmen omdat enkel kennis genomen werd van
het punt. Vanaf 2019 bestaat de gemeenteraad uit
zes politieke fracties (Open Vld, N-VA, De Merlaan,
CD&V, Groen en VLAAMS BELANG).

MAAK
KENNIS MET
HET NIEUWE
BESTUUR OP
PAG. 13!

Voor eind februari

EU-burger in België?
Schrijf je tijdig in op de kiezerslijst!
Op zondag 26 mei 2019 trekken we opnieuw

- of per post t.a.v. dienst Burgerzaken, Markstraat 7 te

naar de stembus voor de federale, regionale en

9990 Maldegem

Europese verkiezingen. Ben je een Europese burger
en verblijf je in België, dan kan je deelnemen aan

Opgelet

de verkiezingen van het Europees Parlement en

• Bij goedkeuring van je inschrijving op de kiezerslijst

stemmen voor de kandidaten op de Belgische lijsten.

ben je, in overeenstemming met de stemplicht in

Je moet dan wel een aanvraag voor inschrijving op de

België, wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan

kiezerslijst ten laatste op 28 februari 2019 indienen.

stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de
verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land

Voorwaarden
Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te

van herkomst.
• Indien je in het verleden al een aanvraag tot

nemen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese

• De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie

verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de

bezitten op 1 maart 2019.
• Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of

Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en je toen
als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag

vreemdelingenregister van Maldegem op 1 maart

in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan

2019.

behouden en blijft voor alle toekomstige Europese

• Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019.
• Over stemrecht beschikken op 26 mei 2019 (niet
geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht).
• Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op 1 maart 2019.
Aanvraag
• Haal het inschrijvingsformulier bij de

verkiezingen geldig.
• Wens je niet ingeschreven te worden op de kiezerslijst
voor de Europese verkiezingen, dan hoef je verder
niets te doen.

Info
050 72 89 43 | Dienst Burgerzaken

Dienst Burgerzaken of download het via

burgerzaken@maldegem.be

www.maldegem.be/verkiezingen-2019

www.maldegem.be/verkiezingen-2019

• Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier en de

www.verkiezingen.fgov.be/

kopie van je identiteitsdocument (vb. identiteitskaart,

www.europeanelections.belgium.be

vreemdelingenkaart, …) uiterlijk op 28 februari 2019

(beschikbaar in 24 talen).

door:
- Persoonlijke afgifte bij de dienst Burgerzaken
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© Jo Clauwaert

ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Peter HolvoetHanssen en
Mauro Pawlowski

Blauwboek

© Columbia Pictures

WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm

De Smurfen en
het Verloren Dorp
Smurfin vindt een mysterieuze landkaart die naar het
Verloren Dorp leidt. Samen met haar beste vriendjes

In Maldegem laten we de Poëzieweek niet onopgemerkt

Brilsmurf, Klungelsmurf en Potige Smurf gaat ze op een

voorbijgaan met adembenemend en grensverleggend

spannende speurtocht door het Verboden Bos, waar

muziektheater.

wonderlijke wezens wonen. De Smurfen hopen het
geheimzinnige Verloren Dorp te bereiken voordat de

(Ex-stads)dichter van Antwerpen en onnavolgbaar

gemene tovenaar Gargamel het vindt.

troubadour Peter Holvoet-Hanssen rammelt als de Iggy Pop
van de Nederlandstalige poëzie als nooit tevoren aan de

€2

kettingen van de taal. Zingend en klingend evoceert hij zijn

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

poëtisch testament Blauwboek. Gedichten voor de grote

in de zaal.

reuzin. Licht en donker, betovering en verstilling, humor en
tragiek gaan hand in hand.

Je kan tickets kopen via:

Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is uitgegroeid
Pawlowski, zelf poëet, ter hulp. De legendarische gitarist

•
•
•

verklankt als geen ander deze dreiging. Mauro onderzoekt

Info

tot een niets ontziende reus. Daarom schiet Mauro

mee de kracht van het geluid én het woord.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO),
€ 9 (GABO en -26 jaar)
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het loket in CC Den Hoogen Pad
het UiTloket in het Gemeentehuis
www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)
050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad
cultureelcentrum@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
www.denhoogenpad.be

© Quentin Blake

Jeugdboekenmaand

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Voorleesmarathon
‘De reuzenperzik’
Tijdens de jeugdboekenmaand organiseert de bib

Valentijn met
David Vandyck

een spectaculaire voorleesmarathon. Kinderen van 8

Begeleid door drie muzikanten trekt David Vandyck

bewegingstussendoortjes voorziet de bib een knutsel-

doorheen Vlaanderen om de muziek die hem nauw
aan het hart ligt live en vooral dichtbij zijn publiek te
brengen.

tot 12 jaar kunnen kennismaken met de wereld van
James Henry Trotter en zijn vrienden. Een ervaren
voorlezer en de grootste fan van Roald Dahl zal
het volledige boek 'De reuzenperzik' voorlezen. Als
en een kookworkshop.
Wanneer
Dinsdag 5 maart

In een kleinere en intieme bezetting, maar met toch zowel

Tijdstip

ambiance als pure emoties en nostalgie belooft David

9.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 16.30 uur

Vandyck Dichtbij een onvergetelijke avond te worden voor
al wie het Nederlandstalige lied lief is. Een avondvullende
show met eigen werk, maar ook een eerbetoon aan

Locatie
In het auditorium van de bib.

Marco Borsato, Toon Hermans, Will Tura, Ramses Shaff y,

Inschrijven

Louis Neefs, Blöf en vele andere groten.

www.maldegem.be/webshop

€ 22 (VVK), € 25 (ADK), € 21 (KABO),
€ 19 (GABO en -26 jaar)
Valentijnsbuffet

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem
bibliotheek@maldegem.be
www.maldegem.be/bibliotheek

Vanaf 18.30 uur kan je genieten van een Valentijnsbuffet.
De prijs voor het buffet (€ 20 per persoon) is niet inbegrepen
in de ticketprijs maar betaal je rechtstreeks aan de traiteur
zelf. Inschrijven kan tot en met dinsdag 12 februari.
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Voor mensen met een beperkt budget

Ga op uitstap dankzij
het Rap op Stapkantoor!
In 2018 startte de Provincie Oost-Vlaanderen met

Wie kan bij het kantoor terecht?

de uitbouw van Rap op
Stapkantoren in 50 steden
en gemeenten, waaronder
ook Maldegem. Dit zijn
toegankelijke reiskantoren
voor mensen met een
beperkt budget. De
Provincie engageert zich
om in 2019 nog meer OostVlamingen te bereiken
door deze kantoren
financieel en inhoudelijk

•

Dankzij het Rap Op
Stapkantoor kunnen
mensen met een kleine
portemonnee een
uitstap of een korte
reis maken.

te ondersteunen.

Mensen die recht hebben op

de verhoogde tegemoetkoming
•

Mensen die recht hebben op 		
het leefloon

•

Mensen in budgetbegeleiding 		
of schuldbemiddeling

Rap op Stapkantoor Maldegem
Elke donderdagnamiddag kan
je van 13.00 uur tot 16.00 uur
terecht bij het Rap op Stapkantoor
in het Sociaal Huis in Maldegem.
De vrijwillige medewerkers gaan
samen met jou op zoek naar een

Waarvoor kan je bij

leuke uitstap of vakantie in Vlaanderen.

Rap Op Stap terecht?
Voor een reisaanbod op maat voor mensen met een beperkt
budget. Het gaat zowel over toeristische uitstappen, als

Info
0800 96 524 (gratis nummer) |

over sport- of cultuuractiviteiten of over langere reizen. De

Rap op Stapkantoor Maldegem

medewerkers zoeken kortingen voor de klant. De kantoren

Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

zijn bovendien zeer toegankelijk: je stapt er vrijblijvend binnen

rapopstap@maldegem.be

tijdens de openingsuren. De kantoren verdelen ook het gratis

www.ocmwmaldegem.be/rapopstap

en betaalbaar aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen,

www.oost-vlaanderen.be/gratisaanbod

gebundeld in een toegankelijke brochure.
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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
communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/IGmaldegem
2019 FEBRUARI | 27

28 | MALDEGEM MAGAZINE

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

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

