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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
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19 Meet, registreer en bespaar op je energiefactuur!
20 Uit de gemeenteraad
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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 72
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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Mét overzicht UiT-na-school-activiteiten

Vrijetijdsaanbod
krokus- en paasvakantie

Sluitingsdagen

Vanaf 2 februari om 9.00 uur kan je inschrijven voor

Alle gemeente- en OCMW-diensten zijn gesloten op:

tijdens het inschrijven problemen ondervindt, kan bellen

• Maandagnamiddag 24 en 31 december

naar tel. 050 72 86 28. Vanaf maandag 4 februari kan je

• Dinsdag 25 december (kerstdag)

ook inschrijven bij de vrijetijdsdiensten. Meer info via

• Woensdag 26 december (2de kerstdag)

www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd of in de brochure

• Dinsdag 1 januari (nieuwjaar)

die in januari wordt bedeeld via de scholen.

het vrijetijdsaanbod tijdens de krokus- en paasvakantie via
www.maldegem.be/webshop. Wie op zaterdag 2 februari

Sommige diensten hebben tijdens de eindejaarsperiode

Vanaf deze editie vind je in de vrijetijdsbrochure

extra of andere sluitingsdagen. Het volledige overzicht

NIEUW

vind je per dienst via onderstaande websites of in het

ook alle UiT-na-school-activiteiten. Per activiteit
staan de inschrijvingsvoorwaarden vermeld.

vorige infomagazine.

Info
Info

050 72 86 22 | UiTloket

050 72 89 30 | Onthaal gemeentehuis

050 72 86 28 | Jeugddienst (zaterdag 2/02)

onthaal@maldegem.be

uitloket@maldegem.be

www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

www.maldegem.be/webshop

www.ocmwmaldegem.be

www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

Openingsuren archief
maand

Woensdag

Vrijdag

Zaterdag

14.00-18.30 uur

16.00-19.30 uur

8.00-12.00 uur

januari

2-9-16-23-30

11-25

5-19

februari

6-13-20-27

8-22

2-16

maart

6-13-20-27

22

2-16-30

Info
050 72 86 21 | Gemeentearchief
			 Bloemestraat 45, Maldegem
archief@maldegem.be
www.maldegem.be/archief
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Solliciteer tot uiterlijk 24 januari

Collega’s gezocht!
Maandag 7 januari

Nieuw bestuur uit
de startblokken

De dienst infrastructuur van de gemeente Maldegem
zoekt nieuwe collega’s:
• 2 gespecialiseerde arbeiders – loodgieter-dakwerker
• 1 gespecialiseerde arbeider – interieurafwerking
• 1 gespecialiseerde arbeider – sanitair-CV

Op maandag 7 januari 2019 om 20.00 uur in

Uitgebreide info over de vacatures kan je opvragen of

CC Den Hoogen Pad (opgelet: niet in de raadzaal in

raadplegen via onderstaande contactgegevens.

het gemeentehuis!) leggen de gemeenteraadsleden

Heb je interesse? Bezorg dan ten laatste 24 januari

en schepenen van de nieuwe bestuursploeg de

2019 je sollicitatiebrief en CV, samen met een

eed af. Alle inwoners zijn van harte welkom om

kopie van je rijbewijs B, per mail of per post aan de

de eedaflegging bij te wonen. Meer info over deze

Personeelsdienst, Marktstraat 7 te Maldegem. Gelieve

installatievergadering kan je lezen op pag. 23.

bij je sollicitatie duidelijk te vermelden voor welke
functie(s) je solliciteert!

Info
050 72 89 51 | Secretariaat

Info

secretariaat@maldegem.be

050 72 89 36 | Personeelsdienst

www.maldegem.be/bestuur-beleid

personeelsdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/vacatures

Vrijstelling wekelijkse rustdag in 2019
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
2019 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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Enkele tips

Geslaagd van 2018 naar 2019
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Om je goed voor
te bereiden op de jaarwisseling en 2019 goed in te

1

zetten, geven we je graag enkele tips!

CC Den Hoogen Pad heeft een

brain

foo
d

tas

tes

uitgebreid “menu” met voor elk wat
wils: voor jong en oud, zowel theater
als muziek, zowel gevestigde namen

1. SCOOR MET EEN MALDEGEMS GESCHENK

als nieuw talent. Koop snel je ticket of

Heb je nog geen geschikt geschenk gevonden? Geen

geschenkbon aan het loket of via

paniek, onderstaande vijf tips redden je zeker uit de nood!

www.maldegem.be/webshop.
Opgelet: het loket in CC Den Hoogen Pad

Koop lokaal: niet alleen goed voor het milieu en dus
ook je portemonnee maar onze lokale
Beleef

is gesloten van 24/12 t.e.m. 01/01. Het UiTloket is
gesloten van 27/12 t.e.m. 01/01.

handelaars staan je vooral ook bij met

MALDEGEM
IN 1 APP

raad en daad voor hét geknipte geschenk

DOWNLOAD GRATIS
MALDEGEM APP
via de App Store of Google Play

Trakteer je vrienden en familie op hét jaarlijkse

onder de kerstboom of aan de feesttafel!

volksfeest in het Sint-Annapark: de voorverkoop van

Tip: download de Maldegem app

de Brico Cross op 6 februari 2019 start op woensdag 19

op de smartphone, waar heel wat

december. Zorg dat je er zeker bij bent want amusement

handelszaken hun producten promoten.

verzekerd! Meer info over prijs en verkooppunten op
pag. 26.

25

geschenkbon

-bon
De Maldegemse

Een initiatief van

M

gemeentebestuur

g met de lokale

Maldegem in samenwerkin

handelaars.

1 jaar geldig vanaf

/

/

M-BON25 NRXXX

Verwen met een M-bon:

25
€25
1 jaar geldig vanaf

/

/

M-BON25 NRXXX

n

www.maldegem.be/m-bo

je kan de M-bonnen

Geef je geschenk een Maldegems tintje met het

(€ 10 of € 25) gemakkelijk

geschenkpapier van dit magazine!

kopen bij het onthaal in
het gemeentehuis en in de

bibliotheek tijdens de openingsuren. Je M-bon valt zeker

Visitekaart 55 mm

x 85 mm.indd 1

8/06/15 14:34

in de smaak want je kan de bon inruilen bij maar liefst
125 Maldegemse handelszaken!
Meer info via www.maldegem.be/m-bon.
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2. VERKNAL JE FEEST NIET!
De eindejaarsperiode is dé periode bij uitstek om
vuurwerk te gebruiken. Toch is dit geen speelgoed en
kan het veel schade aanrichten als je het niet goed
gebruikt.
• Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespecialiseerde
winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning.
Sommige artikelen die via het internet aangeboden
worden, zijn illegaal in België en kunnen gevaarlijk zijn.
• Enkel feestvuurwerk mag aan particulieren verkocht
worden. Bovendien is het feestvuurwerk onderworpen
aan strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker.
De categorie van het vuurwerk en de CE-markering
moeten duidelijk vermeld staan op de verpakking van het
vuurwerk dat je aankoopt.
• Lees op de bijsluiter de veiligheidsregels vóór, tijdens en
na het afsteken van vuurwerk.

3

3. BOB EN TROTS EROP!
Zet het nieuwe jaar verkeersveilig in en plan vooraf hoe
je je veilig op de weg begeeft.
BOB = nul op!
Spreek af met je gezelschap wie chauffeur is en dus
geen alcohol drinkt. Zelf gastheer of – vrouw?
Op www.bob.be/nl/bobtails vind je heerlijke alcoholvrije
cocktails om je gasten op en top te verwennen!

• Controleer of je een vergunning nodig hebt voor het
afsteken van voorwerk: wie tussen 31 december 23.30

Geen BOB in de buurt?

uur en 1 januari 1.00 uur feestvuurwerk wil afsteken,

• Reserveer een taxi via https://taxi.ikbob.be/

hoeft geen toelating aan te vragen aan de burgemeester.

• Kies voor het openbaar vervoer:

Op andere momenten moet je dit wel op voorhand

- De Lijn zet tijdens oudejaarsnacht en op

aanvragen. Wensballonnen oplaten is sowieso verboden

nieuwjaarsdag gratis feestbussen in. Voor de andere

in Maldegem.

lijnen kan je een oudejaarsnachtbiljet (€ 4) of SMS-

• Dieren, vooral honden en paarden, zijn bang voor het
lawaai van vuurwerk. Een paniekreactie kan stressreactie
of hartfalen veroorzaken. Hou dus rekening met je
omgeving.
• Bij brandwonden: laat overvloedig zuiver en lauw water
over de verbrande zones lopen, gedurende minstens
15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product
op de brandwonden. Bel onmiddellijk de hulpdiensten op
het noodnummer 112.
Meer info via www.maldegem.be/vuurwerk.

oudejaarsticket (€ 4,15) kopen.
Meer info via www.delijn.be/oudjaar.
- Of plan je reis met de trein via www.belgiantrain.be/nl
• Reserveer een overnachting op hotel of bij je gastheer

4

en keer pas de volgende dag terug huiswaarts.

4. SPRING HET NIEUWE JAAR IN!
Na al het feestgedruis en de goede voornemens is het
moment aangebroken om ook écht in actie te schieten…
Sluit je aan bij een sport-, cultuur- of jeugdvereniging:
Of neem deel aan één van de ontelbare activiteiten
in onze gemeente. Zo doe je nieuwe ervaringen op
én leer je nieuwe mensen kennen. Ontdek het
aanbod via de UiTkalender in dit magazine of via
www.uitinmaldegem.be (online ook wekelijkse
activiteiten). Je kan ook langsgaan bij één van
de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het lokaal
dienstencentrum of het UiTloket waar de
medewerkers je graag wegwijs maken.

© Anna Cervova.

Lees verder op pag. 8
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Spring het nieuwe jaar in!

Springkastelen- en
trampolinefestival

Voor jong
én oud

Op zaterdag 5 januari wordt sporthal Meos
omgetoverd tot een heus springparadijs voor
jong en oud. In de cafetaria kan je terecht
voor verse pannenkoeken, frisdrank, warme
dranken…
Koop een UiTPAS:
Dankzij de UiTPAS spaar je punten die je kan omruilen

Wat

voor mooie voordelen zoals korting op de toegangsprijs,

• 10-tal springskastelen met aparte springzones

een gratis drankje of gadget. In sommige gevallen geniet

voor verschillende leeftijdscategorieën

je ook van het kansentarief.

• Trampoline-initiatie (mini- en maxi-trampoline)

Sport is goed voor lichaam en geest:

Voor wie

Ontdek het sportaanbod via www.maldegem.be/sport.

Kinderen, jongeren en volwassenen

Via www.zekersporten.be/maldegem kan je als
Maldegemnaar voor je ganse gezin een sportverzekering

Waar

afsluiten en ontvang je deskundig sportadvies.

Sporthal Meos

Laat je verrassen door de veelzijdigheid van de bib:

Tijdstip

Je vindt er niet alleen een ruim en

14.00 uur tot 20.00 uur

eigentijds aanbod van boeken en

Trampoline-initiatie tot 18.00 uur

tijdschriften voor jong en oud maar
sinds kort ook een FAbLab met 3D-printer, lasercutter en

Kostprijs

vinylsnijder.

€ 2,50 voor 2 uur (Je kan ter plaatse betalen, op
voorhand inschrijven is niet nodig.)

Schiet meteen in actie en maak je hoofd en lijf vrij
tijdens het springkastelen- en trampolinefestival op

Onze fotomodellen mochten zich uitleven op de

zaterdag 5 januari (zie kadertekst hiernaast)!

trampoline! Op het festival vragen we je om de
veiligheidsregels strikt te volgen. Zo hou je het veilig
voor jezelf en anderen!
Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen
www.maldegem.be/springfestival
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Tips en suggesties welkom!

Honden kunnen zich uitleven
op losloopweide in Sint-Annapark
De gemeente zal in de nabije toekomst een

De vrijwilligers werken ook mee aan het opstellen van

hondenlosloopweide aanleggen ter hoogte van

een reglement om de losloopweide netjes te houden en

het boldershuisje en het Smoefelpark in het

houden op de weide zelf een oogje in het zeil.

Sint-Annapark. Daar zullen Maldegemse honden

Ideeën of suggesties omtrent de inrichting en organisatie

naar hartenlust vrij kunnen rondlopen met hun

van de hondenlosloopweide zijn steeds welkom. Wie

soortgenoten. Het bestuur komt hiermee tegemoet

interesse heeft om ook meter of peter te worden, kan

aan de vraag van hondenbaasjes die tijdens het

zich tot uiterlijk 6 januari 2019 kandidaat stellen bij de

wandelen hun hond, omwille van de veiligheid, nu

Dienst Infrastructuur.

steeds aangelijnd moeten houden. Bovendien is
er in de nabije omgeving momenteel enkel in het
Drongengoed een losloopweide.

Info
050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
infrastructuur@maldegem.be

Meters en peters

www.maldegem.be

Voor de inrichting van de losloopweide is de gemeente
op zoek naar meters en peters die de noden en
behoeften van de viervoeters en hun baasjes kennen.
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Nieuwe fase RUP Woonuitbreidingsgebieden Schadevergoeding voor getroffen landbouwers

Adviezen en
inspraakreacties
consultatieronde

Droogte 2018
erkend als
landbouwramp

Het gemeentebestuur wenst de twee woonuit-

De droogte in de lente en de zomer van 2018

breidingsgebieden Reesinghe en Adegem-Dorp te

is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat

herbestemmen naar een nieuwe bestemming waar

landbouwers die schade hebben geleden een

wonen, handel, industrie…. niet meer mogelijk is. De

tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen.

gemeente moet hiervoor een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) opmaken en organiseerde van

Zelf aanvraag indienen

1 juni tot 31 juli een publieke consultatieronde zodat

Om een vergoeding te bekomen moet je als

inwoners opmerkingen konden geven.

landbouwer zelf een aanvraag indienen. Je kan slechts
een tegemoetkoming aanvragen als de schade door

De adviezen en inspraakreacties na dit 1ste participatie-

de gemeentelijke schattingscommissie of door een

moment zijn verwerkt. Je kan deze terugvinden

onafhankelijk expert is vastgesteld. De gemeente zal de

in de scopingnota, die ter inzage ligt bij de Dienst

getroffen landbouwers ook nog persoonlijk verwittigen.

Ruimtelijke Ordening of die je kan raadplegen via

Je kan de aanvraag per post (best aangetekend) of

www.maldegem.be/woonuitbreidingsgebieden. De

e-mail sturen naar de buitendienst Inkomenssteun Oost-

volgende stap in de opmaak van het RUP is de opmaak van

Vlaanderen of tegen ontvangstbewijs afgeven bij een

het voorontwerp-RUP met een nieuwe adviesronde.

buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Info

De aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2019 gebeuren

050 72 86 15 | Dienst Ruimtelijke Ordening

via het voorziene formulier dat je kan terugvinden op

ruimtelijke.ordening@maldegem.be

onderstaande website of afhalen bij de Milieudienst,

www.maldegem.be/woonuitbreidingsgebieden

Bloemestraat 45 in Maldegem.

Info
09 276 29 00 | buitendienst Inkomenssteun
Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101, Gent
inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/		
landbouwrampen/droogte-2018
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Meer en betere fietsenstallingen

48 extra fietsenstalplaatsen
in Koetshuis
Busreizigers die in de buurt van de markt op- en
afstappen, kunnen hun fiets voortaan ook parkeren
in het Koetshuis naast het Sint-Annakasteel in het
Sint-Annapark. De nieuwe openbare fietsenstalling
bestaat uit twee etages, zodat de beschikbare
ruimte maximaal kan benut worden, en geeft
plaats aan 48 fietsen. Het systeem om de fiets op de
bovenste etage te stallen, is eenvoudig in gebruik
aangezien je zelf de fiets nauwelijks hoeft op te tillen
en gemakkelijk terug kan laten zakken.
De Lijn investeert mee
Omdat de fietsenstalling in eerste instantie bedoeld is
voor busreizigers, ontvangt de gemeente een subsidie
van De Lijn van ongeveer € 10.000. Binnenkort volgt
extra bewegwijzering en verlichting in de buurt zodat
fietsers vlot de weg vinden naar het Koetshuis.

In de nieuwe openbare fietsenstalling kan je gemakkelijk je
fiets op de bovenste etage stallen.
gemeentepersoneel een aparte fietsenstalling op de
markt, zodat de openbare plaatsen beschikbaar blijven.

Fietsactieplan

In de nabije toekomst zullen de oude fietsklemmen

De nieuwe fietsenstalling in het koetshuis is één van de

systematisch vervangen worden door losse

vele acties van het bestuur om voor langparkeerders

pedalobeugels. Eerst op de markt ter hoogte van de

meer fietsenstallingen in de buurt van bushaltes te

appartementsblok en de zijde Maricolen; nadien volgen

creëren en de fietsenstallingen voor kortparkeerders te

de andere centrumstraten.

vernieuwen. Zo werden in samenwerking met De Lijn
aan de markt, meer bepaald aan de fontein en aan de

Info

trappen aan de Ede, al eerder drie nieuwe overdekte

050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit

fietsenstallingen geplaatst. Daarnaast kreeg het

mobiliteit@maldegem.be
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen

Leven op het land
Maldegem schaart zich achter de 17

onmisbaar als leef- en schuilplaats voor dieren. Ook

ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere

huiszwaluwen zorgen voor een hoge natuurwaarde.

samenleving waaronder het beschermen, herstellen

Daarom kunnen particulieren, landbouwers en

en bevorderen van het duurzaam gebruik van

verenigingen een subsidie krijgen voor het onderhoud

ecosystemen op het vasteland; het duurzaam beheer

en/of de aanleg van knotbomen en het behoud van

van bossen en wouden; het bestrijden

zwaluwnesten.

van woestijnvorming, het stoppen van
landdegradatie en het terugdraaien en

Subsidie zwerfvuilactie

het verlies aan biodiversiteit een halt

De subsidie voor zwerfvuilinzamelacties

toeroepen.

focust op het verminderen van zwerfvuil en
sluikstort. Als school of vereniging kan je per

Gemeente Maldegem tracht het duurzaam

jaar een subsidie krijgen van max. € 375.

gebruik van ecosystemen te beschermen,
herstellen en bevorderen. Zij tracht haar inwoners
hierin te ondersteunen door subsidies te voorzien

Info
050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

voor o.a. biodiversiteit bevorderende maatregelen en

noordzuiddienst@maldegem.be

zwerfvuilinzamelacties door verenigingen en scholen.

www.vvsg.be (>Internationaal)

Subsidie biodiversiteit

050 72 86 13 | Milieudienst

De subsidie voor biodiversiteit bevorderende

milieudienst@maldegem.be

maatregelen focust op het aanplanten en onderhouden

www.maldegem.be/biodiversiteitssubsidies

van knotbomen alsook voor het behoud van

www.maldegem.be/zwerfvuil

zwaluwnesten. Knotbomen zijn waardevolle en
typerende elementen in ons landschap. Ze zijn
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di 8/01/19
Andere data: 05/02, 12/03, 02/04 en 07/05

Andere data: 19/02, 19/03, 23/04 en 21/05

Van 13.30 tot 16.30 uur

Van 13.15 tot 16.30 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Oud St. Jozef

Oud St. Jozef

Cursus aquareltechnieken voor
beginners

do 3/01/19
Nieuwjaarsbijeenkomst
Van 11.30 tot 16.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,
Mevr.Courtmanslaan 92
Meer info: 050 39 40 22, mieke.timmerman@

Contactgroep
‘Parkinson’
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 9/01/19

maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

Jeugdfilm Ferdinand

i.s.m. Samana

Zie pag. 24

za 5/01/19

woe 9/01 en woe 23/01/19
Workshop ‘Werken
met gemengde
technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

do 10/01/19
Workshop
‘Bpost fotokaart
maken’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Voorleeshalfuurtje

vr 11/01/19

Van 10.45 tot 11.15 uur

Dansnamiddag

Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem,

Van 14.00 tot 16.00 uur

Schouwburgplaats 3-5, www.maldegem.be/

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

voorleeshalfuurtje, Facebook Bibliotheek

Oud St. Jozef

Springkastelenfestival

Guido Belcanto - 'Op zoek
naar Romantiek'

Zie pag. 8

ma 7/01/19
Schaaknamiddag

UITVERKOCHT !

ma 14/01/19

Van 13.30 tot 16.00 uur

PC-dokters

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 14.30 tot 17.00 uur

Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Installatievergadering
gemeenteraad

di 15/01/19
Cursus aquareltechnieken voor
gevorderden

woe 16/01/19
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 16/01 en 30/01/19
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 17/01/19
Sportelinstuif
Zie pag. 26

Infomoment Meetjeslandse
meesters
Zie pag. 15

Workshop
‘Eigen postzegel maken’
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Vrij inloopmoment
Kind & Gezin
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: consultatiebureau Kind & Preventie,
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 26,
huisvanhetkind@maldegem.be

Oud St. Jozef

Zie pag. 23
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do 17/01 en 31/01/19
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 18/01/19
Toneel
‘Godgeklaagd’
Van 14.30 tot 15.15 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Han solo – Jubiléé
Zie pag. 24

ma 21/01/19
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Yoga @ de bib

Infosessie: overstap naar
secundair onderwijs
Om 19.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info en inschrijven: Vrij CLB
Meetjesland i.s.m. Huis van het Kind,
09 376 70 50, www.vclbmeetjesland.be

di 29/01/19
Gezellig samenzijn
met drankje

Schouwburgplaats 3-5,
nena.morival@maldegem.be

do 24/01/19
Workshop ‘Gebruik van
agenda en kalender op
smartphone, tablet of pc’

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

Di 8/01/19
Gratis inzameling
kerstbomen
Van 18.00 tot 20.00 uur
Waar
• parking markt gemeentehuis

kalender? Dat kan! Surf naar

Wat

invoeraccount aan. Je activiteit

• enkel kerstbomen van
particulieren
• enkel ‘natuurlijke’ kerstbomen
(met of zonder wortel)
• verwijder de versiering

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

• verwijder de houten/kunststof

Nieuwjaarsfeest
met tombola
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

commerciële activiteiten en
invoeren vóór de 1ste van de
voorafgaande maand), maar ook
op www.uitinvlaanderen.be en
www.uitinmaldegem.be en tal
van andere gedrukte en online

Wat niet

en kan je raadplegen via de online

• kunststof kerstbomen
• kerstbomen behandeld met
verfproducten
Je kan de kerstboom ook
tijdens de openingsuren naar

Van 14.00 tot 16.30 uur

deponeren.

tegen betaling bij het groenafval

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
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dit infomagazine (enkel niet-

verschijnen niet in dit overzicht

het recyclagepark brengen en

Oud St. Jozef

verschijnt dan niet alleen in

kalenders. Wekelijkse activiteiten

Filmnamiddag
'Sprakeloos'
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

www.uitdatabank.be en vraag je

voet

Oud St. Jozef. i.s.m. Samana

ma 28/01/19

Wil je jouw activiteit in deze

• parking CC Den Hoogen Pad

• verwijder de pot en kluit

zo 27/01/19

en –voordelen via
www.uitpasmeetjesland.be

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 13.30 tot 16.00 uur
Oud St. Jozef

Bekijk alle UiTPASactiviteiten

Van 14.00 tot 16.30 uur

Van 17.00 tot 18.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem,

Met UiTPAS Meetjesland spaar je
bij sommige activiteiten UiTpunten.

kalenders. Wie vragen heeft, kan
terecht aan het UiTloket in het
gemeentehuis of via de helpdesk
op www.uitdatabank.be.

UiTTIP
UiTTIP

Kunstproject voor en door iedereen

Oproep voor Maldegemse Meesters
Het kunstzinnig erfgoedproject Meetjeslandse

Infomoment

Meesters zet dit jaar – naast het artistiek erfgoed

Om dit artistiek jaar wat meer uit de doeken te doen,

van de regio – het meesterschap van
de lokale (amateur)kunstenaars in de
kijker. Zo ook in Maldegem.
Meetjeslandse Meesters gaat over
artistiek meesterschap, over kunstenaars
die de geschiedenis in kunnen als

nodigt de cultuurdienst je graag uit naar

2019 wordt
het jaar van de
Maldegemse
Meesters!

“Meesters van bij ons”. Maar het gaat ook

het infomoment op donderdag 17 januari
2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis
van Maldegem. Je verneemt er alles over
het project, hoe je kan deelnemen, op
welke ondersteuning je kan rekenen,… en
je kan er die avond ook inspiratie opdoen
om zelf iets te organiseren.

over iedereen die artistiek “goe” bezig is in de regio en
dan vooral in Maldegem. Samen met jullie willen we

Info

van 2019 dan ook het jaar maken van alle Maldegemse

050 72 89 79 | Cultuurdienst

Meesters. Een jaar vol kunst, creatie en artistiek

Marktstraat 7, Maldegem

erfgoed. Iedereen kan zijn schouders zetten onder de

cultuurdienst@maldegem.be

campagne.

www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters
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Kies voor een huisapotheek

Langer en gezonder leven?
Daar teken ik voor!
Actief en gezond oud worden is een doel dat we met

Een persoonlijke begeleiding

z’n allen nastreven. We werken langer, en na die

Sinds 1 oktober 2017 hebben ongeveer 600.000 Belgen voor

langere carrière kiezen we meer voor een actievere

een huisapotheker gekozen. De huisapotheker begeleidt

levensstijl dan de generaties die ons vooraf gingen.

zijn patiënten met een chronische aandoening proactief
bij hun medicatiegebruik. Dat doet hij door hen advies te

Eén op vier chronisch ziek

geven en voor elke patiënt een schema bij te houden van

Eén op vier landgenoten lijdt aan een chronische ziekte

alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten die hij gebruikt.

en moet daarvoor één of meer geneesmiddelen nemen.

Dat medicatieschema is ook een handig overzicht voor de

Voor een goede werking ervan is een juist en volgehouden

huisarts en de thuisverpleegkundige of bij een opname in het

gebruik cruciaal, want dat vermijdt complicaties en remt het

ziekenhuis. Dankzij die persoonlijke begeleiding geniet elke

ziekteproces af. Toch heeft de helft van alle patiënten het daar

patiënt de steun om controle over zijn gezondheid te houden

moeilijk mee.

en thuis voor zichzelf te zorgen. Langer en gezonder leven, daar
tekenen we voor.

Een beter leven dankzij de huisapotheker?
Meer dan 85 % van alle chronische patiënten woont gewoon

Info

thuis en zorgt - soms met een beetje hulp - voor zichzelf. Dat is

Je apotheker

voor iedereen prettiger. Het belang van een juist gebruik van

www.apotheek.be

medicatie kan niet genoeg benadrukt worden.
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Boven spoedgevallendienst AZ Alma

Huisartsenwachtpost
Meetjesland opent 4 januari
Inwoners uit de regio Meetjesland (en ruime

met een chauffeur uit voor huisbezoeken. Tijdens

omgeving) die tijdens het weekend of op feestdagen

de nachtelijke uren is er één huisarts present in de

ziek zijn, kunnen vanaf vrijdagavond 4 januari

wachtpost en één doet de huisbezoeken. Daarnaast

2019 terecht in een huisartsenwachtpost. De

is er één arts die inspringt waar nodig. Huisbezoeken

VZW Huisartsenwachtpost Meetjesland opent

worden wel enkel gedaan in het wachtgebied en vooral

dan de deuren in een gloednieuwe plek boven de

voorbehouden voor patiënten in een verzorgingstehuis

spoedgevallendienst van het AZ Alma te Eeklo.

of een instelling, palliatieve patiënten en patiënten die
zich onmogelijk kunnen verplaatsen.

Voor 197.000 inwoners
De huisartsenwachtpost heeft een bereik van ruim

1733

197.000 inwoners waar de inwoners van volgende

Een afspraak maken voor een bezoek aan de wachtpost

steden en gemeenten (inclusief deelgemeenten) terecht

is niet nodig. Tijdens het weekend is de wachtpost open

kunnen: Aalter - Knesselare - Maldegem - Lievegem -

vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagmorgen

Assenede - Eeklo - Evergem - Kaprijke - Sint-Laureins

8.00 uur. Op feestdagen is dat vanaf 19.00 uur voor de

- Langerbrugge Eiland - Sint-Kruis-Winkel - Terdonk -

feestdag tot 8.00 uur de dag na de feestdag. Als je in het

Wachtebeke - Zelzate en Beernem.

wachtgebied woont en een huisarts wenst, dan kan je
dit via het centrale telefoonnummer ‘1733’. Dit nummer

Dringende medische problemen

voor niet-dringende medische hulp begeleid je naar de

Een wachtpost is er om te helpen bij dringende

juiste hulpverlening.

medische problemen die niet kunnen wachten tot
na het weekend zoals vb. snijwonden, een kind met

Info

hoge koorts, een sportletsel, plotse ziekte of een

1733 | Huisartsenwachtpost Meetjesland

allergische reactie.

www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be

Tot zes huisartsen per shift
Overdag zijn er in de wachtpost altijd vier huisartsen
aanwezig. Nog twee andere huisartsen rijden samen

2019 JANUARI | 17

Wintertips

Bescherm je waterleiding
en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best

je waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet

voor de winter of de hoofdkraan goed sluit

alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld

en de leegloopkraantjes in de buurt van de

kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep

hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude

graag enkele tips.

wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Tips

Leidingen toch bevroren

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met

• Indien er nergens in de woning water is, dan is

waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te

hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst
de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis

verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint

met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar

parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op

de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met

voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de

leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg

watermeter: deze kunnen smelten door de warmte

de haardroger voortdurend heen en weer.

(wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding,

• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open,

maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf

want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen

iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.

zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die
zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op
veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle

controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis
bevroren is, dien je de hulp in te roepen van je
drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien,

leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen

kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan

open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid.

ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houd je

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar
zijn, controleer je best regelmatig de stand van je
watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga
dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor

de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat
slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je best contact op met
je verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

het slapengaan de stand van jouw watermeter noteren.
Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt

Info

’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je

02 238 96 99 | De Watergroep (klantendienst)

waarschijnlijk met een lek.

info.oost.vlaanderen@dewatergroep.be
www.dewatergroep.be/wintertips
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Energie-ID

Meet, registreer en bespaar
op je energiefactuur!
Energie-ID is een online tool om op een eenvoudige

Klimaatdoelstellingen

manier jouw meterstanden (elektriciteit, gas

Deze tool is ontwikkeld binnen Meetjesland

en water) maandelijks te
registreren. Deze tool verwerkt
je gegevens in eenvoudige
grafieken en inzichten. Ontdek
bijvoorbeeld of je verbruik
volgens verwachting verloopt
en hoeveel je momenteel
bespaart. Je kan je gegevens

Hou maandelijks
je energieverbruik
bij, krijg zicht
op je verbruik
en bespaar!

ook vergelijken met gelijkaardige gebruikers.

Klimaatgezond en is een samenwerking
tussen de veertien gemeenten van het
Meetjesland, Veneco en de Provincie
Oost-Vlaanderen om gezamenlijke
klimaatdoelstellingen te realiseren. Samen
met de inwoners, bedrijven, scholen,
handelaars, verenigingen, landbouwers
willen we de CO2-uitstoot in de regio

drastisch verminderen.

Deze online tool zorgt ervoor dat je bewuster
omgaat met je verbruik met een besparing op

Info

je energiefactuur als gevolg. Vanuit energie-ID

09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland

krijg je maandelijks een herinneringsmail om je

www.woonwijzermeetjesland.be

meterstanden door te geven.

www.energieid.be/groups/inwoners-meetjesland

Registreren en deelnemen!
Deelnemen kan via https://www.energieid.be/groups/
inwoners-meetjesland. Om je verbruik te kunnen
meten en vergelijken met andere inwoners uit de regio
is het belangrijk om je persoonlijk account handmatig
te koppelen aan de groep ‘inwoners Meetjesland’. Dit
gebeurt immers niet automatisch.
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 22 NOVEMBER 2018
BEKRACHTIGING BURGEMEESTERSBESLUIT DD.

Maldegem (3e afd. sectie H nrs 995L3 en K3) als

26 OKTOBER 2018; TOELATING NOODKAP 10

maatregel voor het wegnemen van een acuut

POPULIEREN T.H.V. VAKEBUURSTRAAT 192 A EN

gevaar voor de openbare veiligheid en gevolgd door

ZN. TE MALDEGEM

een heraanplant van 10 Italiaanse populieren op

Op 26 oktober werd het gemeentebestuur in kennis

diezelfde locatie.

gesteld van een gevaarlijke situatie waarbij een
populierenrij bestaande uit 10 populieren langsheen

GECOÖRDINEERD AANVULLEND REGLEMENT OP

de Vakebuurstraat een acuut gevaar zou inhouden.

DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE

Concreet gaat het over 10 populieren ter hoogte van

DE INVOER VAN EEN PARKEERPLAATS VOOR

Vakebuurstraat 192A en zn. 3e afd. sectie H nr 995L3

PERSONEN MET EEN BEPERKING*

en K3 te Maldegem, waarvan 3 in zeer slechte staat

Op vraag van de inclusieambtenaar werd door

zijn en 7 andere bomen eveneens plaatselijk stamrot

de dienst mobiliteit onderzoek gevoerd naar de

hebben.

mogelijkheid om twee van de vier naast het nieuwe

De reële dreiging en het acuut gevaar van deze

jeugdcentrum K-ba voorziene parkeerplaatsen (de

situatie maakte het noodzakelijk dat de burgemeester

twee standaard parkeerplaatsen), om te vormen naar

door middel van een burgemeesterbesluit toestond

parkeerplaatsen voor personen met een beperking.

dat de bomenrij kon worden geveld.
Uit het onderzoek is gebleken dat de parkeerplaatsen
De gemeenteraad bekrachtigt het

voor personen met een beperking ter hoogte van het

burgemeestersbesluit van 26 oktober 2018 dat

dienstencentrum WZC Oud Sint-Jozef op ongeveer

toelating verleent tot de noodkap van 10 Italiaanse

75 meter van het jeugdcentrum liggen. Om deze

populieren in de Vakebuurtstraat 192A en zn. te

wandelafstand niet te moeten overbruggen, zou het
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mogelijk zijn om twee parkeerplaatsen voor personen

In de ontwerpakte is uitdrukkelijk gestipuleerd dat de

met een beperking te voorzien nabij de ingang van

aankoop van het perceel grond gebeurt om redenen

het jeugdcentrum. Dit zal geen grote impact hebben

van openbaar nut, namelijk om dit perceel, zodra

op de parkeerdruk, gezien er voldoende beschikbare

het door de school wordt verlaten, op te nemen

parkeerruimte is op de parking WZC Oud Sint-Jozef.

in het gemeentelijke openbare domein, deels als

Een bewoner van de Boudewijn Lippensstraat

wegenis en deels als openbaar plein, conform met

diende een aanvraag in om ter hoogte van het

masterplan voor Adegem, zoals goedgekeurd in de

appartementsgebouw nr. 13 een parkeerplaats voor

gemeenteraadzitting van 27 november 2014.

personen met een beperking te voorzien.

Er is tevens gestipuleerd dat de bestaande

De dienst mobiliteit heeft deze vraag onderzocht en

schoolgebouwen op het desbetreffende lot verder

stelde het volgende vast:

door de school zullen kunnen gebruikt worden

• In de nabije omgeving van de Boudewijn

tot wanneer het bouwproject van de school

Lippensstraat zijn er geen parkeerplaatsen voor

gerealiseerd is, en dat dit te regelen is in een aparte

personen met een beperking ingericht;

overeenkomst.

• De aanvrager voldoet aan de voorwaarden
opgenomen in de Ministeriële Omzendbrief van 3

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de

april 2001 betreffende het voorbehouden van een

aankoop van het lot gelegen te Maldegem, vijfde

parkeerplaats voor personen met een beperking

afdeling sectie 1 met nummer H1167 A P0000 aan

in de nabijheid van de woning of de werkplaats,

een prijs van 103 euro/m², goed.

namelijk:
• in het bezit zijn van de speciale parkeerkaart;

GEMEENTEPATRIMONIUM - AANVAARDING

• in het bezit zijn van een voertuig of vervoerd

SCHENKING*

worden door iemand die bij hem / haar inwoont;
• de werk- of woonplaats beschikt niet over

De Hr. Jan Strybol deelt in een brief van 28 augustus
jl. mee een pêle-mêle van foto's van oud-leerlingen

een garage of een privéparking die een vlotte

van de gemeenteschool Maldegem-Kleit die

toegankelijkheid waarborgt.

sneuvelden tijdens WO I te willen schenken aan de

• In de Boudewijn Lippensstraat werden er nog geen

gemeente

voorzieningen getroffen voor personen met een

Dit kader hing in de klas van de grootvader van de Hr.

beperking. Daarbij komend is er voldoende ruimte

Strybol, die onderwijzer was aan de gemeenteschool

om een parkeerplaats voor personen met een

te Kleit.

beperking te voorzien.
De gemeenteraad aanvaardt de schenking door de
De gemeenteraad gaat akkoord om twee

Hr. Jan Strybol, van een pêle-mêle van foto's van

parkeerplaatsen voor personen met een beperking

oud-leerlingen van de gemeenteschool Maldegem-

in te richten ter hoogte van het jeugdcentrum K-ba,

Kleit die sneuvelden tijdens WO I te aanvaarden. De

maar beslist dat de vraag naar een parkeerplaats

gemeente zal een zinvolle bestemming geven aan de

voor personen met een beperking in de B.

pêle-mêle ter nagedachtenis aan de gesneuvelden.

Lippensstraat nader moet onderzocht worden.
SANERING WATEROVERLAST 'T RIVIERENHOF –
GOEDKEURING ONTWERPAKTE TOT AANKOOP

GRONDINNAME*

GROND AAN VZW SCHOOLCOMITÉ ADEGEM-KLEIT

In het riopact jaarprogramma, werd het Aquafin

TE ADEGEM-DORP*

project voor de sanering van wateroverlast al een

De gemeenteraad besliste op 28 juni 2018 principieel

aantal jaren (sinds 2014) gepland.

tot de aankoop van een stuk grond gelegen te

Dit project voorziet het bouwen van een

Adegem-dorp achter de kerk, met een oppervlakte

overstortconstructie in gewapend beton in het

na opmeting van 439m² met als doel het creëren

Rivierenhof op de bestaande collector onder de

van een pleinfunctie. Het perceel werd te koop

Ede, zodat bij wateroverlast in de omgeving het

aangeboden door het vzw schoolcomité Adegem-

overtollige regenwater (met verdund afvalwater) via

Kleit.

de overstortconstructie afgevoerd kan worden via de
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Ede en niet in het rioleringsstelsel terechtkomt of de

het OCMW Maldegem aan de gemeente Maldegem

omliggende straten onder water zet. Op basis van het

en beschrijft de ligging van de verbindingsweg naar

ontwerp van het studiebureau Jonckheere worden de

het woonzorgcentrum exacter.*

bouwkosten geraamd op 36.015,79 euro (excl. BTW).
De rioleringsbuizen in 't Rivierenhof lopen doorheen

• De agenda van de algemene vergadering van

een bouwperceel onder de Ede door en sluiten dan

IVM van 12 december 2018 en de afzonderlijke

aan op de toevoercollector naar het zuiveringsstation

agendapunten die dit vereisen worden

in de Krielstraat.

goedgekeurd.*

Aquafin onderhandelde voor het aankopen van de
nodige gronden voor de overstortconstructie met de
perceelseigenaar Terra 2 (Hyboma) uit Kortemark.

• De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging
van de overeenkomst met statutaire draagkracht
betreffende Interlokale vereniging Wooncentrum

De koopovereenkomst met de vennootschap Terra 2

Meetjesland, nl. de vervanging van artikel 5 door:

(Hyboma) uit Kortemark voor de aankoop van 37 m²

“De vereniging wordt opgericht met ingang van 1

grond, wordt goedgekeurd.

januari 2009 tot en met 31 december 2019.”*

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE
COMPOSTEERPLAATSEN*

• De gemeenteraad gaat akkoord met het Riopact
takenpakket 2019.*

Sinds geruime tijd is er in het Sint-Annapark te
Maldegem en naast basisschool De Papaver in

• De gemeenteraad neemt kennis van de begroting

Adegem-Dorp een centrale composteerplaats. Op 26

2019 van de Hulpverleningszone Meetjesland,

juni 2014 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk

en keurt de dotatie tbv 532.540,86 euro voor de

reglement voor de centrale composteerplaatsen

gewone dienst en de dotatie tbv 0,00 euro voor de

goed. Sinds 24 september 2018 is ook de centrale

buitengewone dienst van de begroting 2019 goed.*

composteerplaats aan de Kunstacademie (KuMa)
in de Mevr. Courtmanslaan open. De nieuwe

• De gemeenteraad keurt het voorstel van financiële

composteerplaats dient ook in het huishoudelijk

verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie van de

reglement opgenomen te worden.

Hulpverleningszone Meetjesland goed. Dit betekent
voor de gemeente Maldegem een procentuele

De uitbreiding van het huishoudelijk reglement voor

bijdrage van 26,0626 %.*

de centrale composteerplaatsen met een nieuwe
composteerplaats aan de Kunstacademie in de Mevr.
Courtmanslaan wordt goedgekeurd.

• Het belastingsreglement op de afgifte van
elektronische identiteitskaarten (normale
en spoedprocedures) en op de afgifte van

VERDER NAM DE GEMEENTERAAD ONDERSTAANDE

immatriculatieattesten wordt ongewijzigd verlengd

BESLISSINGEN:

voor een termijn van 1 januari 2019 tot en met 31

• De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging

december 2019.*

van de functie van redder en de functie van
toezichter Kruipuit in de formaties van het
gemeentepersoneel.

• Het retributiereglement op het
huwelijksceremonieel wordt ongewijzigd verlengd
voor één jaar.*

• De gemeenteraad gaat akkoord met de toepassing
op proef van een nieuw systeem van glijtijden voor
het gemeentepersoneel.*

• De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2017-2018
van de scholengemeenschap Meetjesland, met een
negatief saldo van € 20,34 goed.*

• De gemeenteraad bevestigt haar beslissing van 27
september 2018 om principieel akkoord te gaan
met de kosteloze overdracht stukken eigendom van
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Ter info:
De laatste gemeenteraadszitting van het huidige
bestuur zal doorgaan op donderdag 20 december
2018.
De installatievergadering van de nieuwe
bestuursploeg vindt plaats op maandag 7 januari
2019 (opgelet: in CC Den Hoogen Pad).
De eerste gewone gemeenteraadszitting van de
nieuwe gemeenteraad zal doorgaan op woensdag
30 januari 2019 om 19.30 uur.

Eedaflegging maandag 7 januari

Nieuw bestuur uit
de startblokken
De installatievergadering van de nieuwe

De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting,

bestuursploeg gaat door op maandag 7 januari

bekend gemaakt worden op de gemeentelijke

2019. Alle inwoners zijn van harte welkom om de

website: www.maldegem.be/gemeenteraad.

eedaflegging bij te wonen.

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

Wanneer

op de derde verdieping in het gemeentehuis,

Maandag 7 januari 2019

Marktstraat 7.

Om 20.00 uur

U bent van harte welkom bij de openbare zitting.

Locatie

Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad

CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B

kunt u raadplegen op de gemeentelijke website
vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in

Programma

de eerstvolgende zitting.

• Installatievergadering gemeenteraad*:
		 - kennisname van de eedaflegging van de

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.

burgemeester bij de Gouverneur
		 - eedaflegging van de gemeenteraadsleden
		 - verkiezing van de voorzitter van de
gemeenteraad
		 - verkiezing van de schepenen
		 - eedaflegging van de schepenen
* Er is geen aparte installatievergadering meer voor de
OCMW-raad (= raad voor maatschappelijk welzijn). De leden
van de gemeenteraad zijn van rechtswege aangesteld als
OCMW-raadslid. De voorzitter van de gemeenteraad is van
rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn. De schepenen zijn van rechtswege aangesteld als lid
van het Vast Bureau van het OCMW.
• Aansluitend aan de gemeenteraad gaat een
vergadering van de OCMW-raad door waarin de leden
en de voorzitter van het bijzonder comité voor de
sociale dienst verkozen worden.
In het gemeentelijk infomagazine editie februari stellen we
de nieuwe bestuursploeg en hun takenpakket voor.
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© 20th Century Fox

WOENSDAG 9 JANUARI 2019
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

© Nick Proot

VRIJDAG 18 JANUARI 2019
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm

Han solo

Ferdinand vertelt het verhaal van een grote stier met een

Hoera! Han solo staat tien jaar op de Vlaamse podia. En

klein hartje. Als hij ten onrechte aangezien wordt voor

hem kennende zal dat niet onopgemerkt voorbijgaan.

een gevaarlijk beest, wordt hij gevangen genomen en

Géén stapje terug, maar een tandje bij. Géén bloemen

weggevoerd. Vastberaden om terug te keren naar zijn

noch kransen, maar verbaal vuurwerk. Geen klassieke

familie, verzamelt hij een bont gezelschap om zich heen

‘Best of’-show, maar een stevig buff et van oud materiaal

voor een avontuur. Ferdinand bewijst dat je je stierlijk

met nieuwe meningen én nieuw materiaal met aloude

kunt vergissen als je enkel op iemands uiterlijk afgaat...

energie.

€2

Want na een decennium roepen, tieren en tegen alles

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

trappen wat los én vasthangt, vindt Han solo het hoog

in de zaal.

tijd om kritisch terug te kijken op zijn aanwezigheid in

Ferdinand

Jubiléé

het comedylandschap. Dus leg maar alvast een Rennie
klaar, want deze Jubiléé wordt happen, slikken én verter-

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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en tegen sneltreinvaart.
€ 13 (VVK), € 16 (ADK), € 12 (KABO),
€ 10 (GABO en -26 jaar)

© Jo Clauwaert

ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Peter Holvoet-Hanssen en Mauro Pawlowski

Blauwboek

Ieder jaar is Gedichtendag dé poëtische hoogdag in

Hand in hand? Hoofdpersonage ‘de tovenaar’ is uit-

Nederland en Vlaanderen en meteen ook de start van

gegroeid tot een niets ontziende reus. Daarom schiet

de Poëzieweek. Ook in Maldegem laten we die week niet

Mauro Pawlowski, zelf poëet, ter hulp. De legendarische

ongemerkt voorbijgaan met adembenemend en grens-

gitarist verklankt als geen ander deze dreiging. Mauro

verleggend muziektheater.

onderzoekt mee de kracht van het geluid én het woord.

(Ex-stads)dichter van Antwerpen en onnavolgbaar trou-

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

badour Peter Holvoet-Hanssen rammelt als de Iggy Pop
van de Nederlandstalige poëzie als nooit tevoren aan
de kettingen van de taal. Zingend en klingend evoceert
hij zijn poëtisch testament Blauwboek. Gedichten voor de
grote reuzin. Licht en donker, betovering en verstilling,
humor en tragiek gaan hand in hand.
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Sportelinstuif

Actieve namiddag
voor 50-plussers

Woensdag 6 februari

Brico Cross
Op 19 december 2018 start de voorverkoop voor

Wat

de tickets voor de Brico Cross Parkcross. Zorg dat

Een actieve namiddag voor sportieve en minder

je er zeker bij bent en koop alvast kaarten bij

sportieve 50-plussers. Er zijn twee sessies van 60 mi-

onderstaande voorverkooppunten of online

nuten, per sessie kies je één activiteit. Keuze uit: yoga,

via www.parkcrossmaldegem.be of

GPS wandeling met zoekopdrachten, indoor petanque,

www.bricocross-maldegem.tickoweb.be

curve bowl, fitbal en nog veel meer! Het volledige programma kan je raadplegen via de brochure of onder-

Voorverkooppunten (t.e.m. 5 februari)

staande website.

• Onthaal gemeentehuis
• CC Den Hoogen Pad

Waar en wanneer

• Cafetaria Meos

Donderdag 17 januari 2019

• Sportdienst Meos

Van 13.00 tot 16.30 uur

• Sint-Annazwembad

Sporthal MEOS.

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

Prijs

• ’t Pleintje (Donk)

€ 5.

• MiniMarket Marijke en Alain (Kleit)

In deze prijs is inbegrepen:

• ’t Schrijverke (Adegem)

• Deelname aan twee activiteiten

• Brico Oostkamp

met begeleiding

• Fiesiek (Maldegem)

• Verzekering

• GO-sport (Maldegem)

• Taart en koffie

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

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 12 januari 2019 bij de sport-

Reeds verzekerde deelname van Wout Van Aert,

dienst in sporthal Meos of via www.maldegem.be/web-

Mathieu Van der Poel, David Van der Poel, Lars Van der

shop.

Haar, Tom Meeusen, Sanne Cant, Kim Van de Steene,
Alice Arzuffi en Annemarie Worst! In het volgende

Info
050 72 89 70 | Sportdienst

infomagazine vind je alle praktische informatie over
o.a. het parcours en parkeermogelijkheden.

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

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

Zusters Maricolen 1663-2018
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Boek DEO GRATIAS

Deo Gratias

Naast de tentoonstelling
brengt de werkgroep ook het
boek DEO GRATIAS uit. Het is
een tijdsdocument over een
DEIN
afgesloten ZEtijdperk van meer
dan 350 jaar Zusters Maricolen,
waarin onderwijs, wezen- en
Zusters Ma ricolen
ouderenzorg evolueren van
een zuiver kerkelijke naar een
geseculariseerde omgeving.
Alle vestigingen en bijhuizen komen aan bod:
Dendermonde, Gent, Deinze, Schellebelle,
Maldegem en Wieze.
Dendermonde Gent
Deinze Schellebelle
Maldegem Wieze

De Maricolen in Maldegem anno 1907

Hardcover, ingenaaid, formaat: 23 × 28 cm,
400 pagina’s, rijk geillustreerd in kleur.
Kostprijs: € 45 / € 40 bij voorinschrijving
vóór 1 februari 2019 via BE 46 7360 4357 9336
t.n.v. Maricolen 1663-2018
Afhaallocatie: basisschool Maricolen,
Markt Maldegem of na afspraak via
maricolen1663@outlook.com of bij
één van de leden van de werkgroep.
Thuisbezorging per post: € 7 extra
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

