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OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem
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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Nikola Storm wint de beker van België.
ook de vele supporters die wekelijks aan de zijlijn staan, hun
stem schor schreeuwen en dan een pint drinken in de kantine.
We zijn een masterplan gestart: we zullen de voetbalclubs
bevragen over hun missie, hun visie en hun waarden. De
conclusies van het masterplan zullen leiden tot stappen
Burgemeester Bart Van Hulle en schepen van sport
Glenn Longeville feliciteerden Nikola Storm met zijn
prestatie.

die de gemeente samen met de clubs wil nemen om
voetbal in Maldegem nog sterker te maken. Zo willen we de
voetbalploegen nog beter maken in waar ze nu al goed in
zijn: jongeren stimuleren om te bewegen én Maldegemnaars

Nikola is geboren in Maldegem, woont nog steeds in

verbinden.

Maldegem en is zijn carrière begonnen bij SK Maldegem. Hij
won met zijn club KV Mechelen recentelijk de beker van België.

Merci Nikola. Door je prestatie ben je een voorbeeld en een
stimulans om het voetbal in Maldegem nog groter te

Als Maldegemnaars zijn we fier, want honderden jonge

maken. En misschien, als je zo oud bent als je vader Donald,

Maldegemse voetbalspelertjes kijken naar hem op en Nikola is

wint je toekomstige zoon of dochter wel de beker van België

een uithangbord van Maldegem in België.

op een voetbalveld in Maldegem; of is dit een beetje te
ambitieus als gemeente?

Als gemeente willen we de Maldegemse voetbalclubs steunen
en versterken. Deze voetbalploegen zetten niet enkel jonge

De Burgemeester

Maldegemnaars aan tot sport en beweging, maar het verbindt

Bart Van Hulle

inhoud
2

#IGMaldegem

3

Voorwoord

4

Kort

6

Meetjeslandse Meesters in Maldegem

9

Betaalbaar op stap met het Rap op Stapkantoor

10 Workshops: haal meer uit jouw zaak!
11 Bewegen op verwijzing
12 Vorming ‘Opgroeien en opvoeden in armoede’ /
Opendeurdag lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
13 UiTkalender
15 UiTtips
16 Archeologiedagen / Bib zoekt boekenbodes
17 Nieuwe PMD-zak voor àlle plastic verpakkingen
18 Uit de gemeenteraad
22 Het woord is aan jou!
23 GECORO zoekt deskundigen
24 Speelpleinwerking Maldegem
25 CC Den Hoogen Pad
26 Oproep Deo Gratias / Maak kennis met de academies
27 Vlaamse Meesters in Situ

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
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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Sluitingsdagen juni
Alle gemeentelijke en OCMW-diensten
zijn gesloten op
• zondag 9 juni (Pinksteren)
• maandag 10 juni (Pinkstermaandag)

Info

Woensdag 12 juni

www.maldegem.be/overzicht-		

Infovergadering
onderhoudswerken N9

050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis
onthaal@maldegem.be
gemeentelijke-diensten

Vanaf augustus 2019 zijn onderhoudswerken

050 72 72 10 | Onthaal OCMW

gepland op de N9 in Maldegem. Vanaf de Gentse

ocmw@maldegem.be

Steenweg in Adegem tot zijstraat Brielwegel

www.ocmwmaldegem.be

krijgt het wegdek van de rijweg en het fietspad
een overlaging in asfalt. Aan de Popkensstraat
komt een veilige oversteek voor fietsers. Ook alle
grachten en bermen krijgen een opknapbeurt.

Gemeente Maldegem werft aan

Collega's gezocht!

Om alle ondernemers en bewoners goed te
informeren over de werken en hoe ze uitgevoerd
zullen worden, organiseert het Agentschap Wegen

De gemeente zoekt:

en Verkeer op woensdag 12 juni 2019 twee

• 1 maatschappelijk werker

infovergaderingen:

• 2 arbeiders wegen en riolering

• Om 18.30 uur zijn alle ondernemers welkom.

Sollicitatie en -aanwervingsvoorwaarden kan je

• Om 20.30 uur ontvangen we alle buurtbewoners

opvragen via onderstaande contactgegevens of

en alle geïnteresseerde Maldegemnaren.

raadplegen via onderstaande website.
Solliciteren kan tot 5 juni 2019.

Beide infomomenten vinden plaats in cultureel
centrum Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B in

Info

Adegem.

050 72 89 36 | Personeelsdienst
personeelsdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/vacatures

Info
050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit
mobiliteit@maldegem.be
www.wegenenverkeer.be/maldegem
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NIEUW!

Noteer al in je agenda!

Parkfeest
zondag 7 juli
13.30 tot 19.00 uur / gratis
Dit jaar combineren we het feest van de Vlaamse
Gemeenschap met het multicultureel festival,
waarop iedere Maldegemnaar, ongeacht welke
achtergrond, welkom is!

Kom in het Sint-Annapark genieten van:
• volksspelen, airbrushtattoo, springkasteel,

De Warmste Week

• optredens BERLAEN en Clovis

Warm Maldegem

• food- & drinkmarket met typisch Vlaamse en exotische

De voorbije jaren hebben heel wat

demonstraties circusschool,…

hapjes en drankjes

Maldegemnaars hun steentje bijgedragen
tijdens de Warmste Week van radiozender
StuBru. Er werden mooie bedragen ingezameld
voor verschillende goede doelen.
Dit najaar wil de gemeente Maldegem al deze mooie
initiatieven bekendmaken en de gemeente als
Warmste Gemeente van Vlaanderen profileren.

MalleMaldegem
zondag 25 augustus

Organiseer je met vrienden, jouw club, school,
bedrijf… dergelijke activiteit? Laat dit weten aan
de Dienst Evenementen.

gratis

De Dienst Evenementen verzamelt alle info en

Zomers Marktfestival in het centrum van Maldegem

voorstellen tijdens het officiële startschot op

• Vanaf 8.00 uur: diverse wandel- en fietstochten

dinsdag 17 september. Elke organisator kiest zijn

• Vanaf 12.00 uur: culinair feest op en rond de markt

eigen goed doel en dient zich zelf te registreren via

• Vanaf 14.00 uur: straatanimatie en kinderdorp

de website van de Warmste Week.

wie wenst, kan zijn of haar Warm Project komen

• Vanaf 18.00 uur: Vlaams Muziekfeest op de markt met
als muzikale topafsluiter De Romeo’s.

Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen

Info

kristine.moens@maldegem.be

050 72 89 59 | Dienst Evenementen

www.maldegem.be

kristine.moens@maldegem.be

www.warmsteweek.be

www.maldegem.be
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Meetjeslandse Meesters in Maldegem
Het kunstzinnig erfgoedproject Meetjeslandse Meesters zet niet alleen het artistiek meesterschap van kunstenaars die de geschiedenis in kunnen gaan als “Meesters van bij ons” in de kijker. Evenzeer wil het iedereen die artistiek “goe” bezig is in de regio in “the spotlights” zetten. In juni staan volgende activiteiten op het
programma in Maldegem:

2

Close to nature
Wanneer: Za 15 juni van 14.00 tot 18.00 uur
Zo 16 juni van 14.00 tot 18.00 uur
Wat: Katherine Verbiest exposeert haar keramiek,
olieverfschilderijen en tekeningen bij haar thuis.
Alain Deflou exposeert zijn foto’s. Ze brengen
hierbij hommage aan Patrick De Spiegelaere.
Waar: Aardenburgkalseide 322
Info: Katherine Verbiest, 050 71 67 03,
katherine.verbiest@hotmail.com

3

In het voetspoor van Maldegemse meesters
Wanneer: Van zo 16 juni t/m zo 30 juni
Elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur

Ook
tijdens
braderie

Ma-di-wo van 14.00 tot 16.00 uur
Do van 14.00 tot 18.30 uur
Za-zo van 14.00 tot 18.00 uur
Wat: Deze tentoonstelling zet niet alleen het
artistiek erfgoed van de Maldegems Meesters
in de kijker, maar ook het meesterschap van
verschillende lokale kunstenaars. Zij lieten zich
voor hun werk voor deze expositie inspireren
door één van de Maldegemse meesters.

1

Open Kerkendagen in Adegem vol emoties
Wanneer: Za 1 juni om 19.30 uur
Wat: Ontdek tijdens een geanimeerde rondleiding door
gids Rob De Jaeger het religieus erfgoed van Adegemse
en andere Meetjeslandse Meesters in de kerk van
Adegem. Maximum 25 belangstellenden kunnen mee
op verkenning, reserveren is dus noodzakelijk (zie info).
Wanneer: Zo 2 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Waar: Gemeentehuis, Marktstraat 7
Info: Cultuurdienst, 050 72 89 79,

4

cultuurdienst@maldegem.be
Kunstmarkt
Wanneer: Zo 16 juni van 13.00 tot 18.00 uur

Tijdens
braderie

Wat: Tijdens de jaarlijkse braderie is er een
kunstmarkt aan het gemeentehuis, waar tal
van lokale kunstenaars hun kunsten tonen en
demonstreren. In samenwerking met VHMC.

Wat: Maak aan de hand van een tentoonstelling,

Waar: Markt

presentatie en film van nabij kennis met het

Info: Cultuurdienst, 050 72 89 79,

werk van meesters Seraphien Goethals, Maria

cultuurdienst@maldegem.be

Tuypens, Jozef Pauwels en Theodoor de Heuvel.
Met medewerking van Videoclub Maldegem.
Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem-Dorp

>>

Info en reservatie rondleiding: Piet Blomme,
050 71 43 57, piet.blomme@gmail.com
2019 JUNI | 7
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Raamtekenroute
Wanneer: Van zo 16 juni t/m zo 30 juni,
doorlopend

Ook
tijdens
braderie

Wat: Wat krijg je als tientallen tekenaars zich
uitleven op de ramen van cafés, winkels en huizen?
De raamtekenroute! Wandel rond en ontdek het

7

Maldegemse Meesters in de tuin
Wanneer: Za 29 juni van 14.00 tot 18.00 uur
Zo 30 juni van 10.00 tot 17.00 uur
Wat: Openluchttentoonstelling met tuinbeelden
en sculpturen van Annemie Van den Abeele
als hommage aan de Maldegemse Meesters

prachtige werk van al die tekentalenten! Inspiratie

Monica Cattoor en Marnix d'Havelooze.

haalden ze bij de Maldegemse Meesters.

Waar: Oude Staatsbaan 139/G

Vraag vanaf 16 juni naar het gratis raamtekenrouteplan

Info: Annemie Van den Abeele,

bij het onthaal gemeentehuis, de bibliotheek of het

0498 07 17 35, annemie.vd.abeele@outlook.com

lokaal dienstencentrum. Het omvat naast een handig
overzicht van alle locaties en deelnemende tekenaars

Info

ook een invulstrook voor de verkiezing van de mooiste

050 72 89 79 | Cultuurdienst

raamtekening. In samenwerking met VHMC.

Marktstraat 7, Maldegem

Waar: Centrumstraten

cultuurdienst@maldegem.be

Info: Cultuurdienst, 050 72 89 79,

6

cultuurdienst@maldegem.be

Ook
tijdens
braderie

Hommage Jozef van Maldegem
Wanneer: Zo 16 juni en zo 23 juni, van 10.00 tot 18.00 uur
Wat: Tijdens de eindejaarstentoonstelling van Kuma
brengen Marc Martens en Hilde De Bolster hommage
aan Maldegems Meester Jozef Van Maldegem.
Waar: Kunstacademie (Kuma), Mevr. Courtmanslaan 82
Info: kunstacademie@maldegem.be,
www.academiekuma.be
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www.maldegem.be/meetjeslandse-meesters

Voor personen met een beperkt budget

Betaalbaar op stap
met het Rap op Stapkantoor
Heb je een beperkt budget en wil je graag

Technopolis (Mechelen)

op vakantie, kamp, (dag)uitstap in je eentje

Prijs per persoon voor mensen met een beperkt budget:

of met je gezin? Dan kan je terecht bij het

• T.e.m. 3 jaar: gratis

reisbemiddelingskantoor Rap op Stap.

• Van 4 t.e.m. 11 jaar: € 6,50
• Vanaf 12 jaar: € 8,50

Voor wie?
• Personen met recht op de verhoogde

Zoo Planckendael (Antwerpen)

tegemoetkoming (personen die recht hebben op de

Prijs per persoon voor mensen met een beperkt budget:

verhoogde tegemoetkoming hebben twee maal cijfer

• T.e.m. 2 jaar: gratis

1 als laatste cijfer op de klever van de mutualiteit)

• Van 3 t.e.m. 11 jaar: € 7,50

• Personen die een leefloon krijgen

• Van 12 t.e.m. 17 jaar: € 7,50

• Personen in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding

• 18 t.e.m. 59 jaar: € 7,50
• Vanaf 60 jaar: € 7,50

Wanneer?
Het kantoor in het Sociaal Huis is elke donderdagmiddag
open van 13.00 uur tot 16.00 uur. Je hoeft geen lid te
zijn en je hoeft geen afspraak te maken. Je stapt gewoon
naar binnen!

Info
0800 96 524 (gratis nummer) |
Rap op Stapkantoor Maldegem
		 Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

rapopstap@maldegem.be
Tips voor dagtrips

www.ocmwmaldegem.be/rapopstap

LAGO Brugge Olympia
Subtropisch zwembad met interactieve kinderwereld,
verwarmde buitenbaden,….
Prijs per persoon voor mensen met een beperkt budget:
• T.e.m. 3 jaar: € 1,60
• Van 4 t.e.m. 11 jaar: € 5
• Van 12 t.e.m. 59 jaar: € 5,70
• Vanaf 60 jaar: € 5,80
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Voor Maldegemse handelaars en horeca

Workshops: haal meer uit jouw zaak!
Als zelfstandige is het niet altijd eenvoudig om na

Eerste hulp verlenen in jouw zaak - donderdag 17

sluitingsuur vormingen te volgen. Daarom biedt

oktober

de gemeente in overleg met de vereniging van

In jouw zaak komen veel mensen over de vloer. Een

handelaars in Maldegem (VHMC) en in samenwerking

ongeluk is vlug gebeurd. Of iemand wordt onwel.

met SBM vormingen aan in Maldegem.

Kordaat handelen en correct toepassen van eerste hulp
kan levens redden. Maar je moet soms jouw aarzeling

Diefstalpreventie - maandag 3 juni 2019

overwinnen en durven handelen.

Hoe reageer je best op een winkeldiefstal? Hoe kan
je signalen opvangen van verdacht gedrag? Wat kost

Praktisch

beveiliging en hoever ga je daarin?

Voor wie: handelszaken, vrije beroepen, horeca,…
Locatie: De vormingen gaan door in het gemeentehuis

De Inspectie op bezoek - maandag 2 september 2019

(derde verdieping).

Wat zijn jouw rechten en plichten tijdens een sociale

Kostprijs: een workshop kost € 10 excl. btw.

of fiscale controle? Kan je je hierop voorbereiden?

Inschrijven: via Dienst Lokale Economie of

Mag de inspectie zomaar kasten openen, bestanden

onderstaande websites

downloaden, agenda’s opvragen? Hebben zij toegang tot
de privélokalen? Mag je weigeren om bepaalde vragen te
beantwoorden?

Info
050 72 89 54 | Dienst Lokale Economie
050 72 89 47 | Dienst Lokale Economie
lokale.economie@maldegem.be
www.maldegem.be/workshops-handelaars
www.sbm.be/index/handelaarsmaldegem
(rechtstreeks inschrijven)
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Bewegen op verwijzing

Meetjeslandse gemeenten willen
inwoners meer laten bewegen
Sinds kort loopt in de gemeenten

de Vlaamse overheid. Daardoor

vzw, de huisartsenverenigingen,

Aalter, Evergem, Kaprijke,

betaal je zelf slechts € 5 per

mutualiteiten en nog vele andere

Lievegem, Maldegem en

kwartier. Mensen met verhoogde

betrokkenen.

Zelzate het project Bewegen op

tegemoetkoming betalen slechts € 1

Verwijzing. Via dit project kunnen

per kwartier. Bovendien nemen de

Info

huisartsen hun patiënten met

gemeenten (een deel van) de kosten

Informeer bij je huisarts

een verhoogd gezondheidsrisico

op zich bij bepaalde risicogroepen.

www.maldegem.be/bewegen-

doorverwijzen naar een

op-verwijziging

professionele ‘Bewegen op

www.bewegenopverwijzing.be

Verwijzing’-coach voor begeleiding
op maat. Resultaat? Een actiever
leven en je voelt je beter in je vel!
Persoonlijk beweegplan
De coach zal samen met jou een
persoonlijk beweegplan opstellen
dat maximaal aansluit op de
interesses en mogelijkheden van
de deelnemer. Uiteindelijk wordt
beweging een onderdeel van de
dagelijkse activiteiten.

“Dankzij de
coach zie ik elke
dag hoe ik meer
kan bewegen.
Het kan overal!
En ik voel me
beter.”

Voordelen

Reserveren

• Je voelt je fitter en krijgt meer

Vraag een verwijsbriefje aan je

energie
• Je beweegt op je eigen tempo,
dicht bij huis
• Je ontdekt nieuwe kansen om te
bewegen

huisarts en maak een afspraak bij
de coach in Maldegem, Annemie
Van den Abeele, via maldegem@
bewegenopverwijzing.be of via tel.
0498 58 63 29.

• Je hebt minder last van stress

'Bewegen op Verwijzing' is een

• Je leert nieuwe mensen kennen

initiatief van de Vlaamse Overheid
i.s.m. de gemeente- en OCMW-

Kostprijs

besturen, het Lokaal Multidisciplinair

Het grootste deel van de consultaties

Netwerk (LMN) Oost-en West-

bij de coach wordt betaald door

Meetjesland, Logo Gezond+
2019 JUNI | 11

Huis van het Kind Maldegem organiseert

Vorming
‘Opgroeien en
opvoeden in
armoede’
Huis van het Kind Maldegem organiseert samen
met het VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en
Kinderopvang) een vorming rond opgroeien en
opvoeden in armoede. Eén op tien kinderen in
Vlaanderen leeft in armoede. Ze groeien op in een
context die bepalend is voor hun verdere ontwikkeling.

Van harte welkom!

Opendeurdag
lokaal
dienstencentrum

Tijdens
braderie

De vorming gaat dieper in op de dagelijkse realiteit van

Tijdens de braderie, op zondag 16 juni, zet het lokaal

gezinnen die in armoede leven: hun beperkingen, zorgen

dienstencentrum Oud St. Jozef van 13.30 tot 17.30 uur haar

en bekommernissen én hun mogelijkheden en krachten.

deuren open!

We kijken vanuit verschillende perspectieven naar deze
gezinnen en verruimen onze blik. We verkennen mogelijke

Kom een kijkje nemen, proef van enkele activiteiten

steunbronnen en gaan na hoe we de communicatie

en maak kennis met dé ontmoetingsplaats voor de

met deze vaders, moeders en kinderen respectvol en

Maldegemse senior.

opbouwend kunnen aangaan.
Iedereen is van harte welkom!
De vragen en ervaringen van deelnemers krijgen ruim
aandacht tijdens de vorming.

Info
050 40 39 20 | lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Begeleider: Arne Van Schoors

Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Wanneer: donderdag 6 juni van 19.30 uur tot 22.00 uur

www.ocmwmaldegem.be/ldc-oud-st.-jozef

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, Concertzolder,
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Info
050 40 39 20 | Huis van het Kind
		 Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

huisvanhetkind@maldegem.be
www.ocmwmaldegem.be/huisvanhetkind
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za 1/06 t.e.m. 30/09/19
Vlaamse Meesters in Situ
Zie pag. 27

zo 2/06/19
Wandeling met gidsen
in en rond Burkel
Start tss. 14.00 en 14.30 uur

t.e.m. 29/06/19
Blokpunt
Waar: Bibliotheek, Schouwburgplaats 3-5,
Maldegem
Meer info: Bibliotheek Maldegem,
bibliotheek@maldegem.be,
Facebook Bibliotheek

za 1/06/19
Maldegem - Staden/
Kemmel - Maldegem
Van 7.00 tot 9.00 uur
Waar: Sporthal MEOS,
Bloemestraat 36/D, Maldegem
Meer info: WTC Maldegem, 0497 12 25 54,
guido.willemarck@skynet.be,
www.wtcmaldegemvzw.be

Voorleeshalfuurtje

Waar: De Berken, Kleit
Meer info: RLM, www.rlm.be

ma 3/06/19
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 5/06 en 12/06/19
Workshop 'Werken met
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef ,
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: 050 40 39 20,
centrumleider@maldegem.be

do 6/06/19

Waar en meer info: Bibliotheek,

Voordracht
brandpreventie

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

Van 14.00 tot 16.00 uur

www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje,

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Facebook Bibliotheek

Oud St. Jozef

Van 10.45 tot 11.15 uur

zo 9/06/19
Verras papa met
een beestig ontbijt
Van 8.30 tot 10.00 uur
Waar: Ter Paddepoele, Rokalseidestraat 18,
Maldegem
Meer info: 0474 13 03 64,
terpaddepoele@hotmail.com

di 11/06/19
Contactgroep
'Parkinson'
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

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

wo 12/06/19
Jeugdfilm Ted en het
geheim van koning
Midas
Zie pag.

do 13/06/19
Vorming 'Peuterpuberteit'
Van 19.30 tot 21.30 uur
Waar en meer info: Huis van het Kind,
050 40 39 20, huisvanhetkind@maldegem.be

zo 16/06/19

Vorming ‘Opgroeien
in armoede’

Braderie

Zie pag. 12

Zie pag. 15

Ruilbeurs champagnecapsules

Archeologiedagen

Van 12.00 tot 17.00 uur

Waar: Bibliotheek Maldegem, Schouwburg-

Van 18.00 tot 21.00 uur

Waar: Canada museum,

plaats 3-5, Maldegem

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,

Heulendonk 21, Adegem

Meer info: Bibliotheek,

Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

www.maldegem.be/bibliotheek,

Spaghettiavond

Meer info: Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, 050 72 89 51

za 1/06 t.e.m.
zo 30/06/19
Meetjeslandse Meesters
in Maldegem
Zie pag. 6

za 8/06/19
Beheervoormiddag in
het Maldegemveld
Van 9.00 tot 13.00 uur
Waar: Loods Natuurpunt, Urselweg 81,

Van 13.00 tot 18.00 uur

bibliotheek@maldegem.be

Opendeurdag lokaal
dienstencentrum
Oud St. Jozef
Zie pag. 12

Maldegem
Meer info: 0474 87 17 62, johanbosmans@
natuurpuntmaldegemknesselare.be,
www.natuurpunt.be,
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zo 16/06 en 23/06/19

ma 24/06/19

Eindejaarsexposities KUMA

Filmnamiddag
'Kampioen
zijn blijft plezant’

Bouwpunttriathlon

Van 14.00 tot 16.00 uur

Vereniging, www.meetjeslandsetriathlon.be

Zie pag. 26

ma 17/06/19

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Bingo

Oud St. Jozef

Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Yoga @ de bib
Van 17.00 tot 17.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek,

woe 19/06/19
Gezondheidsconsulatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

nena.morival@maldegem.be

Waar: Parcours Eeklo-Adegem (Veldekens)
Meer info: Meetjeslandse Triathlon

zo 7/07/9
Sneukeltoer
Inschrijven tot 3/07
Meer info: Landelijke Gilde Adegem,
0475 80 73 07,
landelijkegildeadegem@telenet.be

di 25/06/19
Voordracht 'Grootouders
in de 21ste eeuw'

do 20/06/19

Van 14.00 tot 17.00 uur

Vrij inloopmoment
Kind & Gezin

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: consultatiebureau Kind & Preventie,
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 26,
huisvanhetkind@maldegem.be

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem,

zo 30/06/19

za 29/06/19
Beheervoormiddag
in het Torrebos

Wil je jouw activiteit in deze
kalender? Dat kan! Surf naar
www.uitdatabank.be en vraag je
invoeraccount aan. Je activiteit

Van 9.00 tot 13.00 uur

verschijnt dan niet alleen in

Waar: Poel Torrebos, Torredreef 10,

dit infomagazine (enkel niet-

Maldegem
Meer info: www.natuurpunt.be,
050 71 91 82, dirkdevelter@natuurpuntmaldegemknesselare.be

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
kalenders. Wekelijkse activiteiten
verschijnen niet in dit overzicht
en kan je raadplegen via de online
kalenders. Wie vragen heeft, kan
terecht aan het UiTloket in het
gemeentehuis of via de helpdesk

Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij sommige activiteiten
UiTpunten. Bekijk alle UiTPASactiviteiten en –voordelen via
www.uitpasmeetjesland.be
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op www.uitdatabank.be.

Drukkerij Van Hoestenberghe, Maldegem

UiTTIP

2019 JUNI | 15

Boeken aan huis

V.U. Provincie Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Tijdens
braderie

ARCHEOLOGIE
DAGEN 14, 15 & 16 juni 2019
Info en programma: www.archeologiedagen.be

Archeologiedagen

Tijdens
braderie

Bib zoekt
boekenbodes
De bibliotheek wil Boeken aan huis herlanceren,
een gratis service waarbij boeken aan huis
gebracht worden bij mensen die niet zelfstandig in
de bibliotheek geraken. Daarvoor is de hulp nodig
van heel wat vrijwilligers die als boekenbode aan
de slag gaan. Enkel bij voldoende medewerkers,

De Maldegemse
ondergrondse wereld
naar boven gebracht

kan de bib de service opnieuw mogelijk maken.

Altijd al willen weten hoe je aan de hand van

• Ben je sociaal ingesteld?

3D-scanning archeologische objecten tot leven

• Heb je zin om mensen in moeilijkheden

kan brengen? Wil je graag deze virtuele wereld
verkennen en ontdekken waarvoor 3D-technieken

Heb je interesse om boekenbode worden? Spring dan
binnen in de bibliotheek of vul via onderstaande website
online je kandidatuur in.
Word jij boekenbode?

een handje te helpen?
• Werk je graag met boeken?

allemaal in de archeologie kunnen worden
toegepast? Dat kan in het pop-up virtueel (mini-)

Dan is de boekendienst aan huis van de bib hét

museum, georganiseerd door de archeologen van

ideale vrijwilligerswerk voor jou.

De Logi en Hoorne in de Maldegemse bibliotheek op

Als vrijwilliger kies je bibliotheekboeken voor je klant

zondag 16 juni van 13.00 tot 18.00 uur!

uit. Deze boeken breng je tot bij hem/ haar. Je spreekt
onderling af met welke regelmaat je dit doet. Ook de

Omdat we in Maldegem graag uitpakken met onze

keuze van de boeken bepaal je samen. In het begin

rijke archeologische geschiedenis, diepen we de

kan de bibliotheek je helpen bij de keuze, maar na een

archeologische vondsten uit het Maldegemse archief op

tijdje zal je de leessmaak van je klanten kennen als geen

en stellen deze speciaal voor de gelegenheid op in de

ander.

bibliotheek.
Info
Info

050 71 55 22 | Bibliotheek

050 71 55 22 | Bibliotheek

bibliotheek@maldegem.be

bibliotheek@maldegem.be

www.maldegem.be/boeken-aan-huis

www.archeologiedagen.be
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Vanaf juni

Nieuwe PMD-zak voor
àlle plastic verpakkingen
Vanaf juni introduceert IVM de nieuwe blauwe zak

zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers

in Maldegem. En dat is goed nieuws, want vanaf dan

heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten,

mogen alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat

intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra,

betekent een pak minder restafval en veel meer

recyclagebedrijven, … Het kan dus dat in jouw gemeente

recyclage.

de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat in een
buurgemeente of op je werk bijvoorbeeld nog niet het

Alle plastic verpakkingen

geval is.

In de PMD-zak mogen tot nu toe enkel plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de

Info

nieuwe blauwe zak komen daar ook alle huishoudelijke

www.ivmmilieubeheer.be

plastic verpakkingen bij. Denk maar aan yoghurtpotjes of

www.denieuweblauwezak.be

botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag je
vanaf juni allemaal in dezelfde zak sorteren. Alles samen

PMD sorteren doe je z !

goed voor ongeveer 8 kilogram minder restafval. Een
goede zaak voor het milieu, én jouw portemonnee.

PLASTIC
VERPAKKINGEN

METALEN
VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft gekocht,

Flessen

hoeft zich geen zorgen te maken. De oude zakken blijven

Flacons

Drank- en
conservenblikken

NIEUW

onbeperkt geldig. Vanaf juni mag je ze voor ophaling
aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. De nieuwe
zakken zullen verkocht worden in dezelfde verkooppunten:

WAT NIET IN DE NIEUWE
BLAUWE ZAK MAG

Schaaltjes, vlootjes
en bakjes

Spuitbussen voor
voedingsmiddelen
of cosmetica

jouw supermarkt, buurtwinkel, enzovoort. Ook aan de
ophaling verandert er niets. Je mag de nieuwe blauwe

Potjes en tubes

Bakjes en schaaltjes

Opgelet: niet overal tegelijk
De nieuwe blauwe zak wordt
geleidelijk aan ingevoerd over
heel het land. Op die manier

Verpakkingen met minstens een
van de volgende pictogrammen

Verpakkingen van motorolie,
pesticiden, siliconetubes
Verpakkingen met een grotere inhoud
dan 8 liter

zak dus op dezelfde dag buitenzetten als vroeger. Meer
sorteren dus, met hetzelfde comfort.

Verpakkingen met
kindveilige sluiting

Piepschuim

Folies

Zakjes

Deksels, doppen en
kroonkurken

OPGELET!

Regels voor een goede recyclage
Flessen of andere
verpakkingen goed
leeggieten of –schrapen.

Andere voorwerpen

Duw plastic
flessen plat, zet
de dop erop.

Verwijder de plastic folie
van schaaltjes en gooi ze
los van elkaar in de zak.

Steek de verpakkingen
niet in elkaar en stop
ze niet samen in een
dichtgeknoopte zak.

Niets vastmaken
aan de buitenkant.

krijgt iedereen de tijd om

Meer info:
DeNieuweBlauweZak.be
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 APRIL 2019
GEMEENTERAAD

worden er geen parkeervoorzieningen getroffen. Gezien

AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER

ook dit plein verhoogd is aangelegd en gelegen is

HET WEGVERKEER HOUDENDE DE INVOER VAN

binnen de bebouwde kom, is het, volgens de wegcode,

HET PARKEREN OP DE VERHOOGDE BERM IN HET

verboden om op deze locatie te parkeren. Er zullen

KRAKKEVELD OP HET PLEINTJE GELEGEN TER

geen infrastructurele maatregelen worden getroffen

HOOGTE VAN DE WONING NR. 33

om het wildparkeren tegen te houden. In geval van

Naar aanleiding van verschillende meldingen en vragen

parkeeroverlast dient de lokale politie op te treden.

om het plein in Krakkeveld her in te richten werd op
12 februari 2019 een overleg georganiseerd door de

De gemeenteraad keurt het reglement houdende de

jeugddienst.

invoer van het parkeren op de verhoogde berm in
Krakkeveld op het pleintje gelegen ter hoogte van de

Om tegemoet te komen aan de beperkte

woning nr. 33 goed.

parkeercapaciteit werd er onderzocht om een aantal
parkeerplaatsen in te richten op het kleinste plein

ONDERWIJS - AMWD - JAARVERSLAG & FINANCIEEL

gelegen in het Krakkeveld. Uit nader onderzoek is

VERSLAG 2018*

gebleken dat er een 7 tal parkeerplaatsen zouden

De gemeenteraad besliste in zitting van 29 juni 2011

kunnen worden gerealiseerd. Op het andere plein

om de oprichting van een interlokale vereniging
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Academie Muziek, Woord & Dans en de statuten en het

AANPASSING TARIEFREGLEMENT AGB MALDEGEM*

huishoudelijk reglement van deze vereniging goed te

Een verhoging van het tarief aan de gemeente voor

keuren.

het gebruik van de zalen van sporthal MEOS in 2019 is
bij gebrek door de gemeente aangewezen. Het huidig

Het jaarverslag 2018 van de Interlokale Vereniging voor

tarief weerspiegelt niet de kostprijs.

Muziek, Woord & Dans van de Academie Aalter werd
gepresenteerd op het beheerscomité van de interlokale

De gemeenteraad keurt het voorstel van de tarieven

vereniging op 19 februari 2019.

van de gemeente voor het gebruik van de zalen van
sporthal MEOS goed met ingang van 1 mei 2019:

Het jaarverslag omvat ook het financieel verslag van de
vereniging. Hieruit blijkt dat de inkomsten € 40.832,37

RETRIBUTIEREGLEMENT DEBITEURENBEHEER

bedragen terwijl deze geraamd werden op € 41.800.

- INNINGSKOSTEN FISCALE EN NIET-FISCALE

De uitgaven bedragen € 55.176,49, terwijl deze

VORDERINGEN*

geraamd werden op € 72.465,96. De bijdrage voor

In het kader van de invordering van niet-

Maldegem in de werkingskosten bedraagt € 1.688,31.

fiscale en fiscale schuldvorderingen maakt de
gemeente Maldegem in de diverse stadia van de

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2018, waarvan

invorderingsprocedure administratieve kosten.

het financieel verslag 2018 deel uitmaakt, van de

De gemeente wenst deze kosten geheel of ten

interlokale vereniging 'Academie voor Muziek, Woord

dele door te rekenen aan de wanbetaler. In het

en Dans Aalter', goed.

verleden werd dit reeds opgenomen in verschillende
retributiereglementen.

ONDERWIJS - AMWD - WIJZIGING STATUTEN EN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - VASTSTELLING.*

Op heden wordt voor niet-fiscale vorderingen een

Op de vergadering van het beheerscomité van de

aanmaningskost van 11,46 euro gevraagd bij de

interlokale vereniging AMWD van 19 februari 2019 werd

aangetekende zending (tweede aanmaning), bestaande

voorgesteld de statuten en het huishoudelijk reglement

uit 5 euro administratieve kost en de kost van de

van de interlokale vereniging te wijzigen.

aangetekende zending.

De voorgestelde wijzigingen werden besproken en

Bij dit alles dient te worden benadrukt dat als een

goedgekeurd op de vergadering van het beheerscomité

burger die van goede wil is betalingsmoeilijkheden

van de interlokale verenging AMWD dd. 19 februari 2019

ondervindt, deze steeds de kans zal krijgen om een
betalingsregeling af te spreken. De financieel directeur

De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten

is steeds bereid om een afbetalingsplan toe te staan

en het huishoudelijk reglement van de interlokale

wanneer de debiteur blijk geeft van goede trouw en

vereniging 'Academie Muziek Woord Dans' goed.

een redelijke termijn wordt voorop gesteld.

AGB JAARREKENING 2018 – ADVIES*

Dit reglement bepaalt de retributies die de meerkost

De jaarrekening werd vastgesteld door de Raad van

voor de administratie vergoeden voor de invordering

Bestuur in zitting van 16 april 2019.

van schulden wanneer de debiteur duidelijk onwillig is.
Het betreft vermijdbare kosten die de wanbetaler door

De gemeenteraad geeft positief advies over de

eigen nalatigheid of inertie heeft veroorzaakt. Het is

jaarrekening BBC 2018 van het AGB Maldegem

evident dat de debiteur zelf de gevolgen draagt van zijn

en keurt de jaarrekening 2018 volgens de

eigen handelen of gebrek daaraan.

vennootschapswetgeving goed aan de hand van het
verslag van de commissaris.

Het lijkt redelijk om een administratieve kost te vragen

De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders

vanaf de 2de aanmaning van minstens € 5.

van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem.

2019 JUNI | 19

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor

bedrag, voorafgaandelijk aan de terugbetaling, aan de

inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen goed.

belastingplichtige zal worden meegedeeld.

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE

De gemeenteraad beslist om het belastingreglement

EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE

goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 oktober

ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN

2015 betreffende de gemeentebelasting op de

DE GEMEENTE - AANSLAGJAAR 2015 - INTREKKING EN

natuurlijke en rechtspersonen die een economische

BESLISSING TOT TERUGBETALING CONFORM ARTIKEL

activiteit uitoefenen op het grondgebied van de

1235 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK

gemeente, in te trekken.

De gemeenteraad keurde in zitting van 22
oktober 2015 het belastingreglement betreffende

De intrekking heeft uitwerking op de datum van de

de gemeentebelasting op de natuurlijke en

gemeenteraadsbeslissing tot intrekking.

rechtspersonen die een economische activiteit

De gemeente zal onverwijld overgaan tot

uitoefenen op het grondgebied van de gemeente goed.

terugbetaling van de, ingevolge de intrekking van

Met dit belastingreglement werd voor het aanslagjaar

het belastingreglement, onverschuldigd betaalde

2015 een algemene belasting op de economische

belastingen.

activiteit geheven.
VASTSTELLING REKENING 2018 POLITIEZONE
Op 18 december 2015 werd het verzoekschrift tot

MALDEGEM*

nietigverklaring van het gemeenteraadsbesluit van 22

De bijzonder rekenplichtige heeft de jaarrekening

oktober 2015 verzonden naar de griffie bij de Raad van

opgesteld.

State.

De gemeenteraad beslist om de begrotingsrekening
van de politiezone Maldegem over het dienstjaar 2018

De gemeente ontving op 20 maart 2019 het verslag

goed te keuren.

van de auditeur van de Raad van State waarbij de
vernietiging van het reglement uitgesproken werd.

EERSTELIJNSZONE - AANDUIDING
VERTEGENWOORDGIERS

De gemeenteraad is van oordeel dat, in toepassing van

De gemeente Maldegem maakt deel uit van de

de beginselen van behoorlijk bestuur en ter behartiging

eerstelijnszone West-Meetjesland met de gemeenten

van het algemeen belang, het gemeenteraadsbesluit

Aalter en Lievegem.

van 22 oktober 2015 betreffende de gemeentebelasting
op de natuurlijke en rechtspersonen die een

Elke eerstelijnszone wordt aangestuurd door een

economische activiteit uitoefenen op het grondgebied

zorgraad waar vertegenwoordigers van lokale besturen,

van de gemeente, moet worden ingetrokken.

zorg- en welzijnsactoren en personen met een zorg- en
ondersteuningsnood in zetelen.

Door de intrekking van het belastingreglement door
de gemeenteraad, wordt de wettelijke grondslag voor

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de

de ingekohierde en betaalde belastingaanslagen teniet

gemeente Maldegem twee mensen af te vaardigen in

gedaan. Aangezien daardoor een onverschuldigde

de zorgraad. Binnen de eerstelijnszone – west, waartoe

betaling van de belasting ontstaat en de betaling van

onze gemeente behoort is er een consensus om aan de

de betreffende belastingen is gebeurd zonder oorzaak,

gemeentebesturen de vraag te stellen om te opteren

dienen de op basis van dit belastingreglement betaalde

voor een ‘gemengde’ samenstelling, met name een

belastingen onverwijld te worden terugbetaald.

leidend ambtenaar en een mandataris.

De onverschuldigde betaalde belasting zal worden
terugbetaald aan de respectievelijke belastingplichtige

De gemeenteraad stelt de heer Koen Cromheecke,

nadat laatstgenoemde (schriftelijk) heeft bevestigd

hoofd sociale dienst en raadslid Kiran Van Landschoot

dat de terugbetaling kan gebeuren op het

aan als vertegenwoordigers voor de gemeente

rekeningnummer dat samen met het terug te betalen

Maldegem in de zorgraad van de eerstelijnszone
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West-Meetjesland en duidt Caroline De Saer,

• Een dienstencentrum kan zelf kiezen of het

projectmedewerker en raadslid Katleen De Kesel aan

jaarverslag en de kwaliteitsplanning afzonderlijk of

als plaatsvervangers.

als één document wordt opgemaakt. Er werd voor
één document geopteerd.

AANDUIDING VAN EEN GEMEENTELIJKE

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met

VERTEGENWOORDIGER IN DE STUURGROEP VAN HET

het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 van

LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED VAN REGIONAAL

het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.

LANDSCHAP MEETJESLAND (RLM)
De gemeenteraad besliste in zitting van 27 oktober

Ter info:

2016 de samenwerkingsovereenkomst Landschapspark

De volgende vergaderingen van de gemeenteraad

Drongengoed goed te keuren.

en de raad voor maatschappelijk welzijn gaan door
op woensdag 29 mei 2019 en 26 juni 2019. De agenda

Voor de stuurgroep van het Landschapspark

wordt 7 dagen voorafgaand aan de zitting, bekend

Drongengoed werd nog geen politieke

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

vertegenwoordiger aangeduid.

De vergaderingen van de gemeenteraad gaan

Duurzaamheidsambtenaar Franky Vandycke volgt het

steeds door om 19.30 uur in de raadzaal in het

project op vanuit de gemeentelijke administratie.

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

De gemeenteraad duidt burgemeester Bart Van Hulle

aansluitend na de gemeenteraad.

aan als vertegenwoordiger namens de gemeente in
de stuurgroep Landschapspark Drongengoed van

Je bent van harte welkom tijdens de openbare

Regionaal Landschap Meetjesland.

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

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

goedkeuring door de raad in de eerstvolgende
zitting.

REGLEMENT AANGAANDE HET TOEKENNEN VAN EEN
TOELAGE VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR PERSONEN

De gemeenteraad bestaat uit zes politieke fracties

MET EEN BEPERKING*

(Open Vld, N-VA, De Merlaan, CD&V, Groen en

De bedragen van het reglement worden aangepast aan

VLAAMS BELANG). Open Vld, N-VA en De Merlaan

de vermelde indexeringsregels.

vormen samen de meerderheidsfracties. De

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het

agendapunten gemarkeerd met een sterretje werden

reglement aangaande het toekennen van een toelage

door alle fracties unaniem goedgekeurd. Bij de

verplaatsingskosten voor personen met een beperking

andere punten was de stemming verdeeld of diende

vast.

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

REGLEMENT AANGAANDE HET TOEKENNEN VAN EEN
MANTEL- EN THUISZORGTOELAGE*
De bedragen van het reglement worden aangepast aan
de vermelde indexeringsregels.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het
reglement aangaande het toekennen van een mantelen thuiszorgtoelage vast.
JAARVERSLAG 2018 EN KWALITEITSPLANNING
LOKAAL DIENSTENCENTRUM 2019*
• Erkende lokale dienstencentra moeten jaarlijks de
volgende documenten opmaken:
		 o het jaarverslag van het afgelopen jaar (2018);
		 o de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar (2019).
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Schrijf je in vóór 20 juni

Het woord is
aan jou!

Invulformulier
Inspraak
Maldegem

Het gemeentebestuur wil samen met alle

Wil je graag je mening kwijt?

inwoners werken aan een betere gemeente. Ook

Vink hieronder aan wat jou interesseert:

jouw inbreng is dus van groot belang. En die willen

•

Jeugd

we vlugger en meer horen!

•

Cultuur

•

Bibliotheek

Daarom wil het bestuur in de toekomst werken met

•

Erfgoed

inspraakmomenten waar je vrij kan aan deelnemen.

•

Toerisme

•

Programma CC Den Hoogen Pad

Laat van je horen want…

•

Sociaal

• je kan als inwoner gemakkelijker en sneller je inbreng

•

Noord-Zuid

•

Senioren

• zonder lidmaatschap én

•

Landbouw

• binnen de onderwerpen die jou interesseren.

•

Milieu

•

Industrie en economie

Stel je kandidaat

•

Sport

Het nieuwe inspraaktraject wordt nog verder uitgewerkt,

•

Andere:

geven,

maar we vernemen nu al graag of we jou binnenkort mogen
uitnodigen om jouw zeg te doen.

CONTACTGEGEVENS*
NAAM:

Interesse? Stel je dan kandidaat via onderstaand formulier

ADRES:

of het online formulier op www.maldegem.be/inspraak vóór

E-MAILADRES:

20 juni.
*Gemeente Maldegem hecht veel waarde aan
We noteren je gegevens en nemen contact met je op.

de bescherming van je persoonsgegevens en je
recht op privacy. Lees ons privacybeleid via

Info

www.maldegem.be/privacy

050 72 89 51 | Secretariaat
secretariaat@maldegem.be

Deponeer dit formulier vóór 20 juni 2019 in de

www.maldegem/inspraak

brievenbus aan het gemeentehuis, Markstraat 7
te Maldegem.
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Oproep

GECORO zoekt deskundigen
De gemeente Maldegem doet een oproep naar

Belangrijk: voeg je CV, waarin je jouw deskundigheid

kandidaten om te zetelen als deskundige in de

aantoont, aan je kandidatuurstelling toe.

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Het is uiteindelijk de gemeenteraad, die na evaluatie van

(GECORO).

de ingediende kandidaturen de deskundigen en hun
plaatsvervangers, voor de GECORO zal aanduiden. Meer

Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal

info over het takenpakket en de samenstelling kan je

voorwaarden voldoen:

raadplegen via onderstaande website.

• Actief bezig zijn (of geweest) op het vlak van ruimtelijke
ordening door je beroep of via verenigingswerk of een

Info

opleiding hebben genoten die betrekking heeft op

050 72 89 52 | Algemeen secretariaat

ruimtelijke ordening.

Marktstraat 7, Maldegem

• Voeling hebben met wat leeft binnen de gemeente
Maldegem

steven.de.jaeger@maldegem.be
www.maldegem.be/gecoro

Interesse?
Bezorg je schriftelijke kandidatuur vóór 30 juni 2019 aan:
Gemeente Maldegem –
algemeen secretariaat
Marktstraat 7
9990 Maldegem
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INSCHRIJVEN ZONDER ZORGEN VOOR HET SPEELPLEIN VAN ADEGEM OF KLEIT
Controleer of maak je account aan vóór 1 juli!

Heb je
al een
account?

Ja

Ken je je
gebruikersnaam
en wachtwoord
nog?

Nee
Klik op
Aanmelden als
nieuwe gebruiker en
maak een account
aan met je eigen
naam

Ja

Log in.
Zijn je kinderen
toegevoegd aan
jouw account?

Nee

Klik op
Wachtwoord
vergeten en vraag
een nieuw
wachtwoord
aan

Ja

Controleer
alle gegevens

Nee
Voeg je kinderen
toe bij Mijn profiel
en Relaties

Ja

Groen
pasje in
bezit?

KLAAR!
Je zal zonder
problemen
kunnen inschrijven

Nee

Mail
naam en
geboortedatum
door naar de
jeugddienst

Surf naar

www.maldegem.be/webshop
Heb je problemen bij het registreren?
Aarzel niet de Jeugddienst te contacteren!

Wij
bezorgen het
groene pasje met
de post nog voor
de zomer

Jeugddienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem
jeugddienst@maldegem.be |
050 72 86 28 |

www.maldegem.be

Belangrijk!

Vergeet niet te
registreren voor
het speelplein!
Wie deze zomer graag naar het speelplein van
Kleit of Adegem komt, hoeft niet op voorhand in te
schrijven. Je dient je wel te preregistreren.

Welkomstvoordeel met je UiTPAS

Gratis namiddag
op het speelplein

De preregistratie is zeer belangrijk omdat het

Wie recent een UiTPAS aankocht kreeg er heel wat

gemeentebestuur alle gegevens van de kinderen nodig

welkomstvoordelen bovenop. Eén van die welkomst-

heeft voor fiscale attesten, ziekenfonds, facturen,

voordelen is een gratis namiddag naar het speelplein

telefoonnummers, bereikbaarheid ouders, enz.

van Kleit, Adegem of Maldegem!

Surf naar www.maldegem.be/webshop en controleer

Hoe ruil je dit voordeel om voor een speelbon?

je account of maak een account aan indien je nog geen

Kom langs bij de jeugddienst of het UiTloket of stuur

hebt. Vergeet ook zeker niet na te gaan of je al in het bezit

een mail naar jeugddienst@maldegem.be met je

bent van een groen speelpleinpasje! Geen pasje = geen

UiTPASnummer. Je ontvangt een voucher die je kan inruilen

speelplein.

op het speelplein, geldig voor een halve dag speelplein.

Tot op het speelplein!

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst
jeugddienst@maldegem.be
www.maldegem.be/speelpleinwerking-adegem-kleit
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NIEUW
PROGRAMMA
VANAF
WOENSDAG
29 MEI

© Lightbox Animation Studios

Woensdag 12 juni 2019
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

ONTDEK HET PROGRAMMA

Jeugdfilm
Ted en het geheim
van koning Midas

www.denhoogenpad.be
gratis programmabrochure:
aan gemeentelijke loketten
op aanvraag in jouw
brievenbus

Ted woont in Las Vegas een presentatie bij van zijn
vriendin Sara, een échte archeoloog. Ze heeft een stuk
papyrus ontdekt waarop informatie staat over een
ketting van Midas, de legendarische koning die alles wat
hij aanraakte in goud veranderde. Wanneer Sara wordt
ontvoerd door een schurk, zet Ted de achtervolging in
met zijn hond Jeff en papegaai Belzoni.

DE TICKETVERKOOP START OP
DONDERDAG 13 JUNI OM 9.00 UUR.

Info
€2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding
in de zaal.

050 71 00 21
Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem
cultureelcentrum@maldegem.be
www.facebook.com/denhoogenpad
www.denhoogenpad.be

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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Oproep Deo Gratias

Gezocht: (onvergetelijke)
herinneringen aan de
Zusters Maricolen

Opendeurdag en inschrijven

onze gemeente. De expo liep dit voorjaar al in Deinze en

Maak kennis
met de
academies

lokte toen maar liefst 3.514 bezoekers.

KUMA Beeldende Kunsten

Beeldmateriaal of verhalen over Maricolen

• zondag 16 en 23 juni van 10.00 tot 18.00 uur:

In september komt de expo Deo Gratias, over de rijke en
boeiende geschiedenis van de Zusters Maricolen, naar

Tijdens
braderie

• zaterdag 1 juni: start inschrijvingen nieuw academiejaar,
Om de rol van de kloostergemeenschap vanaf 1873

eindejaarsexposities KUMA Beeldende Kunsten.

in Maldegem te illustreren. zijn het Erfgoedcomité

Kom kijken naar de werken en doe mee met het

Maldegem en de lokale werkgroep Deo Gratias op
zoek naar oude foto’s, schoolrapporten, diploma’s,

spellenparcours!
• Maak gebruik van de gratis proefles in september.

huiswerken, …
Kortom, alle oude documenten en beeldmateriaal over
de Zusters Maricolen-school op de Markt, in Donk, het
Vossenhol en Strobrugge zijn welkom.
Met al je oude foto’s, curiosa of ander materiaal kan je

Info
050 72 89 50 | KUMA
		 Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem
kunstacademie@maldegem.be

www.academiekuma.be

terecht bij:
• Patrick Remmerie, directeur Zusters Maricolen,
050 72 98 81
• Erik Blomme, gemeentearchivaris, 050 72 86 21
De documenten worden gescand/gefotografeerd en
terugbezorgd aan de eigenaars.

Academie voor muziek, woord en dans
• maandag 3 juni vanaf 17.00 uur: start inschrijvingen
nieuwe schooljaar voor herinschrijvers, online (of in het
secretariaat van de hoofdschool)
• zaterdag 15 juni van 9.30 tot 12.30 uur: proefdag in
Maldegem

Of weet je misschien nog een pittig verhaal te vertellen

• zaterdag 15 juni om 9.30 uur: start inschrijvingen voor

over jouw schooltijd bij de Zusters Maricolen? Meld dit

nieuwe leerlingen, ook online (of in Maldegem tijdens

dan via maricolen1663@outlook.com.

de proefdag of in het secretariaat van de hoofdschool).

Info
Lokale werkgroep Deo Gratias
maricolen1663@outlook.com

Info
09 374 36 54 | Academie voor muziek,
woord en dans
		 Aalter en filialen
academie@aalter.be

www.aalter.be/academie
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© Dominique Provost

Beleef Vlaamse Meesters waar ze thuis zijn

Route Middelburg-Watervliet

Vlaamse Meesters
in Situ

Na je kennismaking met de kopie van de Bladelintriptiek

Van 1 juni tot 30 september 2019 richt de Sint-Petrus en

fietsroutes op www.vlaamsemeestersinsitu.be.

kan je verder fietsen richting Watervliet. In de Onze-LieveVrouw-Hemelvaartkerk kan je het Vlaams Topstuk uit de
zestiende eeuw De Nood Gods van Meester van Frankfurt
bewonderen. Ontdek de uitgestippelde wandel- en

Pauluskerk in Middelburg de spotlichten op de Kopie
naar de Bladelintriptiek. De pittoreske deelgemeente

Lezing over Bladelintriptiek

van Maldegem is één van de 45 locaties die Openbaar

Op donderdag 20 juni is er om 20.00 uur in de kerk

Kunstbezit Vlaanderen uitkoos in het kader van het

een lezing door Marc Martens. Hij neemt je mee

project Vlaamse Meesters in Situ.

naar de periode van Bladelin en wijdt je in over de
geheimen van de Bladelintriptiek van Rogier van de

Kopie Bladelintriptiek

Weyden en de kopie van Jan Ricx. Ad van de Wege

Dit werk uit 1630-1631 is van de hand van de Brugse

zorgt voor een intermezzo op het orgel. Als afsluiter is

schilder Jan Ricx. Het is een kopie van een drieluik

er een drankje. Inkom is gratis.

geschilderd tussen 1445-1460 door topschilder Rogier van
der Weyden in opdracht van Pieter Bladelin. Pieter Bladelin

Info

behoorde in de 15de eeuw tot de maatschappelijke top

Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus

en woonde eerst in Brugge en daarna in Middelburg,

theo.de.bruyckere1@telenet.be

dat hij opbouwde. Het thema is de menswording en de

www.vlaamsemeestersinsitu.be

aanbidding van het Jezuskind. Op het middenpaneel van
het drieluik, waarvan het origineel in de Gemäldegalerie in

Vlaamse Meesters in Situ is een initiatief van het kunst- en

Berlijn hangt, knielt de latere heer van Middelburg.

erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en past in

Openingsuren Sint-Petrus en Pauluskerk Middelburg:

het grote project Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen.

dinsdag t/m zondag 11.00 tot 17.00 uur
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

