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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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050 72 89 72 | Dienst Communicatie
info@maldegem.be
www.maldegem.be/IGmaldegem

Beste Maldegemnaar
Sinds enkele maanden vechten we tegen een onzichtbare vijand.
We bleven niet bij de pakken zitten. We richtten een telefoon- en
boodschappendienst op, contacteerden alle senioren per brief,
bezorgden alle Maldegemnaren mondmaskers, organiseerden een
boekenthuiszorgdienst en zoveel meer. Initiatieven en projecten om zorg
te dragen voor elkaar. Lees er alles over op pagina 17.
De zomer staat voor de deur en lonkt naar ons om te genieten en af te
spreken met vrienden en familie. Dat kan, maar we moéten de richtlijnen
van de overheid blijven opvolgen. Als gemeente zullen we daarop toezien
en ook onze eigen activiteiten in coronaveilige omstandigheden laten
doorgaan. Enkel zo geven we het virus deze zomer en het komende najaar
geen enkele kans.
Geef het voorbeeld, stop het virus. Je bent een Topmaldegemnaar!
Bart Van Hulle
Burgemeester
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Burgemeester Bart Van Hulle,
Koning Albertlaan 46/B6,
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
info@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem

2020 JULI - AUGUSTUS | 3

HOE BESCHERM JE
JEZELF EN ANDEREN?

Federale mondmaskers en filters

Blijf thuis als je
ziek bent.

Was vaak je handen.

Hou 1,5 meter afstand van andere personen.

Mondmaskers
Sinds 4 mei 2020 is het sterk aanbevolen om
de mond en de neus te bedekken op openbare

1M50

plaatsen en op plaatsen waar afstand houden
moeilijk is. Op het openbaar vervoer is een
mondmasker zelfs verplicht voor gebruikers
van 12 jaar en ouder. De gemeente verdeelde

4

5

Kom zo weinig mogelijk samen met anderen,
maar telefoneer, chat of mail.

Ben je op een openbare plaats? Bedek je neus
en je mond met een mondmasker of een
alternatief.

begin mei al 8 mondmaskers per inwoner. Ook
de federale overheid stelt sinds half juni 1 gratis
stoffen mondmasker ter beschikking dat je kan
afhalen bij één van de 9 Maldegemse apotheken.
Meer info over deze maskers vind je via
www.info-coronavirus.be
Filters

Een masker dragen is niet voldoende. De
veiligheidsafstand en hygiëneregels in acht
nemen, is veel efficiënter.

Heb je ook een zelfgemaakt stoffen
mondmasker? Dan kan je, om de kwaliteit van
je zelfgemaakt mondmasker te verhogen, in het
gemeentehuis een gratis filter afhalen die je
tussen de 2 lagen van je stoffen mondmasker kan
aanbrengen. Deze filters worden ter beschikking
gesteld door de federale overheid.
Je kan deze filters tot vrijdag 31 juli bestellen
via tel. 050 72 89 30 of via www.maldegem.be/
filters. De filters kan je dan na bestelling op
het door jou gekozen tijdstip ophalen aan de
onthaalbalie in het gemeentehuis.

Info
050 72 89 30
info@maldegem.be
www.maldegem.be/filters
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GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

Actuele corona-maatregelen

Blijf op de hoogte
Via
www.info-coronavirus.be
www.maldegem.be/coronavirus
Maldegem app

Een initiatief van de Belgische overheid

1722 activatie

ik heb hulp nodig

wie bel ik?

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?
nee

ja

Heb je hulp van de brandweer nodig?

Proefproject stoeltjes Sint-Annapark

Duizendpoten in
Maldegemse parken

ja

nee

Gebruik
het e-loket
van de
brandweer

Bel 112

of

Herstel
het zelf

Bel 1722

of

Doe beroep
op een
gekwalificeerde
vakman

Heb je deze rode en gele stoeltjes al gespot in het SintAnnapark? Neem gerust een stoeltje en kies je plekje
in het park: in de zon of in de schaduw, alleen of met

Bel altijd 112 in geval van brand
of levensgevaar!

1722 wordt geactiveerd bij risico
op storm of wateroverlast en is
geen permanent nummer.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden

anderen en bewaar zo toch voldoende afstand.
De metalen stoelen zijn gemakkelijk herkenbaar door
de typische rode of gele Maldegemse kleur en gemerkt
met de naam van de gemeente. We rekenen alvast op de

Er wordt bij wijze van proefproject gestart met 50 stoeltjes
in het Sint-Annapark. Wanneer dit positief onthaald wordt,

Enkele voorbeelden

gevaar op openbare
weg (boom op de weg,
losgeraakte dakpannen
en stenen,…)

grote schade
aan dak

schade aan tuinhuis

instortingsgevaar

water in de woning

omgevallen boom in de
tuin of tuin onder water

incident met gewonden

openbare weg onder
water

elektriciteitspanne

medewerking van alle parkbezoekers om de stoeltjes in
ere te houden en een oogje in het zeil te houden!

Zet je veiligheid op de eerste
plaats.

Neem bij een schadegeval contact op met je verzekeraar.

www.112.be

zullen ook stoelen geplaatst worden in de groene en
openbare ruimtes in de deelkernen. Zo kunnen 50 stoelen
er de komende jaren 250 worden: duizendpoten waarop
Maldegemaars en bezoekers even kunnen uitrusten, een
praatje slaan met elkaar of gewoon genieten van de open
en groene ruimte.

Info
050 72 89 30
info@maldegem.be
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lokaal bestuur Maldegem
lokaal bestuur Maldegem
1 advies
1 advies

Wijzeraad
Wijzeraad
cultuur

jeugd

welzijn

economie

sport

cultuur

jeugd

welzijn

economie

sport

cultuuradviesraad

jeugdadviesraad

seniorenadviesraad

economische
adviesraad

sport
adviesraad

cultuuradviesraad

jeugdadviesraad

seniorenadviesraad
adviesraad

economische
adviesraad

sport
adviesraad

ontwikkelingssamenadviesraad
werking
ontwikkelingssamenmilieuwerking
adviesraad

Laat je stem horen!

landbouwadviesraad
landbouwadviesraad

milieuadviesraad

Word lid van een
Maldegemse adviesraad
Wil je graag mee nadenken over het Maldegem van de

deze werking en kwamen we tot een vernieuwende en

toekomst? Heb je wijze en vernieuwende ideeën op vlak

verfrissende adviesstructuur.

van cultuur, jeugd, economie, welzijn of sport? Stel je
dan kandidaat om lid te worden van de één van de acht

Nieuw vanaf dit najaar

Maldegemse adviesraden.

Uiteindelijk zijn er nog acht Maldegemse adviesraden die
worden onderverdeeld in cultuur, jeugd, welzijn, economie

Wat vooraf ging

en sport. Deze zijn dan vertegenwoordigd in 1 raad, de

Maldegem kende in het verleden negen adviesraden. Deze

Wijzeraad. De Wijzeraad zal het gemeentebestuur adviseren

raden gaven het gemeentebestuur advies op vlak van

over het te voeren beleid en dit op een wijze en verfrissende

cultuur, sport, milieu, ontwikkelingssamenwerking, jeugd,

manier. Voor haar advies kan de Wijzeraad de adviesraden

senioren, economie… Het afgelopen jaar evalueerden we

consulteren, afhankelijk van het onderwerp.
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Stel je kandidaat en word lid van een adviesraad

Stel je kandidaat via onderstaand formulier of vul het

Wil jij de Wijzeraad en het gemeentebestuur adviseren

online formulier in via www.maldegem.be/adviesraden

met jouw kennis ter zake? Wil jij mee nadenken over het

vóór 31 juli 2020.

Maldegem van de toekomst?
We noteren je gegevens en nemen contact met je op.
Ben je een vertegenwoordiger van een vereniging,
organisatie, instelling of onderneming? Ben je een

Info

deskundige of geïnteresseerde en wil je je graag inzetten

050 72 89 30

voor een van de Maldegemse adviesraden?

info@maldegem.be
www.maldegem.be/adviesraden

Check dan snel de website www.maldegem.be/adviesraden
en kom te weten bij welke adviesraad jij het best past.

KANDIDATUUR LID ADVIESRAAD

NAAM: 		

ADRES: 		

		

E-MAILADRES: 		
Ik stel me kandidaat als lid van één van deze adviesraden (meerdere keuzes mogelijk):
Cultuuradviesraad
Jeugdadviesraad
Economische adviesraad
Landbouwadviesraad
Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking
Seniorenadviesraad
Milieuadviesraad
Sportadviesraad
*Gemeente Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy.
Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy
Deponeer dit formulier vóór 31 juli 2020 in de brievenbus van het gemeentehuis, Marktstraat 7 te Maldegem.
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Koop de cadeaubon online via www.m-bon.be

M-bon gaat digitaal!
De papieren M-bon heeft sinds kort een digitale versie

Ben jij een Maldegemse ondernemer en wil je graag

die je online kan kopen via www.m-bon.be. Het principe

deelnemen?

blijft hetzelfde: je koopt een M-bon, geeft hem cadeau

Vul het online inschrijvingsformulier in via

en ruilt hem in bij meer dan honderd Maldegemse

www.maldegem.be/m-bon en wij zorgen voor de rest!

ondernemers. Vanaf nu kan je de cadeaubon gewoon

Als ondernemer hoef je niet meer naar het gemeentehuis

ook thuis kopen én meteen versturen.

te komen om je M-bonnen binnen te brengen, want het
ontwaarden van de M-bon kan volledig digitaal.

Het college van burgemeester en schepenen wou de
huidige M-bon gebruiksvriendelijker maken. Jullie
kunnen online, op elk moment van de dag, een M-bon
kopen en versturen.

Vervaldatum M-bonnen verlengd
Omdat de winkels en horeca een hele tijd

M-bon op papier blijft bestaan

gesloten waren, worden alle M-bonnen met een

De papieren versie van de M-bon blijft bestaan.

vervaldatum tussen 13 maart 2020 en 7 juni,

Deze M-bon blijft te koop in het gemeentehuis en de

met 6 maand verlengd.

bibliotheek.
Heb je bijvoorbeeld een M-bon met vervaldatum
Waar kan je de M-bon gebruiken?

op 27 april 2020, dan kan je de bon nog

Heb je een M-bon ontvangen en ben je benieuwd waar je

gebruiken tot 27 oktober 2020. Gooi je M-bon

hem kan inruilen? Op www.m-bon.be vind je een handig

dus zeker niet weg!

overzicht van alle Maldegemse winkels en horecazaken
die de cadeaubon aanvaarden. Net zoals bij de papieren
versie is je digitale M-bon één jaar geldig.

Info
info@maldegem.be
www.m-bon.be
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Warme dagen,
zorg dragen

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die
je hulp kan gebruiken.

Maak een
overzicht van
alle medicijnen
die de persoon
neemt en de mensen
met wie je contact
kunt opnemen
bij problemen.
Een hitteslag kan gevaarlijk
zijn. Bel 112 als nodig.

Zorg dat iemand anders
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

WEES VOORBEREID
20°
ag

maand

g
dinsda
dag
woens
rdag
donde
vrijdag
ag
zaterd
g
zonda

Zorg dat je altijd water bij je hebt.

21°
20°
19°

30°
32°
30°
29°

30°
20°
33°
22°
30°
19°

Volg de weersvoorspellingen.

Smeer je op tijd en voldoende in
als je de zon niet kunt vermijden.

DRINK VOLDOENDE

Drink MEER dan gewoonlijk.
OOK als je geen dorst hebt.

Drink vooral WATER.
Koffie en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER?
Drink meer!

HOU JEZELF KOEL

Zoek verfrissing op.

Kies voor lichte,
loszittende kledij.

Zoek een plekje in
de schaduw op om
te ontspannen.

Doe zware inspanningen
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

Gebruik zo weinig mogelijk
apparaten die warmte produceren.

Benut je zonnewering
maximaal.

Zet je ramen en deuren open zolang
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning
hittebestendig.

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dewolf, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - november 2018 - Illustraties: Circuze

Draag een
hoofddeksel.
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Twaalf investeringen

XII werken om Maldegem
beter te maken
Het schepencollege plant twaalf investeringen die

een avontuurlijk speelterrein en een groot grasveld voor

Maldegem en de Maldegemnaar beter zullen maken,

openluchtactiviteiten.

en doopt deze tot de XII werken van Maldegem,

Er zal een overheidsopdracht gevoerd worden waarbij een

De bedoeling is dat alles snel vooruitgaat. Het

architectenbureau wordt aangesteld. Dit bureau krijgt als

schepencollege verzekert dan ook dat het niet bij

eerste opdracht mee om een inplantingsplan van de site

tekeningen op papier zal blijven, maar dat deze

en een volumestudie van het gebouw te maken waarna er

projecten snel uitgevoerd zullen worden.

een inspraakproces kan opgestart worden.

1

Aan iedereen die betrokken is bij de jeugdsite zal

1. Ontmoetingsplaats Jeugdsite

inspraak gevraagd worden, zoals de jeugdbewegingen- en

De gemeente Maldegem wil op het huidige terrein van

verenigingen, de vrijwilligers van het jeugdhuis, de leden

GO! middenschool en atheneum Courtmanslaan een

van de jeugdraad en de buurtbewoners.

nieuwe thuis creëren voor de jeugd. Het terrein dat
achter de school ligt en maar liefst 18.000 m² groot is,

Het bureau zal nadien instaan voor het tekenen van de

zal één grote jeugdsite vormen met nieuwe lokalen voor

plannen en de opvolging van de werken. De akten inzake

de jeugdbewegingen, een grote evenementenzaal voor

eigendomsoverdracht zijn intussen ook in voorbereiding.

alle organisatoren, een nieuwe stek voor het jeugdhuis,

10 | MALDEGEM MAGAZINE

2,3,4

2-3-4 Culturele hotspot, ondergrondse parking en
verfraaiing markt

Het Maldegems schepencollege wil absoluut dat het nieuwe
cultuurcentrum en een ondergrondse parking in het
centrum van Maldegem komen en dat het snel vooruit gaat.
Een vastgoedontwikkelaar stelde een project voor dat
aan de voorwaarden voldoet. In dit voorstel komt het
cultuurcentrum in het hart van de gemeente grenzend
aan de markt, direct rechts achter de toegang tussen
de Maricolen en de appartementsgebouwen achter het
gemeentehuis.

in Kleit, nam het bestuur contact op met de eigenaar, de
kerkfabriek Sint-Vincentius.

Het voorstel bevat een theaterzaal met vaste tribune
voor 500 personen, aparte zalen en een theatercafé met

De kerkfabriek is bereid een erfpachtregeling voor

terras. Ook is er een ondergrondse parking voorzien

een lange termijn af te sluiten met de gemeente. Dit

voor ongeveer 100 plaatsen. Er wordt een publiek-

laat de gemeente toe op kosten van de gemeente een

private samenwerking voorgesteld waarbij de

ontmoetingscentrum te bouwen voor de Kleitenaars.

vastgoedontwikkelaar 20 appartementen realiseert.

Na de opmaak van het erfpachtdossier, zal de gemeente
een voorstel van gebouw en gebruik uitwerken, dat aan de

Het nieuwe cultuurcentrum en de ondergrondse parking
moeten een boost geven aan de lokale economie, horeca
en handelszaken in het centrum van Maldegem. Zo zou
meteen, na de jeugdsite in de Katsweg, het tweede en
derde grote project van het schepencollege vorm krijgen.
Dit laat ook de mogelijkheid om het vierde project van de
XII werken van Maldegem te lanceren: de verfraaiing en
vergroening van de Maldegemse markt.

Kleitenaars ter inspraak zal voorgelegd worden.

6

6. Een trein van Maldegem tot in Gent
Het schepencollege wenst de spoorlijn van Gent tot in
Maldegem door te trekken, het zesde project in de reeks
van de XII werken van Maldegem. Een groot project, dat
niet tegen 2024 zal gerealiseerd zijn maar we streven
voor uitvoering naar, in het beste geval, twee legislaturen,
tegen 2030.

Het voorstel wordt onderzocht en andere kandidaten
zullen de kans krijgen om een voorstel te doen via

In januari 2019 reeds sprak het college de wens uit om

marktbevraging. Het Autonoom Gemeentebedrijf, het

de trein naar Maldegem te halen. Het college klopte

Maldegems Bedrijf, zeg maar; zal gevraagd worden om dit

meermaals op de deur van NMBS. In januari van dit jaar

dossier op zich te nemen.

bevestigde NMBS dat nog dit jaar een haalbaarheidsstudie

5

5. Nieuwbouw ontmoetingscentrum Kleit

over spoorlijn 58 Gent-Eeklo-Maldegem zal worden
opgestart.

In Kleit komt een nieuwe ontmoetingsruimte op de

plaats waar de huidige Sint-Vincentiuskring gevestigd

Info

is. Het nieuwe gebouw moet het kloppend hart worden

050 72 89 30

waar verenigingen activiteiten kunnen organiseren

info@maldegem.be

en mensen elkaar ontmoeten. Dit project is het vijfde

www.dexiiwerkenvanmaldegem.be

investeringsproject in de reeks van de XII werken om
Maldegem en de Maldegemnaar beter te maken.
In elk dorp een ontmoetingsplaats voorzien ter
ondersteuning van het verenigingsleven en de dorpelingen:
dat is één van de doelstellingen van het gemeentebestuur.
Omdat de huidige Sint-Vincentiuskring verouderd is en er
dringend nood is aan een moderne ontmoetingsplaats
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Particulieren en landbouwbedrijven
Vacature

Teamleider
De gemeente werft een teamleider gebouwen aan.
Alle info en voorwaarden kan je raadplegen via
onderstaande contactgegevens. Solliciteren kan tot 10
juli 2020.

Groepsactie
stookolietanksanering
Heb je nog een oude stookolietank die je niet meer

Info

gebruikt? Of wens je binnenkort over te schakelen van

050 72 89 36 | Personeelsdienst

stookolie naar een andere warmtebron (warmtepomp,

info@maldegem.be

houtkachel, gas, enz.)? Meld je dan geheel vrijblijvend

www.maldegem.be/vacatures

aan voor de groepsactie stookolietanksanering en
ontdek de uitzonderlijke voorwaarden.

Geen Parkfeest en
Malle Maldegem

De gemeente en Veneco organiseren samen een
groepsactie voor de sanering van stookolietanks. Na je
inschrijving komt een erkend technicus bij je langs voor
een expertise. De technicus bekijkt samen met je of de
stookolietank, na reiniging kan verwijderd of opgevuld
worden. Hij maakt voor je een persoonlijke offerte op,

Omdat er tot eind augustus geen massa-evenementen

waarna je volledig vrij bent om te kiezen of je de werken al

mogen doorgaan, zullen het Parkfeest begin juli en Malle

dan niet laat uitvoeren.

Maldegem eind augustus, helaas niet doorgaan. Ook
heel wat andere activiteiten werden geannuleerd of

Inschrijven

aangepast.

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan in voor de groepsactie
stookolietanksanering en ontvang een vrijblijvende offerte:

Info

• Online via www.veneco.be/tanksanering

info@maldegem.be

• Via e-mail naar tanksanering@veneco.be

www.uitinmaldegem.be

• Via het woon- en energieloket in het Sociaal Huis.

21-juli viering
De 21-juli viering gaat door om 11.00 uur met een
aangepast programma op de markt. De viering wordt
muzikaal opgeluisterd door sopraan Leen Van Hoecke.
De regels van social distancing blijven van toepassing.
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Info
0800 96 524 | Woon- en energieloket
tanksanering@veneco.be
www.veneco.be/tanksanering

Vanaf 1 juli

Wijzigingen op
het recyclagepark

1

Vanaf juli worden op het
recyclagepark geen plastic folies
meer toegelaten die in een PMD-zak
kunnen. Ook plastic bloempotjes
en plantentrays moeten vanaf dan

2

Vanaf juli wordt op het recyclagepark

Uitgebreide info hierover kan je lezen

in de container ‘grofvuil’ énkel nog

in het IVMmagazine dat begin juli in je

grofvuil toegelaten en niet langer

bus valt.

ongesorteerd klein afval in zakken
of dozen, noch ‘te recycleren afval’.

Info

in de blauwe zak. Uitsluitend folies,

Klein ongesorteerd afval moet je eerst

050 72 86 13 | Milieudienst

bloempotjes en trays die te groot zijn

vooraf thuis sorteren en mee te geven

info@maldegem.be

voor de blauwe PMD-zak zijn nog

via de specifieke afvalinzameling

www.maldegem.be/recyclagepark

welkom op het recyclagepark!

(huisvuil, PMD, karton, KGA) of in de
daarvoor bestemde container op het
recyclagepark.

Drive-inbioscoop
Kinepolis
on Tour kwam
langs in
Maldegem van 3
tot 7 juli. Hopelijk
was je er bij!
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Nieuwe fietsroute
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Zomers Maldegem op de fiets!
Deze zomer is het ideale moment om een aantal

Zin in nog meer wandel- en fietsplezier?

plekjes in je eigen gemeente te herontdekken. We

• De Bladelin-route in Middelburg (7 km) -

stippelden een nieuwe fietstocht voor jou uit, die
je leidt langs tientallen eet- en drinkgelegenheden,
bezienswaardigheden waaronder vier kerken, een

zie www.toerismemeetjesland.be/nl/middeleeuwsmiddelburg-wandelroute
• Uitgepijlde routes, zoals de Beverhoutsroute of stippel

Canadees oorlogsmuseum, een stoomcentrum,

zelf je route uit op de knooppuntenkaarten voor

enkele kapelletjes, een landbouwmuseum en een

fietsers en wandelaars - zie ondermeer:

bedevaartsoord. En uiteraard ook nog de prachtige

www.vlaanderen-fietsland.be/nl/routes/province/

natuur en cultuurlandschappen.

oost-vlaanderen, www.toerismemeetjesland.be/nl/
fietsrouteplanner-ml, www.toerismemeetjesland.be/

• De fietsroute is in totaal 46 km lang en kan je starten,

onderbreken of stoppen waar je zelf wil.
• Wens je toch een startpunt, dan stellen we de

Mariagrot in Kleit of het zwembad in Maldegem voor.
• Download de kaart en de uitgeschreven route via

www.maldegem.be/m-route
• Of download beide routes als gpx-bestand via www.

maldegem.be/m-route. Deze kan ingeladen worden in
een fiets-gps.
• Of volg gewoon de oranje pijlen met daarop de sticker

nl/wandelroutes
• Routes beschreven in Routen, het nieuwe magazine

van Toerisme Oost-Vlaanderen vol wandel- en fietstips
- zie www.routen.be
• Fietskaarten van de Zwinstreek –

zie https://webshop.west-vlaanderen.be/ontdek-dezwinregio-overzichtskaart.html of verkrijgbaar in het
gemeentehuis)
• 14 keer wandelen met de Maldegemse Smokkelaars –

zie: www.smokkelaarsmaldegem.be/wandelen-2/

‘sport Vlaanderen - #sportersbelevenmeer’.

Info
Veel fietsplezier!

050 72 89 48 | Stafmedewerker Erfgoed en Toerisme
050 72 86 22 | UiTloket
info@maldegem.be
www.maldegem.be/m-route
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Voorintekenprijs tot 29 augustus

Bestel nu al hét boek over de
geschiedenis van Maldegem
Wil je ook de trotse bezitter worden van hét boek

Het collector’s item over onze gemeente telt 400 bladzijden,

over de geschiedenis van Maldegem? Bestel dan nu

heeft een harde linnen kaft, is rijk geïllustreerd en in

al je exemplaar aan voorintekenprijs van 35 euro en

vierkleurendruk.

voorzie alvast een plaatsje in je boekenkast!
Je kan het boek nu aan voorverkoopprijs van 35 euro online
Het boek is een uitgave van het gemeentebestuur in

bestellen via www.maldegem.be/boekgeschiedenis of via

samenwerking met lokale heemkundevrijwilligers en

050 72 89 79.

omvat de geschiedenis van het Ambacht Maldegem van
de prehistorie tot aan de Franse Revolutie. Later verschijnt

Het door jouw bestelde boek zal je vervolgens kunnen

er ook nog een tweede deel, waarin de geschiedenis na

afhalen tijdens de boeklancering op zaterdagnamiddag 12

de Franse Revolutie tot en met de fusie in 1976 wordt

september (bestellers krijgen hiervoor een uitnodiging) of –

beschreven.

als je niet bij de boeklancering kan zijn – aan het UiTloket in
het gemeentehuis vanaf maandag 14 september.

Aan dit eerste deel is vele jaren gewerkt door Hugo
Notteboom en medeauteurs Ronny Debbaut en Paul

Verkooppunten: gemeentehuis en bibliotheek (vanaf

Van de Woestyne. Zij werden hierin bijgestaan door een

maandag 14 september) – kostprijs: 40 euro/ boek

ervaren redactiegroep. Het boek is geschreven op basis
van geheel nieuw archiefonderzoek en gegevens uit
eerder verschenen publicaties. Bijzondere aandacht is

Info
050 72 89 72 | Cultuurdienst

besteed aan de illustraties, alsook aan het kaartmateriaal,

info@maldegem.be

waarvan verschillende zijn getekend door Rudi Longueville.

www.maldegem.be/boekgeschiedenis

Het uitgebreide namenregister is samengesteld door
eindredacteur Freddy Pille.
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Maak een

afspraak
www.maldegem.be
tel. 050 72 89 30

We ontvangen je graag op afspraak
De gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis,

Onthaalbalie: geen afspraak nodig

OCMW-gebouw en dienst Infrastructuur zijn terug

Voor het ophalen van rijbewijzen en reispassen of het

toegankelijk. Om een medewerker te spreken, dien

kopen van een M-bon hoef je geen afspraak te maken.

je op voorhand een afspraak te maken.

Hiervoor kan je terecht aan de onthaalbalie in het
gemeentehuis.

Afspraak maken
• via tel. 050 72 89 30 tussen 8.30 en 12.00 uur en 13.30
en 17.00 uur

Regel het online
Twijfel je of je een afspraak nodig hebt? Heel wat dingen

• via info@maldegem.be

kan je online regelen. Zo kan je van thuis uit attesten en

• via www.maldegem.be/afspraak

uittreksels opvragen. We raden aan eerst een kijkje te
nemen via www.maldegem.be/digitaal-loket.

Van zodra je afspraak vastligt, krijg je de nodige
informatie over wat je eventueel moet meebrengen en
waar je verwacht wordt. Je krijgt een afspraakcode die

Sluitingsdagen juli en augustus

je op de dag van je afspraak meebrengt. Wie zonder

Alle gemeentelijke en OCMW-diensten zijn

afspraak komt, kan aan de onthaalbalie een afspraak

gesloten op

krijgen.

• zaterdag 11 juli (Vlaamse Feestdag)
• zondag 21 juli (Nationale Feestdag)

We vragen aan elke bezoeker om steeds op tijd te

• zaterdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

komen en steeds de richtlijnen te respecteren.

Info
050 72 89 30
info@maldegem.be
www.maldegem.be/afspraak

1
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Corona telex
De afgelopen maanden organiseerde de gemeente tal

• De Jeugddienst daagde Maldegemse kinderen en

van initiatieven ter ondersteuning en ter bescherming

jongeren via de app YouClap met tal van leuke

van de Maldegemnaars:

uitdagingen in je kot of in je tuin.
• Tijdens de paasvakantie konden kinderen van ouders

• De boodschappendienst Broodnodig hielp

met een beroep in de zorg of in een andere belangrijke

Maldegemnaren. Intussen werden 59 mensen geholpen,

sector in samenwerking met de Maldegemse scholen

en werden al 265 ritten met boodschappen gedaan.

terecht op 8 verschillende kinderopvanglocaties. Ook

• Met de telefoondienst Bezorgd werden ruim 3.000
Maldegemse 65 plussers meermaals opgebeld.
• Via het project Spelenderwijs werden laptops en
educatief materiaal bezorgd aan kinderen in Maldegem.

voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie werd opvang
voorzien.
• Tal van kleinere herstellingswerken aan wegen werden
uitgevoerd zoals o.a. herstel van de Schoolstraat, de

• Op de overzichtspagina

rotonde aan de Nieuwstraat-Brielstraat,

www.kookpuntmaldegem.be vond je

39ste Linielaan en het fietspad aan de

een actueel overzicht van horeca waar je

Markstraat.

online een maaltijd kon reserveren.

•

• Op www.pakjekomtzo.be vond je een

De gemeente bezorgde elke inwoner

reeds begin mei 8 mondmaskers.
De wekelijkse maandagmarkt ging op

actueel overzicht van handelaars waar

•

je online een bestelling kon plaatsen en

18 mei onder strikte voorwaarden terug van

thuis kon laten leveren.

start. Tal van medewerkers staan in voor

• Met de thuisleverdienst Bib aan huis

een veilige markt.

hielp de bib bijna 900 Maldegemnaren

•

De voorbije maanden zetten de ploegen

aan 3.150 boeken, cd’s…. De thuisleverdienst van de bib

van Politie Maldegem zich extra in op coronatoezicht,

zorgde er ook voor dat 225 mensen hun weg vonden naar

onder andere aan de grensovergang tussen België en

de online toepassing ‘Mijn bibliotheek’.

Nederland.

• De digitale kinderboeken voor kleuters en 1 lezers
ste

• Studenten kunnen tijdens de blok terecht in de Silent

(fundels) werden tijdens de sluiting van de bibliotheek

Places, de vergaderzalen van LDC Oud St. Jozef om in

herontdekt: samen kennen ze nu meer dan 100

alle rust te studeren.

gebruikers en werden er 500 boeken digitaal gelezen.
• Het fablab van de bib maakte gelaatschermen om de

• De speelpleinwerking, sportkampen en
buitenschoolse kinderopvang deze zomer zullen

Maldegemse leerkrachten extra te beschermen tegen het

georganiseerd worden op een coronaveilige manier. Alle

coronavirus. Bekijk het filmpje via www.maldegem.be/

info zie www.maldegem.be/vakantieaanbod.

fablab-filmpje.
• De bib organiseerde 9 weken lang een wekelijks online
voorleesmoment.

Ook jullie droegen en dragen nog steeds jullie steentje
bij door alle maatregelen te respecteren! Jullie zijn
Topmaldegemnaars!
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2020
Mededelingen

GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG

Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt mee dat

VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 APRIL

de vergadering niet zal gelivestreamd worden, maar

2020*

wel gestreamd. Om het openbaar karakter van de

De gemeenteraad keurt de notulen en het schriftelijk

vergadering te benaderen, zal de opname eerstdaags

zittingsverslag, mits de gevraagde aanvulling

op de gemeentelijke website gepubliceerd worden.

van raadslid Standaert, van de zitting van de
gemeenteraad van 29 april 2020 goed.

HOOGDRINGENDHEID - TOEVOEGEN VAN VOLGEND
PUNT AAN DE GEMEENTERAADSAGENDA :

LOKALE POLITIE - VACANTVERKLARING

GEMEENTELIJKE HOLDING NV - IN VEREFFENING:

(INSPECTEUR VAN POLITIE) (MEDEWERKER

ALGEMENE VERGADERING 24 JUNI 2020 -

INTERVENTIE/VERKEER)*

KENNISNAME VAN DE AGENDA EN AANDUIDING

De gemeenteraad beslist om één voltijdse statutaire

VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S)*

betrekking van inspecteur van politie medewerker

De gemeenteraad beslist om bij hoogdringendheid

interventie/verkeer, van de lokale politie Maldegem,

het punt 'Gemeentelijke Holding NV - in vereffening:

vacant te verklaren in het kader van de mobiliteit van

kennisname van de agenda en aanduiding van de

de geïntegreerde politie.

gemeentelijke vertegenwoordiger(s)' aan de agenda
van de gemeenteraad van heden toe te voegen.

OVERNAME VALEER VAN KERKHOVELAAN – AKTE*
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte betreffende

BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN

de kosteloze grondafstand voor de overname van de

ALS MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET

wegenis en de infrastructuur in de verkaveling Valeer

CORONAVIRUS COVID-19 VIRUS (CORONA):

Van Kerkhovelaan van de NV R.E. Van Parys, met een

BEKRACHTIGING*

oppervlakte van 3.104,37 m² en 390,64 m², goed.

De gemeenteraad bekrachtigt volgende besluiten van

ROOILIJN VERBRANDEN BOS, KALLESTRAAT,

de burgemeester:

ZANDAKKERS, VOORLOPIGE GOEDKEURING*

• Besluit van de burgemeester van 7 mei 2020:

• De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 de

Opheffing van het burgemeesterbesluit van 20

onteigeningen nodig voor het Spam nr. 18 wegenis-

maart 2020 betreffende het afsluiten van het

en rioleringsdossier Verbranden Bos, Kallestraat en

Drongengoedbos (inclusief de parking).

Zandakkers, voorlopig goed.

• Het besluit van de burgemeester van 18

• De rooilijn van Verbranden Bos, de Kallestraat en

mei 2020: Intrekking van artikel 2 van het

Zandakkers werd voordien enkel vastgelegd in de

burgemeesterbesluit van 17 april 2020

Atlas der buurtwegen van Adegem, goedgekeurd

aangaande de vergaderingen van gemeenteraad,

door de Deputatie op 22 mei 1844.

raad voor maatschappelijk welzijn en
gemeenteraadscommissies.
• Het besluit van de burgemeester van 18 mei

• Omdat het uit oogpunt van ruimtelijke

ordening belangrijk is te beschikken over goede
rooilijnplannen, is het aangewezen om in het kader

2020: Wijzigingen verkeersmaatregelen tijdens de

van de geplande wegenis en rioleringswerken

wekelijkse markt.

in deze straten en de daarbij horende

• Het besluit van de burgemeester van 19 mei

grondinnemingen, meteen ook te de rooilijn op

2020: Maatregelen naar aanleiding van het

basis van de meest actuele meetgegevens vast te

coronavirus - vergaderingen gemeenteraad,

leggen.

raad voor maatschappelijk welzijn en
gemeenteraadscommissies digitaal.
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De gemeenteraad stelt het ontwerp rooilijnplan voor

Tevens wordt beslist om bekend te maken aan Imewo

Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers, voorlopig

dat de gemeente interesse heeft om maximaal

vast.

4000 bijkomende aandelen Apt te verwerven indien
deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle

Aan het college van burgemeester en schepenen

andere deelnemers hebben ingetekend op de hen

wordt opgedragen een openbaar onderzoek te

toegewezen aandelen.

organiseren.

Voor de volstorting van de bijkomende nieuwe
aandelen Apt wordt ingegaan op het bijkomend

OPHEFFEN VAN HET REGLEMENT HOUDENDE HET

financieringsvoorstel van Imewo, in casu te

AANSCHAFFEN VAN LAADKAARTEN VOOR HET

financieren met een banklening afgesloten door

OPLADEN VAN ELEKTRISCHE FIETSEN*

Imewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse

• De gemeenteraad stemde op 22 augustus 2012 het

vaste aflossingen en vaste rentevoet.

retributiereglement: aanschaffen van laadkaarten
voor het opladen van elektrische fietsen.
• Sinds 1 september 2012 werden laadkaarten voor

elektrische fietsen aangeboden.
• Deze laadkaarten worden op heden niet meer

INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKINGSVERBANDEN - IMEWO ALGEMENE VERGADERING*
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de

aangeboden, het reglement is dan ook niet meer

Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van

van toepassing.

de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 25 juni
2020.

De gemeenteraad heft het retributiereglement op het
aanschaffen van laadkaarten voor het opladen van

De gemeenteraad keurt tevens het voorstel goed

elektrische fietsen op, met ingang van 1 juni 2020.

van partiële splitsing door overneming inzake e
overgang van de activiteiten verbonden aan de stad

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN -

Deinze (postcode 9800) van de opdrachthoudende

ALGEMENE VERGADERING MEI 2020: UITNODIGING,

vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende

AGENDA EN STEMFORMULIER*

vereniging Imewo.

De gemeenteraad keurt de agenda goed van de
algemene vergadering van de aandeelhouders van de

INTERGEMEENTELIJKE

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn die schriftelijk

SAMENWERKINGSVERBANDEN - IVM - ALGEMENE

georganiseerd wordt in mei 2020.

VERGADERING -GOEDKEURING AGENDA VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGERS*
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene

INTEKENING OP DE UITGIFTE VAN AANDELEN APT

vergadering van IVM van 10 juni 2020 en de

DOOR IMEWO

afzonderlijke agendapunten die dit vereisen, goed.

De gemeenteraad beslist om in te tekenen op het
proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in

SCHENKING KERSTVERLICHTING VHMC AAN

casu 9377 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR

GEMEENTE*

27,57 voor een totaal bedrag van EUR 258.523,89.

• De gemeenteraad keurde op 29 april 2020 het

De volstorting van de nieuwe aandelen Apt
gebeurt gedeeltelijk via een herschikking binnen

ontwerp van een nieuwe convenant 2020 met vzw
VHMC goed.

het beschikbaar eigen vermogen van de aandelen

• VHMC Maldegem was tot 27 januari 2020 een

sectoren Apt (Publi-T) en Apg (Publigas) voor een

feitelijke vereniging ter behartiging van de

bedrag van EUR 182.932,18, en gedeeltelijk via

belangen van handelaars en horeca in Maldegem-

inbreng van eigen middelen voor een bedrag
75.591,71. Die volstorting wordt uitgevoerd op
eenvoudig verzoek van Imewo.

centrum.
• Sedert 27 januari 2020 (datum neerlegging

statuten) is VHMC nu een vzw met een vernieuwd
en verjongd bestuur en een andere voorzitter.
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• VHMC heeft tussen 2015 en 2019 jaarlijks

• In het strategisch meerjarenplan 2020-2025

kerstverlichting aangekocht ten behoeve van het

is uitwerking gegeven aan het installeren van

openbaar domein in Maldegem. Deze werd telkens

een participatieraad. Hierbij hervormen we de

door de gemeentelijke diensten opgehangen.

adviesmogelijkheden in de gemeente en installeren

• Op basis van een convenant van 25 september

2014 tussen het gemeentebestuur en VHMC heeft
de gemeente tussen 2015 en 2019 jaarlijks een

we een participatieraad als overkoepelend orgaan
voor de onderliggende.
• Op 27 januari 2020 vond de toelichting over de

bedrag toegekend aan VHMC waarmee ze deze

structuur van de participatieraad en adviesraden

kerstverlichting kon aankopen. De aankopen zelf

plaats. Aan de adviesraden werd gevraagd advies

gebeurden door VHMC.
• De kerstverlichting werd tot op vandaag

opgeslagen in een loods, in private eigendom.
• Nu het voormalig bestuur van de feitelijke

op het reglement te formuleren voor 9 maart 2020.
• Onderstaande adviesraden werden ingediend

binnen de gestelde termijn:
- adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking;

vereniging VHMC en haar voorzitter niet langer

- landbouw- en milieuadviesraad;

actief zijn in (het vernieuwde) VHMC (vzw)

- seniorenadviesraad;

wensen zij het lot kerstverlichting kosteloos te

- economische adviesraad;

schenken aan de gemeente Maldegem. Ook zou de

- cultuuradviesraad;

verlichting in de toekomst niet langer opgeslagen

- sportadviesraad;

worden in de private loods. Op 17 februari 2020
heeft het gemeentebestuur hiertoe een schrijven
ontvangen.
• In de tekst van de nieuwe convenant 2020,

afgesloten met de vzw VHMC is er over
kerstverlichting de volgende bepaling opgenomen

- jeugdadviesraad.
• Daarnaast ontving het gemeentebestuur het

gemeenschappelijk advies van de voorzitters
en secretarissen met bijhorend voorstel van
organogram.
• Er werd geen advies ontvangen van de sociale

in artikel 7: "De VHMC begeleidt en adviseert het

adviesraad binnen de gestelde termijn. Dit

ophangen van de kerstverlichting in Maldegem

adviesorgaan stelde ook geen vraag om de

centrum."

termijn te verlengen. Er kan uitgegaan worden
dat de sociale adviesraad akkoord gaat met het

De gemeenteraad beslist om de schenking van een
lot kerstverlichting door de feitelijke vereniging VHMC

voorgelegde ontwerp van reglement.
• Op 20 april 2020 werd een schriftelijk antwoord

te aanvaarden.

digitaal naar de voorzitters en secretarissen

De aanvaarding van deze schenking doet op geen

verstuurd. In het antwoord werd aangegeven

enkele wijze enig recht of voordeel ontstaan voor de

in welke mate met het advies in de verdere

schenker t.a.v. de gemeente Maldegem, niet nu en
niet in de toekomst. Maar het gemeentebestuur is

besluitvorming zal worden rekening gehouden.
• Op 5 mei 2020 besliste het college van

het voormalig bestuur van VHMC wel dankbaar voor

burgemeester en schepenen definitief om te

deze schenking en de correcte afhandeling in deze

spreken van de Wijzeraad in plaats van de

kwestie.

participatieraad.
• Rekening houdend met de uitgebrachte adviezen

REGLEMENT WIJZERAAD EN ADVIESRADEN: VASTSTELLING

heeft het college van burgemeester en schepenen

• In artikel 304 van het decreet lokaal bestuur

zich akkoord verklaard met enkele voorstellen.

van 22 december 2017, wordt bepaald dat de
gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie
van raden en overlegstructuren die als opdracht
hebben op regelmatige en systematische wijze het
gemeentebestuur te adviseren.

Deze adviezen werden verwerkt in het voorliggende
voorstel van reglement.
• Hoewel het bestuur de waarde van sommige

adviezen erkent, deelt het niet altijd de mening van
het adviesorgaan dat dit advies uitbracht.
• Binnen de drie maanden volgend op de

goedkeuring van dit reglement dienen de
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adviesraden te zijn (her)samengesteld. De

• Naast de accomodatie moet er ook duidelijkheid

procedure hiervoor zal worden uitgeschreven in de

zijn welke soort activiteiten in het jeugdhuis

statuten en/ of het huishoudelijke reglement van

kunnen plaatsvinden. Zo moet het jeugdhuis een

elke adviesraad. Deze statuten en/ of huishoudelijk

plaats zijn waar jongeren terecht kunnen voor

reglementen dienen binnen diezelfde termijn

concerten, activiteiten, een fuif,... en moet dit zo

van drie maanden te zijn aangepast/ opnieuw
opgesteld conform dit reglement en door de
gemeenteraad te worden bekrachtigd.
• De algemene vergadering van elke adviesraad,

eenmaal samengesteld, zal zich tijdens de
installatievergadering ook buigen over alle
kandidaturen voor zijn domein voor in de

laagdrempelig mogelijk zijn.
• Er werd een afsprakennota opgemaakt met daarin

omschreven dat het gaat over socioculturele
activiteiten met jongeren als doelgroep (12 tot 30
jaar).
• Er werd ook een aanvraagformulier voor de

website opgemaakt.

participatieraad en zijn vertegenwoordigers
aanduiden.
• De samenstelling van elke raad en de

De gemeenteraad gaat akkoord met de
afsprakennota betreffende het gebruik van het

vertegenwoordigers voor in de participatieraad

jeugdhuis.

worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad

GEMEENTELIJKE HOLDING NV IN VEREFFENING

voorgelegd.

- ALGEMENE VERGADERING 24 JUNI 2020:

• De participatieraad komt bijeen kort na de

hersamenstelling van de adviesraden en nadat de

KENNISNAME VAN DE AGENDA EN AANDUIDING
VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(S)

algemene vergadering van elke adviesraad tijdens
de installatievergadering uit alle kandidaturen de

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van

vertegenwoordigers voor zijn domein aanduidde.

de algemene vergadering van aandeelhouders van

• Tijdens deze bijeenkomst spreekt de

de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, die zal

participatieraad zich uit over de kandidatuur of

doorgaan op elektronische wijze op woensdag 24 juni

kandidaturen van degene(n) die het voorzitterschap

2020.

van de adviesraad op zich wil(len) nemen.

Raadslid Annuska Van Hoorebeke wordt aangeduid

• Dit dient uiterlijk aan de gemeenteraad van oktober

2020 ter kennisgeving voorgelegd te worden.

als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in
de algemene vergadering van 24 juni 2020 van de
Gemeentelijke Holding NV - in vereffening.

De gemeenteraad stelt het reglement Wijzeraad en

Schepen Marleen Van den Bussche wordt aangeduid

adviesraden vast.

als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

AANVRAGEN EN AFSPRAKENNOTA BETREFFENDE

TOEGEVOEGD PUNT DOOR RAADSLID STEFAAN

GEBRUIK VAN HET JEUGDHUIS VOOR SOCIO

STANDAERT (GROEN): ORGANISATIE VAN EEN

CULTURELE ACTIVITEITEN MET JONGEREN ALS

REFERENDUM OVER DE BOUW VAN EEN NIEUW

DOELGROEP: VASTSTELLING

CULTUREEL CENTRUM

• De cel sociale activering ontfermt zich sinds

• Op 22 mei ll. ontving algemeen directeur Tijs

oktober 2019 over het jeugdhuis. Sindsdien worden

Van Vynckt volgend toegelicht voorstel van

aanvragen voor het gebruik van de accommodatie

beslissing van raadslid Stefaan Standaert

overgemaakt aan de aangestelde beroepskrachten,

(Groen): "Organisatie van een referendum over de

echter hieromtrent zijn er geen afspraken

bouw van een nieuw Cultureel Centrum:

uitgeschreven.

- Voorstel van besluit

• Zo zijn er vragen tot combinatie gebruik K-ba en

•

Artikel 1:

jeugdhuis. Hierover moet een duidelijke procedure

De gemeenteraad beslist om een

afgesproken worden.

gemeentelijke volksraadpleging te
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•

organiseren over de al dan niet opstart van

Ter info:

de bouw van een nieuw cultureel centrum.

De volgende vergadering van de gemeenteraad

Artikel 2:

en de raad voor maatschappelijk welzijn gaat

De gemeenteraad zal in een

door op woensdag 26 augustus 2020. De agenda

commissievergadering debatteren over

wordt 7 dagen voorafgaand aan de zitting, bekend

de concrete vraagstelling van deze

gemaakt op www.maldegem.be/bestuur-beleid.

volksraadpleging en over de inhoud van de

De vergaderingen van de gemeenteraad gaan

hieraan voorafgaande informatiecampagne

steeds door om 19.30 uur in de raadzaal in

naar de Maldegemnaar toe."

het gemeentehuis op de derde verdieping,
Marktstraat 7. De raad voor maatschappelijk

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het

welzijn vergadert aansluitend na de

voorstel om een gemeentelijke volksraadpleging te

gemeenteraad.

organiseren over de al dan niet opstart van de bouw
van een nieuw cultureel centrum.

Naargelang de coronamaatregelen zal de
gemeenteraad fysiek of digitaal doorgaan. In het

De gemeenteraad zal niet debatteren in een

laatste geval zal de vergadering opgenomen of

commissievergadering over de concrete vraagstelling

live gestreamd worden.

van deze volksraadpleging en over de inhoud van de
hieraan voorafgaande informatiecampagne naar de

U bent van harte welkom tijdens de openbare

Maldegemnaar toe.

zittingen. Het volledige verslag van de vorige
raden kunt u raadplegen op de website vanaf de

NIEUWS UIT DE
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN 27 MEI
2020

goedkeuring door de raad in de eerstvolgende
zitting.

De gemeenteraad bestaat uit zes politieke fracties
(Open Vld, N-VA, De Merlaan, CD&V, Groen en
VLAAMS BELANG). Open Vld, N-VA en De Merlaan
vormen samen de meerderheidsfracties.
De agendapunten gemarkeerd met een sterretje

MEDEDELINGEN

werden door alle fracties unaniem goedgekeurd.

Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt mee dat

Bij de andere punten was de stemming verdeeld of

de vergadering niet zal gelivestreamd worden, maar

diende de raad niet te stemmen omdat enkel kennis

wel gestreamd. Om het openbaar karakter van de

genomen werd van het punt.

vergadering te benaderen, zal de opname eerstdaags
op de gemeentelijke website gepubliceerd worden.
GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 29 APRIL 2020*
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de
notulen en het schriftelijk zittingsverslag van de
zitting van de raad van 29 april 2020, goed.
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Vanaf 1 juli

Zwembad en
cafetaria terug open
Vanaf 1 juli kan je je terug uitleven in het Sint-

De nieuwe openingsuren, praktische richtlijnen en

Annazwembad! Je zal vanaf dan ook van een drankje

verdere info kan je raadplegen via www.maldegem.be/

kunnen genieten op het nieuwe terras van de

zwembadmaldegem. Volg ook gemeente Maldegem

cafetaria. Hou er wel rekening mee dat er vanaf 1 juli

via Facebook en de Maldegem app voor alle actuele

nieuwe openingsuren gelden voor de cafetaria en

informatie!

het zwembad.

Info
Om alles coronaveilig te laten verlopen, zullen
ook richtlijnen moeten gevolgd worden en zal het
publiekszwemmen in blokken verlopen (max. 50
personen per blok).

050 71 19 30 | Sint-Annazwembad
		 050 72 89 71 | Cafetaria zwembad
info@maldegem.be

		 Gidsenlaan zn, Maldegem
www.maldegem.be/zwembadmaldegem
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© The Searchers

© Kinepolis Film Distribution

WOENSDAG 15 JULI 2020

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2020

87 minuten

87 minuten

Het hondje Trouble heeft alles wat zijn hondenhart

Moxy leeft een gelukkig bestaan in het dorpje Uglyville.

begeert. Zijn baasje, een rijke barones, is de allerliefste.

Avontuurlijk ingesteld als ze is, wil ze met haar vrienden Ox,

Maar als zij er plots niet meer is, wordt Trouble door

Wage, Babo, Lucky Bat en Ugly Dog de wereld verkennen.

haar irritante kinderen bij het vuilnis gezet. Tot blijkt

Ze komen terecht op een plek genaamd Perfection, waar

dat ze zonder hem geen kans maken op de erfenis. Dan

perfecte poppen wonen onder het leiderschap van Lou.

ontstaat er een klopjacht.

Hij is de perfectie zelve en traint de inwoners om zich op

Trouble

UglyDolls

een bepaalde voorgeschreven manier te gedragen. Dit
€2

met als doel: de menselijke wereld te kunnen betreden.

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

Moxy hoopt zo haar grootste levensdroom te kunnen

in de zaal.

waarmaken: de knuffel van een echt kind worden!
€2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

Opgelet: omwille van de coronamaatregelen dien
je op voorhand je ticket(s) aan te kopen via
www.maldegem.be/webshop (tabblad 'Tickets') of
te reserveren via tel. 050 71 00 21.
Het loket is gesloten van 21 juli tot en
met 21 augustus 2020.

Info
050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad
info@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
www.denhoogenpad.be
Facebook: CC Den Hoogen Pad
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in de zaal.

seizoen

20
21

Ons aanbod
prikkelt de
zintuigen!
Benieuwd naar seizoen 2020-2021
in CC Den Hoogen Pad?
Hou vanaf 24 augustus onze
Facebookpagina en website
in de gaten voor meer nieuws!

Voor kids

Coronaveilig
vakantieaanbod
De speelpleinwerking start dit jaar uitzonderlijk op
maandag 6 juli. Om de kinderen te kunnen indelen in
groepen, bubbels, moet je dit jaar op voorhand inschrijven.
Raadpleeg via www.maldegem.be/vakantieaanbod het volledig
vrijetijdsaanbod (sportkampen, speelpleinwerking, opvang) en
afspraken bij elk type vakantieaanbod. Via www.maldegem.be/
webshop kan je raadplegen of er nog vrije plaatsen zijn en je
kind inschrijven.

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst
info@maldegem.be
www.maldegem.be/webshop
www.maldegem.be/vakantieaanbod
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Nieuw schooljaar

Schrijf je nu in voor
de academies
Kunstacademie KUMA
Beeldende Kunst KUMA betekent ontspannende,
creatieve lessen waarbij het beeldende, scheppende en
probleemoplossende vermogen van de beoefenaar wordt
gestimuleerd, wat sterk bijdraagt tot de ontwikkeling tijdens
het verdere leven.

Voor kids

Bij de Academie voor muziek, woord en dans kan je terecht

Coronadoe-boek

voor een opleiding in de podiumkunsten muziek, woord en

Download via www.academiekuma.be/coronaboek-

dans.

zomer20 het Coronadoe-boekje, hét boekje van de KUMA

Academie voor muziek, woord en dans

tegen verveling deze zomer! Het staat vol met leuke
Ontdek het aanbod van beide academies via onderstaande

opdrachtjes om te tekenen, schilderen of knutselen! Of

contactgegevens! Inschrijven kan via onderstaande

haal je gedrukt exemplaar in het gemeentehuis of bib.

websites.
Zin om na de zomer echte kunstlessen in de KUMA te volgen,

Info

schrijf je dan in via onderstaande contactgegevens.

050 72 89 50 | KUMA
Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem

Info

kunstacademie@maldegem.be

050 72 89 50 | KUMA

www.academiekuma.be

Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem

09 374 36 54 | Academie voor muziek, woord en dans

www.academiekuma.be

kunstacademie@maldegem.be
Aalter en filialen
academie@aalter.be

09 374 36 54 | Academie voor muziek, woord en dans

www.aalter.be/academie

Aalter en filialen
academie@aalter.be
www.aalter.be/academie
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Mini-bibliotheekjes
Ga mee op reis in zes verhalen

Bestemming: bib
Vele kinderen en jongeren gaan deze zomer een

Gezocht: peters
en meters
boekenruilkastjes

staycation tegemoet. Maar niet getreurd, de bib

De bibliotheek lanceerde onlangs vhet project

wordt dé nieuwe reisbestemming. Ga mee op reis

Boekenruilkastjes. Boekenruilkastjes zijn mini-

in zes verhalen en win een mooie prijs. Want reizen

bibliotheekjes die gratis toegankelijk zijn en waar iedereen

in je hoofd is toch veel beter dan een dure trip?

samen zorg voor draagt. Het systeem is eenvoudig: je haalt

Bestemming: bib!

een boek dat je interesseert uit de kast en zet een boek in
goede staat in de plaats.

Haal je reispas!
Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen bij

Wil je ook een boekenruilkastje plaatsen?

de bibliotheek een reispas afhalen met zes originele

Momenteel vind je al een kastje aan het schoolgebouw van

bestemmingen, die elk voor een genre staan: historische

VBS De Kleiheuvel. Binnenkort volgt een boekenruilkastje in

boeken, dierenverhalen, strips… Ze worden uitgedaagd

de Francisca Pecsteenlaan. Maar dat is niet genoeg. Daarom is

om deze zomer dus zes boeken te lezen. Voor elk gelezen

de bib op zoek naar enthousiastelingen die een boekenkastje

boek krijgen ze een stempel in hun reispaspoort.

willen plaatsen en het peter-/meterschap willen opnemen in de
volgende wijken/deelgemeentes:

Prijzenpot

• Maldegem centrum (2x)

Aan het einde van de zomer worden alle reispassen

• Adegem centrum

verzameld in de bibliotheek. Uit de inzendingen zal

• Kruipuit

leesbevorderingsorganisatie Iedereen Leest een grote

• Donk

loting houden. Ze voorzien ook een mooie prijzenpot.

• Middelburg

Info

Heb je interesse, surf dan naar www.maldegem.be/

050 71 55 22 | Bibliotheek

boekenruilkastjes en stel je kandidaat. Je vindt er ook alle

info@maldegem.be

praktische afspraken.

www.maldegem.be/bibliotheek

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek
info@maldegem.be
www.maldegem.be/boekenruilkastjes
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be
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