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Het concert wordt uitgevoerd door Lumen Symphonicum, een nieuw symfonisch orkest bestaande
uit 35 professionele orkestmusici onder de artistieke leiding van David De Geest. Deze in Eeklo
geboren dirigent brengt met zijn in 2015 opgerichte orkest voornamelijk werken uit de Weense
Klassiek, met als uitgangspunt Wolfgang Amadeus Mozart.
Op het Nieuwjaarsconcert worden werken van Salieri, Mozart en Schubert uitgevoerd. Naast
een Ouverture van Salieri en de Eerste Symfonie van Schubert brengt het orkest twee van Mozarts
meest gespeelde en bij het publiek meest gekende werken: Eine kleine Nachtmusik en Symfonie
40 in g-klein.
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Terugblik op 2017.
Alweer tellen we

koningen brachten in 2016 de eerste steen voor het

de dagen af naar

nieuwbouwproject langs de Mevrouw Courtmanslaan,

het einde van het

in 2017 kwamen ze van ver om de start te geven aan het

jaar en vaak is

renovatieproject en we hopen dat ze in 2018 terug de

dit een moment

weg naar Maldegem vinden om er op 6 januari het gehele

waarop we eventjes

complex feestelijk te kunnen openen.

terugblikken op wat

Ook de renovatie van het Sint-Annakasteel stond op ons

het voorbije jaar ons

to-dolijstje. De eigen diensten hebben daar schitterend

geboden heeft.

werk geleverd. Jullie zullen in de eindejaarsperiode allen de

Als ik voor mezelf

kans krijgen om het resultaat te komen bekijken. Laat ons

terugblik, besef ik

in dit historische gebouw in het hartje van onze gemeente

nu maar al te goed

samen een toost uitbrengen op 2018 en meteen goede

dat 2017 het laatste

voornemens voor het nieuwe jaar maken. Ikzelf neem mij

jaar was van mijn

alvast voor om me ook in 2018 iedere dag opnieuw in te

burgemeesterschap. Ik had het liever anders gezien.

zetten in het belang van jullie, in het belang van Maldegem

Terugblikkend op het voorbije jaar, zie ik ook enkele

en haar inwoners.

projecten die we bij het begin van de legislatuur
opgestart hebben en die nu stilaan in hun eindfase
komen of reeds afgerond zijn. Ik denk hierbij aan de
vernieuwde bibliotheek die we met een verwendag voor
de Maldegemnaar in gebruik genomen hebben. De drie

inhoud
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
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

25 Erfgoeddag 2018
26 Nieuw in de bib
27 Sportelinstuif / Inschrijvingen paas- en krokusvakantie / Brico Cross
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Vanaf 1 januari 2018

Nieuwe
aanvraagprocedure
uittreksel strafregister

18
2017

Vanaf 1 januari 2018 levert de gemeente Maldegem
uitsluitend uittreksels af uit het Centraal Strafregister en
niet meer via het gemeentelijk strafregister. Hierdoor

Sluitingsdagen

wijzigt bij sommige modellen de aanvraagprocedure.
Bij model 596.1 en 596.2 moet de bestemmeling

Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn gesloten

(werkgever, vereniging, organisatie… ) vanaf 2018 eerst het

op maandag 25, dinsdag 26 december 2017 en

aanvraagformulier invullen en aan de betrokkene bezorgen.

maandag 1 januari 2018 (behalve het lokaal

De betrokkene gaat daarna met het formulier naar de

dienstencentrum Oud St. Jozef dat op 26 december

Dienst Bevolking (of het Centraal Strafregister als de burger

wel open is). Sommige diensten hebben tijdens de

geen woon- of verblijfplaats heeft in België) om het uittreksel

eindejaarsperiode extra of andere sluitingsdagen.

op te vragen.

Het volledige overzicht vind je via onderstaande
Het standaardmodel 595 kan de betrokkene zoals

website of in het vorige infomagazine.

voorheen nog steeds zelf aanvragen bij de Dienst Bevolking

Info

in het gemeentehuis of online via onderstaande website.

050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

Info

onthaal@maldegem.be
www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

050 72 89 45 | Dienst Bevolking

www.ocmwmaldegem.be

bevolkingsdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/uittreksel-strafregister

Openingsuren archief
maand

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

14.00-18.30 uur

16.00-19.30 uur

8.00-12.00 uur

januari

3-10-17-24-31

5-19

13-27

februari

7-14-21-28

2-16

10-24

maart

7-14-21-28

2-16-30

10-24

Info
050 72 86 21 | Gemeentearchief
			 Bloemestraat 45, Maldegem
archief@maldegem.be
www.maldegem.be/archief
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Kermis september 2018

Oproep fotowedstrijd
Het comité voor initiatief organiseert
opnieuw een fotowedstrijd. Dit jaar
is het thema “Sport en spel”. Ben je
amateurfotograaf en inwoner van
Maldegem, waag dan je kans en maak

© Anna Cervova.

foto.cvimaldegem@gmail.com. De

Feestvuurwerk tijdens
oudejaarsnacht

geselecteerde foto’s kan je tijdens de

Wie tussen 31 december 23.30 uur en 1 januari 1.00 uur

kermis in september bewonderen in het

feestvuurwerk wil afsteken, hoeft geen toelating aan te

gemeentehuis. Meer info kan je opvragen via

vragen aan de burgemeester. Op andere momenten

onderstaande contactgegevens.

moet je dit wel op voorhand aanvragen. Hou je aan de

kans op prachtige prijzen. Stuur vóór
1 augustus vijf foto’s in hoge resolutie naar

veiligheidsvoorschriften bij het afsteken van vuurwerk.

Info

Wensballonnen oplaten is sowieso verboden in Maldegem.

Comité Voor Initiatief
foto.cvimaldegem@gmail.com
www.facebook.com/comite.maldegem

Info
050 72 89 38 | Dienst Veiligheid
veiligheid@maldegem.be
www.maldegem.be/vuurwerk

Jouw foto in dit infomagazine?

Tag je foto met #igmaldegem
Instagram is dé app om foto’s te delen: een leuke terugblik, een prachtig natuurbeeld, een toffe
Maldegemnaar of misschien wel een kritische noot…. Neem je een foto van, over of in Maldegem, tag
die dan zeker met #igmaldegem (igmaldegem staat voor Instagram Maldegem). Vanaf volgende maand
publiceren we elke editie een selectie in dit Maldegem Magazine. Wie weet, verschijnt jouw foto hier dan
ook! Door je foto te taggen met #igmaldegem ga je ermee akkoord dat we je foto ('s) mogen gebruiken in
de gemeentelijke communicatie en de personen op de foto akkoord zijn. Zorg er ook voor dat jouw profiel
openbaar is.

Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie
communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/igmaldegem
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De hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland is gevestigd in de oude pastorij van Sleidinge...

© Gemeentebestuur Evergem

Samenwerking OCMW's Evergem, Maldegem en Nevele

Zorgbedrijf Meetjesland
uit de startblokken
Na de oprichting in oktober
2016 en bergen voorbereidend
werk, betekent 1 januari
2018 de effectieve start voor
Zorgbedrijf Meetjesland.
De diensten voor thuiszorg,
residentiële zorg en de
serviceflats van de OCMW ’s
Evergem, Maldegem en Nevele

De OCMW-besturen
van Evergem, Maldegem en
Nevele brengen vanaf 2018
de ouderenzorg van de 3
OCMW ’s onder in
één organisatie.

worden ondergebracht in en

de OCMW ’s in hun huidige vorm
ophouden te bestaan. De OCMWbesturen van Evergem, Maldegem
en Nevele beslisten om de krachten
te bundelen en de ouderenzorg van
de 3 OCMW ’s onder te brengen in
een autonome en verzelfstandigde
publieke organisatie; Zorgbedrijf
Meetjesland. Met deze unieke,
intergemeentelijke samenwerking

uitgebaat door de autonome en verzelfstandigde

willen ze de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van de

publieke organisatie Zorgbedrijf Meetjesland.

publieke zorg blijven garanderen. Dat dit pionierswerk
is, staat buiten kijf. Dit is immers het eerste zorgbedrijf

Unieke samenwerking

in Vlaanderen dat de gemeentegrenzen overschrijdt.

De Vlaamse overheid wil tegen 2019 naar een algemeen

“Schaalvergroting en een bedrijfsmatige aanpak bieden

sociaal beleid binnen de gemeenten. Dit houdt in dat

een antwoord op de budgettaire uitdagingen van de
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Vanaf 2018 maakt o.a. WZC Warmhof deel uit van het Zorgbedrijf Meetjelsand.

toekomst. Zorgbedrijf Meetjesland staat dan ook in de

Het logo is een ontwerp van Luc De Baere,

toekomst open voor aansluiting van andere gemeenten

maatschappelijk werker bij WZC Warmhof. Hij maakte

uit het Meetjesland; samen staan we sterk!”, aldus Piet

een visuele voorstelling van de missie en waarden van

Vanwambeke, Algemeen Directeur van Zorgbedrijf

Zorgbedrijf Meetjesland. De twee open, cirkelvormige

Meetjesland.

figuren omarmen elkaar maar
omsluiten elkaar niet volledig.

Diensten

Ze dragen respectvol zorg voor

Zorgbedrijf Meetjesland wordt

elkaar. De twee helften dragen

vorm gegeven door bijna 800

in zich de suggestie van inclusie,

werknemers die elke dag het

samen één geheel te vormen. De

beste van zichzelf geven in

slogan ‘een thuis voor jou’ spreekt

één van de woonzorgcentra of

voor zich.

thuiszorgdiensten. Concreet omvat het Zorgbedrijf
Meetjesland 5 woonzorgcentra (Ter Caele, Ter Hollebeke,

Het Zorgbedrijf focust op de zorgnoden van de cliënt en

Ten Oudenvoorde in Evergem, Warmhof in Maldegem

zet in op een integrale zorg met een naadloze overgang

en Ter Leenen in Nevele); 99 serviceflats in Maldegem,

tussen de verschillende diensten.

69 in Evergem; een dienst voor gezinszorg aan huis voor
ongeveer 350 gezinnen binnen Maldegem en Evergem;

Zorgbedrijf Meetjesland zet alles op alles voor een goede

een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan

start in 2018 en wenst ook jullie allemaal een fantastisch

huis bij 1000 gezinnen in Maldegem, Nevele en Evergem

nieuw jaar!

en 1 dienst warme maaltijden in Nevele. De hoofdzetel is
gevestigd in de prachtige oude pastorij van Sleidinge.

Info
09 210 30 70 | Zorgbedrijf Meetjesland

Missie
Het Zorgbedrijf omschrijft de richting die het wenst uit te

			 Sleidinge-Dorp 43, 9940 Evergem
www.zorgbedrijfmeetjesland.be

gaan in een niet mis te verstane en ambitieuze missie:
Zorgbedrijf Meetjesland levert lokaal een brede waaier aan
comfortabele, vernieuwende en toegankelijke zorg op maat voor
ouderen en zorgbehoevenden in een vertrouwde omgeving.
Wij zijn een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met
en voor enthousiaste en competente medewerkers.
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Vermijd een boete

Hou je hond
aan de leiband!
Als je met je hond gaat wandelen, denk er dan
aan dat het verboden is om je hond vrij te laten
loslopen. Op straat, in het park, in het bos, …
overal op het openbaar domein moeten honden

Warme oproep

Gezocht: vrijwilligers
voor centrale
composteerplaatsen

aan de leiband.
In Maldegem vind je centrale composteerplaatsen
Loslopende honden kunnen gevaarlijk zijn voor

in het Sint-Annapark en aan basisschool De Papaver

verkeer en voetgangers. Als begeleider ben je

in Adegem. Ook aan de KUMA in de Mevrouw

verantwoordelijk voor je hond en moet je belet-

Courtmanslaan komt binnenkort een nieuwe centrale

ten dat hij andere dieren of mensen intimideert

composteerplaats. Bewoners uit de buurt die thuis

of lastig valt, voertuigen bespringt of private

hun groente- en fruitafval niet kunnen composteren,

eigendommen betreedt.

kunnen hier terecht om hun materiaal te composteren.

De leiband zorgt er bovendien voor dat je trouwe
viervoeter zijn behoefte in je zicht kan doen,

Openingsuren centrale compostplaatsen

zodat je dit steeds kan opruimen.

• woensdag van 14.00 tot 15.00 uur
• vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur

Daarom: hou je hond steeds aan de leiband als

• zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur

je uit wandelen gaat. Je bent strafbaar als je dat
niet doet. Wie zich niet aan deze regel houdt,

Vrijwilligers: dringend gezocht

kan een administratieve boete krijgen die kan

Om bij de centrale composteerplaatsen een oogje

oplopen tot €350!

in het zeil te houden en/of een compostbak om te
zetten, is het gemeentebestuur steeds op zoek naar

Info
050 72 89 39 | Dienst Veiligheid

vrijwilligers. Zonder vrijwilligers lukt dit niet. Voel je je
geroepen, geef dan snel een seintje!

veiligheid@maldegem.be
www.maldegem.be/algemeen-politiereglement

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
www.maldegem.be/thuiscomposteren
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Verzeker toegang tot betaalbare,
betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame

Vijf jaar = 2722* energiepremies voor

ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere

Maldegemnaren via Eandis

samenleving, waaronder betaalbare en duurzame

• 205 premies condensatieketel

energie verzekeren voor iedereen.

• 1104 premies dakisolatie

In juni 2016 keurde de gemeenteraad het Klimaatplan

• 777 premies hoogrendementsglas

Maldegem goed. Niettegenstaande de gemeente al

• 502 premies muurisolatie

langer investeerde in energiebesparende maatregelen,

• 137 premies vloerisolatie

beschikken we sinds dan over een concreet actieplan.

• 48 premies warmtepompen

In deze doelstelling belichten we de energie-acties. In

• 246 premies zonneboilers

een later magazine focussen we bij doelstelling 13 op de
acties die de CO2-uitstoot verminderen.

*cijfers via Energierapport 2011-2016 van Eandis

Investeringen hernieuwbare energie

Samenwerking met Woonwijzer

gemeentelijke gebouwen

Meetjesland

• Zonnefolie sporthal Meos

Het gemeentebestuur werkt intensief samen

• Aanpassingen stookplaats en luchtgroep

met Woonwijzer Meetjesland bij de organisatie

zwembad

groepsaankoop dakisolatie, groepsaankoop

• Zonneboiler zwembad

energiezuinige huishoudelijke toestellen,

• LED-verlichting luifel technische dienst

infoavonden zoals Energiecafé,…

• Isolatie bibliotheek Adegem, dakisolatie chirolokalen Kleit,

Meer info via www.woonwijzermeetjesland.be.

energiebesparende renovatiewerken BIB Maldegem
Geplande acties in 2018
Groepsaankopen i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen

• Autodelen

• groene stroom 2017: 1102* Maldegemse

• Energiezuinigere openbare verlichting

inschrijvingen / 598* effectieve overstappen

• Opstart Klimaatbende met scholen

• groepsaankoop zonnepanelen 2017:
198* Maldegemse inschrijvingen / 59* effectieve
acceptaties

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

*cijfers via provincie Oost-Vlaanderen

www.maldegem.be/klimaatgezond-maldegem
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Henriette is woonbuddy en maakt Soman wegwijs in Maldegem

Word woonbuddy

Help vluchtelingen in hun zoektocht
naar een geschikte woning
Vluchtelingen slagen door hun herkomst, een

mijn vroegere ervaring als maatschappelijk assistente

gebrekkige kennis van het Nederlands, een krappe

en bedrijfspsychologe en ik dacht dat vrijwilligerswerk

inkomenssituatie,… er vaak niet in om volledig

als woonbuddy misschien wel iets voor mij zou zijn.

zelfstandig een geschikte woning te vinden. Het

Vrijwilligerswerk doe ik al heel mijn leven. Ik wil hulp

OCMW geeft informatie en advies, maar heeft niet

bieden voornamelijk aan anderen die het moeilijk

altijd voldoende mogelijkheden om
met deze mensen daadwerkelijk
op stap te gaan. Gelukkig zijn
er mensen met het hart op de
juiste plaats, vrijwilligers, die
deze mensen willen helpen in hun
zoektocht naar een plek om te

hebben. Ik ben van het principe ‘zie er

Als woonbuddy
bied ik hulp aan
anderen die het
moeilijk hebben.

naar om en bied een helpende hand op
de punten waar je kan.’ Voor mij gaat
het er om mijn ervaring van vroeger
nog te kunnen benutten, dan niet meer
beroepsmatig, maar in vrijwilligerswerk en
ten gunste van anderen.

wonen. Henriette is zo iemand en
zet zich al geruime tijd in als woonbuddy.

Wat doet een woonbuddy?
Als woonbuddy is het de bedoeling, dat je, samen

Henriette, waarom heb je besloten om woonbuddy

met de vluchteling, op zoek gaat naar een geschikte

te worden?

woning. Dat gaat van contact nemen met eigenaars van

Henriette: Dat was een samenloop van omstandigheden.

huurwoningen of met immobiliënkantoren tot meegaan

Ik ging op pensioen, kreeg meer tijd en zag een oproep

met de vluchteling om woningen bezichtigen. Ik ga ook in

voor woonbuddy in een infokrant. Ik was bewust op

de gemeente op stap met de vluchteling om hem of haar

zoek naar vrijwilligerswerk in de sociale sector door

wegwijs te maken.
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Kan iedereen woonbuddy worden?

Wil je ook woonbuddy worden?

In principe wel, zolang je minstens 18 jaar bent en in de regio

Het OCMW zoekt steeds vrijwilligers die zich willen

van Maldegem woont. Het helpt natuurlijk ook als je vlot in

inzetten als woonbuddy. Heb je interesse? Neem dan snel

de omgang bent, goed iets kan overbrengen of uitleggen en

contact op met het OCMW Maldegem via onderstaande

zelfstandig je plan kan trekken. Je moet ook bereid zijn om

contactgegevens voor een vrijblijvend gesprek.

er wat tijd voor uit te trekken, zodat je minstens één keer
per week met de vluchteling kan samenkomen of op stap

Info
050 72 72 55 | OCMW Maldegem

kan gaan.

marie.liefooghe@maldegem.be
Welke ondersteuning krijg je van het OCMW?

shana.baeyens@maldegem.be

Ik word goed begeleid door het OCMW. Het OCMW zorgt

www.ocmwmaldegem.be

voor voldoende informatie en een verzekering. Ik krijg een
onkostenvergoeding op basis van de reële kosten. Het
OCMW brengt mij ook op de hoogte van vormingen en
intervisiemomenten. Ik sta er niet alleen voor.

Europese kaart voor personen met een beperking

EUROPEAN DISABILITY CARD
In het najaar werd de European Disability Card

Hoe aanvragen?

(EDC) officieel gelanceerd in België.

Personen met een handicap hebben recht op de
EDC als ze een dossier hebben bij één van deze

Wat is de EDC?

instellingen:

Een gratis kaart die:

• De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een

• de toegang van personen met een handicap tot
cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert
(musea, pretparken, toeristische attracties,

handicap)
• Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap)

sportcentra,…);
• een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Je kan de kaart zelf aanvragen of via het Sociaal Huis
Maldegem tijdens de openingsuren. De kaart is 5 jaar

Waar is de EDC geldig?

geldig, ongeacht de duur van de erkenning van de

• De kaart kan in België gebruikt worden en vanaf 1 janu-

handicap.

ari 2018 in de zeven andere deelnemende EU-landen:
Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en
Slovenië.
• De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via

Info
050 40 39 23 (rechtstreeks)
of 0800 96 524 (gratis nummer) | 			

hun eigen communicatiekanalen (website, folders,…)

Inclusieambtenaar

kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen

linde.vandewoestyne@ocmwmaldegem.be

op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen,

Sociaal Huis, Mevrouw Courtmanslaan 92, 		

maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.
• Bij Maldegemse evenementen die het
toegankelijkheidslabel “Welkom” hante-

Maldegem
www.ocmwmaldegem.be
www.eudisabilitycard.be

ren, kunnen begeleiders van personen
met een beperking op vertoon van de
EDC gratis of aan verminderd tarief
deelnemen.
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Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Stemrecht voor niet-Belgen
Wie als vreemde burger, al dan niet onderdanen

• bij het indienen van de aanvraag een verklaring

van de Europese Unie, wil deelnemen aan de

voegen waarin hij er zich toe verbindt de Grondwet,

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

de wetten van het Belgische volk en het verdrag tot

in Maldegem, moet aan de volgende voorwaarden

bescherming van de rechten van de mens en de

voldoen:

fundamentele vrijheden na te leven.

• Je moet minstens 18 jaar zijn en dit ten laatste op 14
oktober 2018.
• Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het
kiesrecht.
• Je moet uiterlijk op 31 juli 2018 een aanvraag indienen
om je in te schrijven op de kiezerslijst (zie onder).
• Je moet uiterlijk op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?
Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je ten
laatste op 31 juli 2018 een aanvraagformulier
indienen bij de Dienst Bevolking. Dat formulier kan je
gratis verkrijgen bij de Dienst Bevolking, laten opsturen
of downloaden op de verkiezingssite.

in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van

Indien je je al had ingeschreven bij de vorige

Maldegem (hoofdverblijfplaats).

gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of
2012 moet je je niet meer opnieuw inschrijven, op

De vreemde burger die onderdaan is van een lidstaat

voorwaarde dat je aan bovenstaande kiesvoorwaarden

van de Europese Unie moet bovendien:

blijft voldoen. Wens je niet langer deel te nemen aan de

• op 1 augustus 2018 de nationaliteit bezitten van

verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen van

een lidstaat van de Europese Unie, anders dan de

jouw hoedanigheid als kiezer.

Belgische.
Info
De vreemde burger die geen onderdaan is van de

050 72 89 43 | Dienst Bevolking

Europese Unie moet bovendien:

veronique.blondeel@maldegem.be

• op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf

www.maldegem.be

jaar ononderbroken zijn wettelijke hoofdverblijfplaats

www.verkiezingen.fgov.be

in België hebben

Vrijstelling wekelijkse rustdag in 2018
Elke handelaar is verplicht om een wekelijkse rustdag te nemen. De wekelijkse rustdag is een
aaneensluitende periode van 24 uur. Het college van burgemeester en schepenen heeft de periodes voor
2018 vastgelegd waarbinnen handelaars kunnen afwijken van de verplichting tot het nemen van een
wekelijkse rustdag (n.a.v. solden, valentijn, vaderdag, moederdag, kermis…). Het volledige overzicht kan je
raadplegen op de gemeentelijke website of opvragen bij de Dienst Lokale Economie.

Info
050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie
lokale.economie@maldegem.be
www.maldegem.be/vrijstelling-wekelijkse-rustdag
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di 9/01/18
Contactgroep ‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur

Nieuwjaarsfeest met
tombola

Waar en meer info: lokaal

Van 12.00 tot 16.00 uur

dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

woe 10/01/18 en
woe 24/01/18

Van vrij 29/12/17 tot
en met ma 10/01/08
Spiegelfeesten
Zie pag. 14

woe 3/01/18
Jeugdfilm Sprookjesboom
Zie pag. 24

do 4/01/18
Nieuwjaarsbijeenkomst
Van 12.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef , Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Samana i.s.m. lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef, 050 40 39 22,
centrumleider@ocmwmaldegem.be, www.
ocmwmaldegem.be

za 6/01/18
Feestelijke opening KUMA, De
Redekiel, K-ba
Zie pag. 15

zo 7/01/18
Ruilbeurs van
champagnecapsules
Van 10.00 tot 16.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp
16/B, Adegem
Meer info: Maldocaps, www.maldocaps.
weebly.com

ma 8/01/17
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

PC-dokters

zo 21/01/18

Meer info: Samana i.s.m. lokaal
dienstencentrum Oud St. Jozef

ma 22/01/18

Workshop ‘Werken met
gemengde technieken’

Film ‘The handmaiden’

Van 9.00 tot 12.00 uur

Van 14.00 tot 16.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Oud St. Jozef

Oud St. Jozef

do 11/01/18 en do 25/01/18
Femma Handwerkcafé

di 23/01/17 en do 25/01/17

Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine

Introductie-lessen
“Tablet: android en
apple”

Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem

Van 9.30 tot 16.00 uur

Meer info: Femma Maldegem Donk,

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

femma.maldegemdonk@belgacom.net

Oud St. Jozef

Van 14.00 tot 17.00 uur

vrij 12/01/18

woe 24/01/17

Dansnamiddag

Bloemschikles

Van 14.00 tot 16.00 uur

Van 19.00 tot 22.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Oud St. Jozef

Meer info: Femma i.s.m. lokaal

ma 15/01/18
Bingo

dienstencentrum Oud St. Jozef

do 25/01/18

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Gedichtendag met Maud
Vanhauwaert

Oud St. Jozef

Zie pag. 24

Van 14.00 tot 16.30 uur

di 16/01/18
Sportelinstuif
Zie pag. 27

Cursus
aquareltechnieken
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 17/01/18

vrij 26/01/18
Nieuwjaarsconcert Lumen
Symphonicum
Zie pag. 2

zo 28/01/17
Cyclocross LRC
Waar: Sint-Annapark
Meer info: Landelijke Renners en Crossers

Van 9.00 tot 12.00 uur

Aperitiefconcert
accordeonduo Toeac - Fairly
Tales

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Zie pag. 25

Gezondheidsconsult
Oud St. Jozef

vrij 19/01/18

Van 14.30 tot 17.00 uur

Zangnamiddag

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 14.00 tot 16.00 uur

Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

ma 29/01/17
Yoga voor kinderen in de bib
Zie pag. 26
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di 30/01/18

UiTTIP

Nieuwjaarsreceptie en
theatermonoloog door
Norbert de Coster
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Vief i.s.m. lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 31/01/18, 07/02,
14/02 en 21/02/18
Workshop programma
‘Photofiltre’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Infomoment

Week van de
Amateurkunsten
2018
Van vrijdag 27 april tot en met zondag
6 mei 2018 zet Maldegem haar amateurkunstenaars in de kijker. Iedereen is
welkom om zijn of haar kunst te delen
met het grote publiek. Het jaarthema
KUNST BUITEN! gaat over kunst in de
publieke ruimte, naar buiten komen
met je kunst, maar ook over de plaats
van kunst binnen het (lokale) cultuurbeleid en binnen onze samenleving.
Contacteer de Cultuurdienst of kom
naar het infomoment op woensdag
17 januari 2018 om 19.30 uur in het

Wil je jouw activiteit in deze kalender?

gemeentehuis.

Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.be en
vraag je invoeraccount aan.

Info

Je activiteit verschijnt dan niet alleen in

050 72 89 79 | Cultuurdienst

dit infomagazine (enkel niet-commerciële

cultuurdienst@maldegem.be

activiteiten en invoeren vóór de 1ste van de

			 Marktstraat 7, Maldegem
www.maldegem.be/week-van-de-		
			 amateurkunsten
www.wak.be

14 | MALDEGEM MAGAZINE

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

UiTTIP
Feestelijke opening op zaterdag 6 januari

Kick-off KUMA - Jeugdhuis De Redekiel - K-ba
Na meer dan twee jaar bouwen en renoveren is

De polyvalente zaal K-ba (op zijn Ma’dehems) zal vanaf

het totaalproject in de Mevrouw Courtmanslaan

januari 2018 door alle verenigingen kunnen gehuurd

82 afgerond. Het multifunctionele gebouw en het

worden (zie www.maldegem.be/webshop).

gerenoveerde “Hospitaal” vormen samen een nieuwe
vrijetijdsstek voor jong en oud in onze gemeente!

Programma Feestelijke opening
6 januari 2018

Kom op zaterdag 6 januari 2018 een kijkje nemen in de
diverse lokalen: Jeugdhuis de Redekiel, de leslokalen

14.00 tot 17.00 uur

van de Academie Muziek Woord en Dans en KUMA,

Neem vrijblijvend een kijkje in de diverse lokalen,

de repetitieruimte voor muziekbandjes, Koninklijke

waar sommige vaste gebruikers een demo geven. Elke

Katholieke Fanfare Nut & Vermaak en koor Thaleia én de

bezoeker krijgt een gratis drankje aangeboden in het

polyvalente zaal K-ba.

jeugdhuis.
Kinderen en jongeren kunnen zich ondertussen uitleven in
tal van activiteiten (gratis, inschrijven vooraf hoeft niet):
• Jump & Fun (springkasteel)
• Grime-stand
• Knutselen in Driekoningenstijl
• Photobooth
• DJ-set in het jeugdhuis
• Gekke kapsels krijgen
• Leer rappen in korte tijd
17.15 tot 18.15 uur

DAG
DEUR
8
OPEN
I 201
UAR
N
JA
6
k ij k je
een
Kom
en!
nem

K IC K -MAO| K-FbaF

RE DE KIE L | KU

n 82
8 | Me vr. Cou rtm ans laa
Zat erd ag 6 jan uar i 201
14. 00 - 23. 00 uur
s talen t /
optre dens Mald egem
kind eran imat ie / live
/ ...
tiene rfuif / loun geba r

ww w.m alde gem .be/

kick -off

Live optredens Maldegems talent met o.a. Lisa Okoh –
The Voice van Vlaanderen 2017
18.15 tot 19.00 uur
Hip Hop Dansinitiatie (gratis – vooraf inschrijven hoeft niet)
19.00 tot 23.00 uur
Tienerfuif in de polyvalente zaal K-ba (gratis toegang) met
loungebar voor ouders in jeugdhuis De Redekiel.

KOOR
THALEIA

: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Gemeentebestuur Maldegem
050 72 89 30 |

college@maldegem.be

|

www.maldegem.be

Info
050 72 86 59 | Dienst Evenementen
www.maldegem.be/kick-off
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Project ter bescherming van kerkuil

Wildpopulatie kerkuil 2017:
andermaal buitengewoon broedsucces
Het uitblijven van stevige winters speelt in de kaart
van het broedsucces van de kerkuil. Kerkuilen
zijn quasi uitsluitend aangewezen op muizen als
voedselbron. Het lang doorkweken van muizen
in het najaar en het vroeg op gang komen van
reproductie van muizen, laat de kerkuil toe om goed
in conditie te komen om te broeden. Dit broedsucces
is te volgen in tabel vanaf 2014 tot op heden.
De 16 gelukte (en gecontroleerde) broedsels in
nestkasten leverden een jongengetal (pulli) op van

De “DRENDEL” uil van Paddepoele

3,2 gemiddeld. Er werden in totaal 51 jongen van

Mei 2014: ongeringd gevonden met één jong in Vake

wetenschappelijke ring voorzien, hiervan zijn er 48

Oktober 2015: gecontroleerd in Butswerve

uitgevlogen.
Uit de langjarige data van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen
is Vlaamse bezettingsgraad van nestkasten circa 33 %

samen met een mannetje
Oktober 2017: solitair verblijvend in de Rokalseide

(1 kast op 3 geeft broedsel). Voor Maldegem ligt dit
percentage op zowat 55 %, t.t.z. 18 van de 32 nestkasten

Info

050 71 56 98 | Werkgroep kerkuilen

waren bezet. Op die basis is er voor Maldegem nog

frank.vandekeere@scarlet.be

ruimte om kasten bij te plaatsen.

Rokalseidestraat 8, Maldegem

Kerkuilpopulatie in Maldegem
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gecontroleerde broedlocaties

30

32

32

34

32

32

Broedsels

8

3

12

13

18

19

waarvan mislukt

2

0

0

4

2

2

waarvan vrij broedsel

1

1

2

1

waarvan tweede broedsel

1

0

0

0

Pulli

31

3

56

23

38

51

uitgevlogen

27

3

50

17

34

48

Nestgemiddelde

3,9

1,0

4,7

2,9

2,7

3,2

Aanwezig (buiten broedkoppels)

2

7

6

1

2

2

Verse sporen

1

6

1

2

1

1
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Nieuwe ondergrondse
150 kV-hoogspanningskabels

Nieuwe bovengrondse
380 kV-hoogspanningslijn

Nieuwe ondergrondse
380 kV-hoogspanningskabels

Aanpassing bovengrondse
hoogspanningslijn

Bestaande bovengrondse
380 kV-hoogspanningslijn

Bestaande 150 kV-hoogspanningslijn
ondergronds te brengen na realisatie Stevin

Bestaande 150 kV-hoogspanningslijn
of -kabels

Af te breken bovengrondse
150 kV-hoogspanningslijn

Te bouwen hoogspanningspost

•

Bestaande hoogspanningspost

•

ZOMERGEM
KNESSELARE

OOSTKAMP

ZEDELGEM

WAARSCHOOT

BEERNEM

EEKLO

JABBEKE

BRUGGE

MALDEGEM

Hout = Goud

bij jouw plannen.

3

Houtland en Meetjesland helpen je
Regionale Landschappen

Deelgebied 3

ZUIENKERKE

op hun percelen.

5

Goed geknot

DAMME

4

KAPRIJKE

Deelgebied 5

Deelgebied 4

SINT-LAUREINS

Woon je in het Meetjesland? Ben je eigenaar van een

op het Elia-fonds om aan te planten
Omwonenden kunnen een beroep doen

BLANKENBERGE

van groene landschapselementen.
verbindingen verminderen met de aanplant

2

Deelgebied 2

of meerdere houtkanten/knotbomen en kan je zelf
Deelgebied 1

1

niet knotten? Of ben je juist op zoek naar hout en kan

Elia wil de visuele impact van de nieuwe

KNOKKE-HEIST

en de bouw van drie hoogspanningsposten.

Reageer snel!

een dubbele hoogspanningsverbinding

(Folders andere
deelgebieden
op aanvraag)

contactgegevens en
detailplannen vind je
binnenin deze folder.

je goed overweg met de kettingzaag? Ga dan naar
ZEEBRUGGE

en beheervergoeding gedurende 20 jaar?

i

www.goedgeknot.be en lees hoe het Regionaal

Zomergem. Dit betekent de aanleg van

Ook jij wenst een gratis aanplant

het 380kV-net uit tussen Zeebrugge en

een boomgaard of haag.

Met het project Stevin breidt Elia

aanplant van (knot)bomen, heggen en houtkanten,

hoogSpanningSnetbeheerder elia
brengt duurzame
energie landinwaartS

Landschap je kan helpen!

Onttrek de hoogspanning aan het oog door de

Hoogspanningslijn in een groen jasje

Samen Steken we Stevin
in een groen jaSje

Laatste
plantseizoen
Stevin-project

Ons landschap werd gevormd door vele generaties boeren. Door
de jaren heen was ook de druk van bewoning en industrie bepalend
in de evolutie van het landschap. Houtkanten, bomenrijen,
hoogstamboomgaarden en andere landschapselementen geven
het landschap een bijzondere waarde. Ze verfraaien het landschap
met hun bloei en vruchten, en ook als houtleverancier winnen
ze terug terrein. Maar meer nog dan mensen, zijn talloze vogels,
kleine zoogdieren, insecten en plantensoorten afhankelijk van
deze groene verbindingen. Het Regionaal Landschap geeft hen
graag dat duwtje in de rug.
Regionale Landschappen Meetjesland en Houtland werken
aan een draagvlak voor natuur en landschap. Door informatie
te verstrekken, te sensibiliseren en kleine projecten te realiseren,
krijgen de inwoners waardering voor hun streek en dragen ze er
actief zorg voor.
Rond de tafel zitten vertegenwoordigers uit de landbouw- en
natuursector, de jacht, gemeente- en polderbesturen, toerisme,
Provinciale en Vlaamse administraties. Dit zorgt voor een boeiende
ontmoeting tussen uiteenlopende belangen. Het leidt tot acties
waarbij alle spelers samen werken aan de ontwikkeling van het
typisch karakter van onze waardevolle cultuurlandschappen.
Ons natuurlijk-landschappelijk erfgoed, de recreatieve beleving
ervan en educatieve informatie over natuur en landschap blijven
op die manier bewaard.

4

Deelgebied
Maldegem

tussen Eeklo en Zeebrugge kunnen aanspraak maken
op compenserende aanplantingenProcesbegeleiding
via het Regionaal
Regionaal Landschap Meetjesland
Eli Vandecasteele | 0479 85 29 04
eli.vandecasteele@RLM.be
Marktstraat 65
9990 Maldegem
050 70 00 42 | www.RLM.be

Landschap Meetjesland en Regionaal Landschap
Houtland. Op die manier steken we samen de
regionale

Regionaal Landschap Houtland
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels (Brugge)
050 40 70 29 | www.RLHoutland.be

landSchappen
hoogspanningslijn
in een groen jasje en beperken we de
kleden het landschap aan:
gratis aanplant +
beheervergoeding
voor landbouwers
en omwonenden

negatieve impact op het landschap.
Financiering

v.u. Geert De Roo, Voorzitter RLM, Marktstraat 65, 9990 Maldegem.

Omwonenden van de nieuwe hoogspanningslijn

Stevin
in een groen jaSje

Elia
Johan Mortier | 03 640 07 37
johan.mortier@elia.be
Leon Monnoyerkaai 3, 1000 Brussel
stevin@elia.be | www.stevin.be

Iedereen die in aanmerking komt, ontving eerder
een informatieve folder over het project. Heb jij zo’n
folder ontvangen en heb je interesse in een dergelijke
aanplant? Aarzel niet om RLM te contacteren!
Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

folder stevin Deelgebied 4 Maldegem.indd 1

Info

24/04/15 11:02

050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland

www.rlm.be
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Klusjesdienst OCMW
Hulp nodig tijdens de winterperiode?
Tijdens de winterperiode kan men een beroep doen

Hoe werkt het?

op de klusjesdienst van het OCMW voor bijstand.

• Je koopt op voorhand een strippenkaart aan. Betaling

Welke hulp kan je aanvragen?

• De strippenkaart geeft recht op vier blokken hulp van

kan via het toegestuurde overschrijvingsformulier.
• Het ruimen van sneeuw of ijs in de onmiddellijke
woonomgeving of op het voetpad
• Het halen van dringende medicatie en boodschappen
• Het binnenhalen van brandhout ….

telkens een kwartier. Uiteraard kunnen, indien nodig,
meerdere strippenkaarten besteld worden.
• Per gewerkt kwartier wordt een vakje afgetekend door
de klusjesman.

Wie kan er gebruik van maken?

Wat kost het?

• Je woont in Maldegem en

• Voor gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming

• Je bent 60-plusser of
• Je hebt een handicap van 66 % en meer of
• Je bent chronisch ziek of
• Je hebt een beperkt inkomen (op basis van een sociaal
onderzoek)

in het kader van de ziekteverzekering bedraagt de
prijs van 1 strippenkaart € 12,43.
• Voor niet-gerechtigden op de verhoogde
tegemoetkoming in het kader van de
ziekteverzekering bedraagt de prijs van 1
strippenkaart € 18,65.
• Eén kaart geeft recht op vier tijdsblokken
hulp van telkens een kwartier.
Hoe aanvragen?
Bij het Sociaal Huis via het gratis nummer 0800 96 524.
De aanvragen voor winternoodhulp worden bij voorrang
behandeld.
Info
0800 96 524 | Sociaal Huis
Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
sociaalhuis@ocmwmaldegem.be
www.ocmwmaldegem.be
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Gecoördineerde aanpak

Strooidienst klaar voor de winter
Wanneer

Afvalophaling

• Vanaf eind oktober tot begin maart

• Bij overvloedige sneeuwval of gladde wegen verloopt

• 7 dagen op 7 dagen
• 24 uur op 24 uur
• Dienst Infrastructuur volgt gedetailleerde

de afvalophaling trager of via een andere ronde. Ze
wordt indien nodig afgelast want veiligheid primeert!
• Indien het afval niet wordt opgehaald, gelieve dit terug

weersvoorspellingen en rukt uit als politiepatrouille

binnen te nemen en aan te bieden bij een volgende

sop de weg daartoe het sein geeft.

ophaling.

Strooiplan gemeentelijke wegen

Maldegemse strooidienst in cijfers

• Fase 1: belangrijkste verbindingswegen, openbare

• Twee vrachtwagens met strooier en sneeuwschop.

gebouwen, schoolomgevingen, uitvalswegen
hulpdiensten, centrumstraten van alle kernen,
industrieterrein, parkings, fiets- en wandelassen
• Fase 2: grotere woonwijken
• Fase 3: algemene noodtoestand; langdurige
winterdienst volledig grondgebied

• Een mini-tractor met pekelton en een mini-tractor met
sneeuwschop.
• Een medewerkersgroep van zo’n 10 personeelsleden.
Voor een strooironde zijn 3 à 4 medewerkers nodig
• Een zoutvoorraad van zo’n 90 ton, die regelmatig
wordt aangevuld.
• Bij ijzel strooien we 5 à 7 gram zout/m² of in totaal

Gladheidsbestrijding op fietspaden is moeilijker omdat

zo’n 8 ton zout per beurt. Bij echt bar winterweer

ze meestal moeilijker bereikbaar zijn en er minder op

(b.v. sneeuw) 24 ton per beurt.

gereden wordt. Door de inzet van pekelstrooier en
sneeuwschop op mini-tractoren doet de gemeente daar
iets aan sinds 2015.

• Voor de fietspaden gebruiken we zo’n 1.200 liter pekel
per beurt.
• Gebruik van 180 tot 210 ton strooizout tijdens een
gemiddelde winter.

Gewestwegen

• Het strooiplan omvat ca. 54 km verharde wegen.

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) staat in voor

Een volledige strooironde duurt ca. 3,5 uur en start

het onderhoud en het ruimen en strooien van alle

rond 4 .00 of 5.00 uur 's morgens.

gewestwegen.

Info
Sneeuwruimen of strooien?

050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

Bij sneeuwval gaat de gemeente sneeuwruimen in plaats

infrastructuur@maldegem.be

van strooien:

www.maldegem.be/strooidienst

• goedkoper
• milieuvriendelijker
Bij gladheid strooit de gemeente onder andere ook met
pekel (oplossing van water en zout)
• milieuvriendelijker
• werkt vlugger bij weinig gebruikte voet- en fietspaden
Hou zelf je voetpad sneeuw- en ijsvrij
Dit is wettelijk verplicht en je mede-inwoners, postbode,
pakjesbezorgers, afvalophalers… zullen je dankbaar zijn!
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 23 NOVEMBER 2017.
PATRIMONIUM - VERKOOP BEDRIJVENCENTRUM

• Op basis van dit ontwerprapport werd een

- DEFINITIEVE BESLISSING EN GOEDKEURING

managementreactie opgesteld en werd een stappenplan

ONTWERPAKTE

opgesteld met het oog op het tegemoetkomen aan de

• Bij akte van 28 november 1994 werd een erfpachtrecht

aanbevelingen die in het rapport opgenomen zijn. Het

gevestigd ten voordele van het Bedrijvencentrum

ontwerprapport en de managementreactie werden

Meetjesland.

besproken op een exit-meeting op 4 september, waarna

• De gemeenteraad van 26 februari 2015 ging
principieel akkoord met het beëindigen van de
erfpachtovereenkomst met de nv Bedrijvencentrum
en met de verkoop van het perceel waarop het

nog een aantal wijzigingen en verbeteringen aan het
rapport werden aangebracht.
• Dit alles resulteerde in een definitief rapport van
2 oktober 2017.

bedrijvencentrum gevestigd is.
• De gemeenteraad nam op 23 juni 2016 akte van het
onderbleven zijn van de openbare verkoop van het

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van Audit
Vlaanderen 'Thema-audit instroom van medewerkers'.

bedrijfsgebouw Industrielaan 9/A.
Er werden twee biedingen ontvangen.

RIOPACT TAKENPAKKET 2018*

• De biedingen zullen eveneens worden voorgelegd aan de

• De gemeenteraad van 17 mei 2006 keurde de

Raad van Bestuur van het Bedrijvencentrum, dat zich over

overeenkomst met de VMW (nu De Watergroep),

deze biedingen zal uitspreken.

betreffende de uitbouw, het onderhoud en het beheer
van het gemeentelijke rioleringsstelsel goed.

De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van het
bedrijfsgebouw met afhankelijkheden en grond, gelegen te
Maldegem, Industrielaan 9/A aan bvba DCT-VL.

• Aquafin stelde in overleg met de dienst infrastructuur een
voorstel Riopact takenpakket 2018 op.
• De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het programma voor
2017 zijn:

AUDIT VLAANDEREN - RAPPORT THEMA-AUDIT

• de opname van asset management (dit is het

INSTROOM VAN MEDEWERKERS - KENNISNAME

beheer van de bestaande riolering aan de hand van

• Audit Vlaanderen heeft als opdracht het interne

doelgerichte inspecties en reiniging, meer bepaald

controlesysteem van de Vlaamse administratie en van de

gericht op kritische punten (straten met scholen, straten

lokale besturen te evalueren en aanbevelingen hierover te

waar openbaar vervoer passeert, spoorwegen, straten

formuleren. Hiertoe voert Audit Vlaanderen audits uit bij

met bomen boven de riolering) Dit gebeurt in het licht

alle Vlaamse gemeente en OCMW’s.

van de actuele problematiek aangaande zinkgaten bv in

• In principe vindt in elke gemeente tijdens elke legislatuur
één audit plaats.

Brussel. Op deze wijze wordt proactief gewerkt aan het
beheer van het rioleringsstelsel en worden problemen

• In het kader hiervan werd bij de gemeente Maldegem

tijdig gedetecteerd waardoor plotselinge verzakkingen

de thema-audit rond de instroom van medewerkers

tot het verleden kunnen horen en een slechte riolering

uitgevoerd.

tijdig vervangen kan worden.

• Hiertoe werden tijdens het voorjaar door twee auditoren

• de opname van camera inspecties riolering en analyses,

van Audit Vlaanderen een aantal interviews met actoren

wat meteen ook het reinigen van de te inspecteren

in de instroom bij de gemeente gevoerd, werden

gedeelten van de riolering, inhoudt.

documenten opgevraagd en werden steekproefsgewijs
een aantal instroomdossiers opgevraagd en geanalyseerd.
• Dit alles resulteerde in een ontwerprapport dat op 7 juli
aan de gemeente bezorgd werd.
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De gemeenteraad keurt het Riopact takenpakket 2018 goed.

WIJZIGING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT EN

De gemeenteraad stelt het reglement houdende het

VASTSTELLEN BELASTINGSREGLEMENT OP DE INNAME

instellen van een gemeentebelasting op de afgifte van

VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR UITSTALLING VAN

elektronische identiteitskaarten vast.

KOOPWAAR EN ANDERE OBJECTEN.*
• Het politiereglement op de inname van het openbaar

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET

domein voor koopwaar en andere objecten bepaalt dat

HUWELIJKSCEREMONIEEL – VERLENGING*

een vergunning moet worden aangevraagd:

• De gemeenteraad van 15 december 2016 besliste inzake

• voor uitstalling van koopwaar: dit is de inname van de
openbare ruimte door koopwaren en voorwerpen die
nodig zijn om koopwaren te tonen, als de inname niet
onder de wet op ambulante handel valt.
• voor het plaatsen van fietsstallingen of fietsrekken op
de openbare plaats.
• Voor de innames ingevolge publiciteit, bekendmakingen,
verfraaiingen, wordt een voorafgaandelijke kennisgeving
aan het bestuur opgelegd. Bij deze innames moet
aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van
het openbaar domein.
• Het is billijk dat bij het privatief gebruik van een deel van

het retributiereglement huwelijksceremonieel - verlenging
en wijziging.
• Onder huwelijksceremonieel wordt verstaan: de
ceremonie in het gemeentehuis en het gebruik van de
foyer of een andere ruimte in het gemeentehuis of in een
ander gebouw van de gemeente voor het organiseren van
een receptie.
• Op woensdagen wordt het houden van recepties uit het
huwelijksceremonieel gesloten.
• Er wordt voorgesteld om de retributie voor het
huwelijksceremonieel niet te wijzigen en deze retributie te
verlengen voor een jaar.

de openbare weg een bijdrage gevraagd wordt via een
belasting.
• De Economische Raad wil het behoud van 1,5 meter vrije

De gemeenteraad stelt het retributiereglement op het
huwelijksceremonieel vast.

doorgang. Daarnaast dringt zij aan op een controle van
deze private ingebruikneming.

HUISHOUDELIJK EN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE
POLYVALENTE ZAAL K-BA IN HET NIEUWE GEBOUW,

De gemeenteraad voegt de onderafdelingen toe aan het

MEVR. COURTMANSLAAN 82: VASTSTELLING*

algemeen politiereglement Maldegem en keurt het belas-

• Vanaf maandag 8 januari 2018 staat de polyvalente zaal

tingreglement op de inname van het openbaar domein door
de uitstalling van koopwaren en allerhande toestellen goed.

ter beschikking voor verhuur. De zaal biedt een capaciteit
voor 750 personen (rechtstaand).
• De grote lijnen van het huishoudelijk reglement zijn de

GEMEENTEBELASTING OP DE AFGIFTE VAN

volgende:

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN: GEWONE -

• Om de zaal te reserveren dient er minimum 6

DRINGENDE - EXTREEM SPOED LEVERING MALDEGEM -

weken voor de activiteit gereserveerd (max. 1,5 jaar

ZEER EXTREEM SPOED LEVERING BRUSSEL: WIJZIGING*

vooraf voor niet privé-aangelegenheden en 6 maand

• De gemeenteraad van 15 december 2016 besliste inzake

voor privé-aangelegenheden) te worden met het

de aanpassing van de gemeentebelasting op de afgifte
van elektronische identiteitskaarten: gewone - dringende zeer dringende procedures
• De bedragen die van toepassing zijn zullen vanaf 1 januari
2018 in voege gaan.
• Niettegenstaande de spoedprocedures merkelijk hoger
liggen dan vorig jaar (een stijging tussen € 5 en € 10) wordt

evenementen aanvraagformulier.
• De organisator krijgt een badge die toegang geeft tot de
ruimtes, voor de duur die afgesproken is (normaliter:
08.00 uur-06.00 uur).
• De organisator moet vooraf het bedrag van de ter
beschikkingstelling, de waarborg en een voorschot van
50 % op de inschatting van het drankverbruik betalen.

voorgesteld om de prijs van de identiteitskaarten niet te
verhogen.
• Op vlak van de spoedprocedures wordt in 2017
een belasting van € 18 bovenop de aanmaakprijs
aangerekend.

• De grote lijnen van het retributiereglement zijn de
volgende:
• Alle activiteiten moeten een open karakter hebben.
Privé-feesten zoals babyborrels, verjaardagsfeestjes of
trouwfeesten zijn niet toegelaten.
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• Naast de basistarieven, wordt er in de K-ba gewerkt met
verplichte eindschoonmaakkosten. Deze zijn afhankelijk
van het type evenement (zonder catering/met catering/
fuif).
• De verhuring van de zaal wordt een
verantwoordelijkheid van het UiTloket. Zij ontvangen
de evenementenaanvraag en regelen de verdere
afhandeling.

• De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging
2017/2 en keurt de wijziging van het meerjarenplan 20142019 van de kerkfabriek van Middelburg goed.
• De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016-2017 van
de scholengemeenschap Meetjesland, met een negatief
saldo van € 54,71 goed.
• De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nr.
1 2017 van het OCMW Maldegem.

• De lijst van verkoopprijzen van drank wordt vastgelegd
door het college. De organisator kan tot 30 % afwijken
(zowel naar omhoog als naar omlaag) behoudens
voor water waar bepaald wordt dat er nooit naar
omhoog mag afgeweken worden. In het kader van het
preventiebeleid wordt er gestreefd om de prijs van
water laag te houden. Het subsidiereglement inzake
preventie zal nog worden aangepast.
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk en
retributiereglement voor de polyvalente zaal de K-ba vast.
Verder nam de gemeenteraad onderstaande

De Maldegemse gemeenteraad bestaat 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.

beslissingen:
• De gemeenteraad beslist om 1 voltijdse statutaire
betrekking van hoofdinspecteur van politie interventie/
verkeer van de lokale politie Maldegem vacant te
verklaren.*
• De gemeenteraad beslist om 1 voltijdse statutaire

De volgende gemeenteraadszittingen
zullen doorgaan op donderdag 21
december 2017 en 25 januari 2018. De
agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de

betrekking van inspecteur van politie assistent functioneel

zitting, bekend gemaakt worden op de

beheer, van de lokale politie Maldegem, vacant te

gemeentelijke website: www.maldegem.

verklaren.*

be/gemeenteraad.

• De gemeenteraad is bereid het terrein tussen Zandakkers
en Ringbaan in gebruik te geven aan vzw LRV SintBarbara, overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in
de gebruiksovereenkomst.*
• De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene
vergadering van IVM van 13 december 2017 en de
afzonderlijke agendapunten die dit vereisen goed.*
• De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Frank
Sierens als lid van de raad van bestuur van de Meetjes-

De gemeenteraadszittingen gaan steeds
door om 19.30 uur in ‘zaal Maldegem’ op
de derde verdieping in het gemeentehuis,
Marktstraat 7.
U bent van harte welkom bij de openbare
zitting.

landse Bouwmaatschappij (MBV) en stelt burgemeester

Het volledige verslag van de vorige

Marleen Van den Bussche als opvolger aan.*

gemeenteraad kunt u raadplegen op

• De gemeenteraad keurt de akte betreffende de kosteloze

de gemeentelijke website vanaf de

overname van de wegenis en infrastructuur in de

goedkeuring door de gemeenteraad in

verkaveling ’t Veldeken goed.*

de eerstvolgende zitting.

• De gemeenteraad keurt het reglement houdende de
invoer van een stilstaan- en parkeerverbod in de dreef,
genaamd Buurtweg 114 M, gelegen naast de woning met
huisnummer 180 in de Kleitkalseide goed.*
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Vereenvoudigde procedure

Vaarwel stedenbouwkundige en milieuvergunning,
welkom omgevingsvergunning!
Vanaf 1 januari 2018 worden de stedenbouwkundige

Digitale aanvraag en behandeling

vergunning, de verkavelingsvergunning en de

Sommige dossiers moet de aanvrager verplicht zelf

milieuvergunning vervangen door én gebundeld

digitaal indienen. In bepaalde gevallen kunnen niet-

in de omgevingsvergunning. De aanvragen

professionele aanvragers met hun papieren dossier

worden ingediend bij één digitaal loket, het

langsgaan bij de Dienst Ruimtelijke Ordening of

Omgevingsloket. Dit moet op termijn leiden tot

Milieudienst (in de toekomst Dienst Omgeving) om

efficiënter werken en kortere doorlooptijden.

samen het dossier digitaal in te dienen. Gelieve hiervoor

Aanvraagdossiers die ingediend worden vóór 1

een afspraak te maken zodat voldoende tijd kan voorzien

januari 2018 zullen nog via de “oude” procedures als

worden.

aanvraag tot stedenbouwkundige, verkavelings- of
milieuvergunning behandeld worden.

Indien je vragen hebt over de omgevingsvergunning, het
Omgevingsloket of je wil in eerste instantie weten of je

Belangrijkste wijzigingen

al dan niet een vergunning nodig hebt, dan kan je steeds

• Verplichte digitale behandeling van het dossier (zie

terecht bij onderstaande diensten.

rechterkolom).
• In geval van zowel milieutechnische als

Info

stedenbouwkundige werken, worden deze in

050 72 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening

één dossier aangevraagd en met één procedure

050 72 86 13 | Milieudienst

behandeld.

1700 | Vlaamse Infolijn

• De omgevingsvergunning is standaard onbepaalde
duur geldig (huidige milieuvergunning kan voor

www.maldegem.be/omgevingsvergunning
www.omgevingsloket.be

maximaal 20 jaar afgeleverd worden).
• Mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te
wijzigen.
• Wijziging van de bevoegdheidsverdeling tussen
Vlaanderen, provincie en gemeente.

2018 JANUARI | 23

© Just Bridge Entertainment

© Jonas Lampens

WOENSDAG 3 JANUARI
14.00 UUR

DONDERDAG 25 JANUARI
20.30 UUR

Sprookjesboom

Gedichtendag

Jeugdfilm

Maud Vanhauwaert

Roodkapje, Wolf, Assepoester, Reus en Klein Duimpje

Gedichtendag – dé poëtische hoogdag in Nederland en

komen in Sprookjesboom per ongeluk terecht in het on-

Vlaanderen – laten we in Maldegem nooit ongemerkt

bekende Winterland. De Sprookjesbosbewoners willen heel

voorbijgaan. Die avond hebben we in het CC Maud

graag terug naar huis, maar dan moeten ze eerst vijf kristal-

Vanhauwaert te gast voor een geanimeerde ‘theatrale’

len vinden. Heks probeert daar een stokje voor te steken.

auteurslezing waarbij zij een combinatie brengt van

Ook ontmoeten de Sprookjesvrienden de Winterlandbe-

gepubliceerd en nieuw werk. Het geheel wordt muzikaal

woners ijskabouter Kluns, IJsdraak en IJsfakir. Gaat het de

ingebed door multi-instrumentalist Geert Waegeman.

Sprookjesbosbewoners lukken om weer terug te komen in
het Sprookjesbos?

Maud Vanhauwaert is schrijver en tekstperformer. Haar
debuutbundel 'Ik ben mogelijk' verscheen in 2011 bij

Inkom: € 2

Querido en kreeg de Vrouw Debuut Prijs. In 2014 ver-

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

scheen 'Wij zijn evenwijdig_', die werd gelauwerd met de

in de zaal.

Hughues C. Pernathprijs, alsook de Publieksprijs van de
Herman De Coninckwedstrijd voor het mooiste gedicht.
Maud werd finalist van het Wereldkampioenschap Poetry Slam (2012) en van het Leids Cabaret Festival (2014).
In 2013 won ze het Groot Nederlands Dictee bij de
prominenten.

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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€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO),
€ 9 (GABO en -26 jaar)

ZONDAG 28 JANUARI
10.30 UUR
CONCERTZOLDER OUD ST. JOZEF

Accordeonduo Toeac

Kan Klein Duimpje iedereen
op de valreep redden,
door op naaldhakken met
Roodkapje af te rekenen…?
En ze leefden nog lang en gelukkig…?

Aperitiefconcert
Fairly Tales

Een aperitiefconcert dat ons meevoert
naar de wondere wereld van
befaamde muzikale sprookjes van
Grieg, Tchaikovski, Ravel en Wammes.
Mede mogelijk gemaakt door

Duizend-en-één dromen

Fonds Podiumkunsten, BNG Cul-

Er was eens…

tuurfonds en Janivo Stichting.

Een vegetarische wolf,
die Assepoester naar het bal van de

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO),

Bergkoning brengt,

€ 9 (GABO en -26 jaar)

waar Roodkapje de Wolf een dodelijke
© S. Wijzenbeek

peer aanbiedt.

Erfgoeddag 2018

Gezocht:
verkiezingsmateriaal
uit de oude doos

aanplakaffiches, kiespamfletten, fotomateriaal,
krantenknipsels, gadgets, … dat je wil schenken of in
bruikleen geven aan het archief.
Het in bruikleen gegeven materiaal wordt na afloop van
Erfgoeddag terug bezorgd. Geschonken materiaal zal op

Op zondag 22 april 2018 is hij er opnieuw:

een correcte manier in het gemeentearchief

Erfgoeddag, dé jaarlijkse hoogdag

verder worden bewaard en voor het publiek

voor het culturele erfgoed in

ontsloten.

Vlaanderen en Brussel. Deze editie
staat volledig in het teken van
KIEZEN!

Info
050 72 86 21 | Gemeentearchief
archief@maldegem.be

In het jaar van de

Bloemestraat 45, Maldegem

gemeenteraadsverkiezingen willen

www.maldegem.be/erfgoeddag-2

we dit thema aangrijpen om in een
tentoonstelling de geschiedenis van de
verkiezingen in Maldegem, Adegem en
Middelburg te tonen. Hiervoor zijn we op
zoek naar verkiezingsmateriaal uit de oude
doos: campagne- en propagandamateriaal,
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Vanaf 1 januari 2018

Nieuw in de bib
YOGA VOOR KINDEREN

coaches) of cook (administratieve en logistieke hulp) willen

Kinderen krijgen dagelijks heel wat impulsen te ver-

meehelpen.

werken: spelen, leren, opgroeien,… Het kanaliseren van
deze impulsen is niet altijd even gemakkelijk. Na een

Wil je het Maldegemse coderdojo team versterken? Geef je

succesvolle try-out tijdens de heropening van de bib

naam, telefoon en e-mailgegevens door. Vergeet daarbij niet

geeft yogacoach Mandy Claeys vanaf januari yogalessen

te vermelden of je een coach, lead coach of cook wil zijn.

voor kinderen in de bibliotheek. Ze baseert zich daarbij

Meer info kan je lezen via onderstaande website.

op boeken en verhalen.

JOUW MENING TELT!

Wanneer: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28

Wat vind je van de dienstverlening van de bib? Hoe

mei en 25 juni, telkens op maandag.

gebruiksvriendelijk vind je de nieuwe uitleenbalies?

Hoe laat: van 16.30 tot 17.30 uur

Ben je tevreden over de activiteiten die georganiseerd

Voor wie: kinderen tussen 3 en 12 jaar

worden? Geef jouw mening en beantwoord deze

Waar: bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3-5,

en andere vragen via www.maldegem.be/enquete-

Maldegem

bibliotheek. Het invullen van de vragenlijst duurt 10

Kostprijs: gratis.

minuten. Dankzij jouw mening kan de bib haar werking

Inschrijven: via bibliotheek@maldegem.be of aan de

evalueren en waar nodig verbeteren!

balie van de bibliotheek. Er is plaats voor maximaal 15
Info

kinderen.
Kan je niet aanwezig zijn? Volg de les dan via het

050 71 55 22 | Bibliotheek

Youtubekanaal Bibliotheek Maldegem.

bibliotheek@maldegem.be

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR
MALDEGEMSE CODERDOJOCLUB
De bibliotheek wil een
Maldegemse CoderDojoclub
oprichten. CoderDojo is een club waar coole meiden
en jongens tussen 7 en 18 jaar leren programmeren en
experimenteren met ICT.
Een Dojo wordt volledig door vrijwilligers voorbereid en
gegeven. Daarom is de bibliotheek op zoek naar vrijwilligers
die als coach (begeleider) , lead coach (trekker van groep
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www.maldegem.be/yoga-bib
www.maldegem.be/coderdojo-bib
www.maldegem.be/enquete-bibliotheek
bibMaldegem

Woensdag 7 februari 2018

Brico Cross
Maldegem 2018
Op 20 december 2017 start de voorverkoop

Sportelinstuif

voor de tickets voor de Brico Cross Parkcross.
Je kan de kaarten kopen bij onderstaande
voorverkooppunten of online via
www.parkcrossmaldegem.be

Op dinsdag 16 januari 2018 gaat in sporthal Meos
de jaarlijkse sportelinstuif door. Dit is een actieve

Voorverkooppunten (t.e.m. 6 februari)

namiddag voor de sportieve en minder sportieve

• Onthaal Gemeentehuis

50-plussers. Er is keuze uit een ruim aanbod van

• CC Den Hoogen Pad

activiteiten: yoga, step aerobics, curvebowl, aquafit

• Cafetaria Meos

& zwemmen, smovey, initiatie Nordic Walking, …

• Sporthal Meos

Het volledige programma kan je raadplegen via de

• Sint-Annazwembad

brochure of onderstaande website.

• Café-Restaurant Den Tol (Eede)
• Fietsen Marc De Vogelaere (Vossenhol)

Kostprijs

• ’t Pleintje (Donk)

€ 5 (incl. twee activiteiten, verzekering en koffie met taart)

• MiniMarket Marijke (Kleit)
• ’t Schrijverke (Adegem)

Inschrijven

• Brico Oostkamp

Je kan inschrijven bij de Sportdienst (betaling cash of met

• Fiesiek (Maldegem)

Bancontact)

• GO-sport (Maldegem)
• Taptoe uitgeverij (Eeklo)

Info
050 72 89 70 | Sportdienst

• Fietsen Moens (Waarschoot)
• Van Wiemeersch bvba (Sleidinge)

Sporthal Meos, Bloemestraat 36/D, Maldegem
sportdienst@maldegem.be

Reeds verzekerde deelname van volgende renners:

www.maldegem.be/sportelinstuif

Mathieu Van der Poel, David Van der Poel, Lars Van der
Haar, Laurens, Diether en Hendrik Sweeck / Sanne Cant,

Inschrijven vrijetijdsaanbod
krokus- en paasvakantie

Sophie De Boer, Maud Kaptheijns, Kim Van de Steene.
In het volgende infomagazine vind je alle praktische

Vanaf 20 januari om 9.00 uur kan je inschrijven via

informatie over o.a. de gewijzigde toegangscontrole

www.maldegem.be/webshop of in sporthal Meos

(scan via ticket), het parcours en parkeermogelijkheden.

(andere vrijetijdsdiensten vanaf 22 januari). Meer
info via www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

Info

of in de brochure die in januari wordt bedeeld via

050 72 89 59 | Dienst Evenementen

de scholen.

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

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

