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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

OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

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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Beste Maldegemse carnavalist.
Ik heb de sleutel van

door. Jong en oud laten zich, hoewel gemaskerd, van hun

onze gemeente nog

meeste echte kant zien. Zonder grenzen, zonder schaamte.

maar twee maanden

En ja, dat mag gewoon. Prachtig, toch?

op zak en moet hem
alweer afgeven.

’t Is een eer om de eerste keer als burgemeester mee te

Want jawel: het

feesten. Ik ben er zeker van dat bier én plezier rijkelijk

weekend van 2 en 3

zullen vloeien met verstand. Beste carnavalisten, beste

maart neemt Prins

Prins en Raad van Elf: ik wens jullie een fantastisch

Carnaval het weer

carnavalsweekend toe.

over. Het bier dat ik
voor de komende zes

Alaaf

jaar opsloeg in het
gemeentehuis zal al
snel op zijn. Gelukkig heb ik mijn whiskey goed verstopt.

De Burgemeester
Bart Van Hulle

Althans, dat hoop ik toch…
Het Maldegems carnavalsfeest blijft één van de beste
feesten van ’t jaar. Enthousiaste carnavalisten komen van
overal – uit Maldegem, maar ook uit de aangrenzende
gemeenten, uit Nederland en zelfs van nog verder.
Tienduizend feestvierders zakken elk jaar in Maldegem
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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
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem

27 Ontdek maldegem.bibliotheek.be!
2019 MAART | 3

Toegankelijk Maldegem

Maldegem Magazine
in gesproken versie
Wist je dat het Maldegem Magazine naast
een papieren en online versie ook in
gesproken versie bestaat?
Voor wie?

Kermis september 2019

Fotowedstrijd

De gesproken versie wordt ter beschikking gesteld voor

fotowedstrijd. Dit jaar is het thema “Landschappen”.

Wat?

Ben je amateurfotograaf en inwoner van Maldegem,

De gesproken versie is beschikbaar in twee bestanden

waag dan je kans en maak kans op prachtige prijzen.

(voor MP3- of Daisyspeler). Je kan de bestanden zelf

Stuur vóór 1 augustus 2019 maximum vijf foto’s naar

downloaden via www.maldegem.be/maldegem-

foto.cvimaldegem@gmail.com. De geselecteerde foto’s

magazine. Daar vind je de link naar de externe website

kan je tijdens de kermis in september bewonderen

met de bestanden.

in het gemeentehuis. Meer info kan je opvragen via

Je kan je ook via de Dienst Communicatie inschrijven om

onderstaande contactgegevens.

gratis maandelijks een CD thuis te ontvangen in het voor

blinden, slechtzienden, mensen die moeite hebben om te
lezen of anderstaligen.

Het comité voor initiatief organiseert opnieuw een

jou geschikte bestand.

Info
Info

Comité Voor Initiatief
foto.cvimaldegem@gmail.com

050 72 89 72 | Dienst Communicatie

www.facebook.com/comite.maldegem

communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/maldegem-magazine

Noord-Zuid

Subsidies ontwikkelingssamenwerking
Inwoners van Maldegem die actief zijn binnen de
ontwikkelingssamenwerking in ontwikkelingslanden

• scholen die actief werken rond Noord–Zuidrelaties,
duurzame ontwikkeling en mondiale vorming.

of voormalige Oostbloklanden, kunnen tot uiterlijk 15
augustus 2019 een subsidieaanvraag indienen.

Info
050 72 89 51 | Noord–Zuiddienst

Volgende personen of organisaties komen in

noordzuiddienst@maldegem.be

aanmerking:

www.maldegem.be/subsidies-ontwikkelingssamenwerking

• mensen die projecten ter plaatse ondersteunen of hier
sensibilisatiecampagnes uitwerken;
• jongeren die voor korte periode mee gaan
helpen aan projecten;

4 | MALDEGEM MAGAZINE

5 en 6 maart

Inzameling
veegschone
landbouwfolie
Wat: Veegschone landbouwfolie en stretchfolie. De
folie moet borstelschoon, droog en in hanteerbare

Brief begin maart

pakketten aangeboden worden, samengebonden,

Gratis huisvuilzakken

niet met nylonkoorden. Dit zal gecontroleerd worden.

Elk gezin dat op 1 januari 2019 in onze gemeente

worden. Stretchfolie (wikkelfolie van grassen,

stond ingeschreven krijgt in de week van 4 maart een

hooipakken) moet apart aangeleverd worden.

brief om gratis huisvuilzakken af te halen. In ruil voor

Wanneer: dinsdagnamiddag 5 maart en woensdag

deze brief kan je de gratis huisvuilzakken tot uiterlijk

6 maart

vrijdag 27 september 2019 afhalen op verschillende

Waar: terrein naast recyclagepark, Industrielaan in

locaties in onze gemeente of aan het onthaal van

Maldegem

de Dienst Infrastructuur, Bloemestraat 45. Alle

Kostprijs: € 1 per zak stretchfolie, € 5 of € 10 volgens

afhaallocaties en -data staan vermeld in de brief.

volume landbouwfolie

Folie die niet aan de eisen voldoet, zal geweigerd

Na 27 september is de brief niet meer geldig. Wacht
dus niet tot het te laat is! Wie de brief verloren heeft,

Info

kan een duplicaat aanvragen bij de Milieudienst.

050 72 86 13 | Milieudienst

Info

www.maldegem.be/landbouwfolie

milieudienst@maldegem.be
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
www.maldegem.be/afval-netheid

Solliciteer vóór eind maart

Gezocht: collega’s!
De gemeente Maldegem werft aan:

functiebeschrijvingen kan je raadplegen of opvragen via

• 1 afdelingshoofd grondgebonden zaken (A4a-A4b)

onderstaande contactgegevens.

• 1 diensthoofd openbaar domein (A1a-A3a)

Info
Bezorg ten laatste op zondag 31 maart 2019 je

050 72 89 36 | Personeelsdienst

kandidatuur en CV, samen met een kopie van

personeelsdienst@maldegem.be

je diploma aan Vandelanotte HR Solutions. Alle

www.maldegem.be/vacatures

sollicitatie- en aanwervingsvoorwaarden en de
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Eén nutsbedrijf

Eandis en Infrax
heten voortaan
Fluvius

Voor een vlot verkeer van jouw elektriciteit
en aardgas, bundelen netbeheerders
Eandis en Infrax de krachten.

Eandis en Infrax, de twee bedrijven die elk in een deel van
Vlaanderen instonden voor onder meer de distributie van
gas en elektriciteit, heten sinds begin februari overal Fluvius.
De klanten van het vroegere Eandis of Infrax hoeven zelf
niets te ondernemen. Wie Eandis of Infrax contacteert, komt
automatisch bij Fluvius terecht.
Voortaan zijn het medewerkers in Fluvius-uniform en

Alle info
www.fluvius.be
Gasgeur?
0800 65 0 65
Onderbreking of defect?
078 35 35 00

-wagens die in de straten de werken aan de nutsleidingen
uitvoeren. Het is ook een meteropnemer van Fluvius die de
meterstanden komt noteren. Elke medewerker heeft ook

Fluvius imago-pakket advertenties.indd 1

een Fluvius-badge bij zich om zich bij de klant te legitimeren.
Info
078 35 35 34 | Fluvius - infolijn
078 35 35 00 | Fluvius - pannes of storingen
0800 65 0 65 | Fluvius - gasgeur
www.fluvius.be
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4/02/19 13:50

Doorgang tijdelijk afgesloten

Installatie
nieuwe
dienstbrug
Balgerhoekebrug
Van maandag 4 tot en met vrijdag 7 maart zal De Vlaamse

Nieuw dak

Renovatie
sporthal Kleit
Begin maart starten renovatiewerken aan de sporthal in
Kleit. Het bestaande dak wordt afgebroken en vervangen
door een nieuw dak. Ook het plein aan Ukkie Pukkie en de
zijgevel worden aangepakt. De werken duren naar schatting
tot eind augustus 2019.

Waterweg nv het dienstbrugje naast de Balgerhoekebrug,
op de grens van Eeklo en Maldegem, vernieuwen. Tijdens
de installatie van de nieuwe brug wordt de naastgelegen

Info
050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur

Balgerhoekebrug afgesloten voor alle verkeer, dus ook

infrastructuur@maldegem.be

voor fietsers en voetgangers. Dit is noodzakelijk om de

www.maldegem.be

werken veilig en vlot uit te voeren. Ook het jaagpad vanaf
de brug richting Zomergem wordt ter hoogte van het brugje
onderbroken voor het verkeer. Er wordt een plaatselijke
omleiding voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en
voetgangers voorzien.
Info
050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit

14 extra
parkeerplaatsen
in centrum

mobiliteit@maldegem.be
www.maldegem.be

Tot begin maart wordt de parking tussen de Westeindestraat

www.devlaamsewaterweg.be

en het Sint-Annazwembad uitgebreid. Het nieuwe
parkeergedeelte bestaat uit 16 nieuwe parkeerplaatsen.
De parking zal in totaal 118 in plaats van de huidige 104
plaatsen tellen. Het gemeentebestuur wil hiermee verder
inzetten op voldoende parkeergelegenheid.
Info
050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
infrastructuur@maldegem.be
www.maldegem.be
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Veilig, verkeersvlot én gezellig

De Maldegemse Handelskilometer
krijgt een make-over
De weg van de Handelskilometer wordt niet

Wegdekverbetering in augustus 2019

beheerd door de gemeente Maldegem maar door

Eerder zal in augustus van dit jaar een noodzakelijke

Agentschap Wegen en Verkeer. Omdat die weg voor

wegdekverbetering uitgevoerd worden. Tussen nu en

de Maldegemnaar uiterst belangrijk is, is het nieuwe

augustus zal het nieuwe bestuur met Agentschap Wegen

Maldegemse bestuur sinds eind december continu in

en Verkeer overleggen welke verkeersveilige aanpassingen

onderhandeling met Agentschap Wegen en Verkeer

nog extra kunnen uitgevoerd worden tijdens deze

over de op til zijnde werken langs deze N9.

werken. Bovendien zal nu al overlegd worden welke extra
aanpassingen er wenselijk zijn op langere termijn. Zo hoopt

Rotonde kruispunt Sint-Barbarastraat

het Maldegems bestuur te komen tot een Handelskilometer

Het resultaat van dit overleg mag gezien worden. Er

die veilig zal zijn, verkeersvlot én gezellig; een N9 die goed

komt een ovonde (ovale rotonde) ter hoogte van het

is voor de bedrijven, inwoners, passanten en voor elke

kruispunt met de Sint-Barbarastraat (nabij Delhaize), die

weggebruiker. Op korte termijn zullen de bedrijven en de

een keerbeweging mogelijk zal maken. Ook zal er een

inwoners langs de N9 en alle Maldegemnaren geïnformeerd

keerbeweging mogelijk zijn bij de nieuw aan te leggen

worden en inspraak krijgen over alle ingeplande werken.

aansluiting op het nieuw industrieterrein ter hoogte van

Let’s work together to make Maldegem better!

tankstation Cuelenaere. Deze beide keerbewegingen zullen
de veiligheid van de N9 sterk verbeteren. Deze werken zullen
worden uitgevoerd eind 2020 - 2021.

Info
050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
infrastructuur@maldegem.be
www.maldegem.be
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Omgeving verbrandingsoven Balgerhoeke

Renovatie brug langs E34/N49
Op maandag 4 maart 2019 start het Agentschap

Fase 1: van 4 maart tot 15 juli

Wegen en Verkeer met een grondige renovatie van

De aannemer start met de renovatie van de brug

de brug langs de E34/N49 over het afleidingskanaal

en werkt op de rijrichting Antwerpen langs de N49.

in Maldegem (in de nabije omgeving van de

Tijdens deze werken wordt de brug richting Antwerpen

verbrandingsoven in Balgerhoeke). Het wegdek van

afgesloten en rijdt alle verkeer op de E34 op één rijstrook

de brug en ook de onderkant van de brug wordt

in plaats van twee. Het verkeer op de E34 rijdt in elke

aangepakt. Het verkeer op de E34/N49 rijdt in elke

richting over één rijstrook op de rijrichting kust via twee

richting over één rijstrook. De werken gebeuren in

doorsteken in de middenberm.

verschillende fasen en duren tot eind 2019. Tijdens
de herstellingswerken zullen er per fase ook werken

Bouwverlof: van 15 juli tot begin augustus

worden uitgevoerd aan de onderzijde van de brug.

Tijdens de zomervakantie (bouwverlof) wordt er niet

Voor landbouwverkeer en aangelanden wordt een

gewerkt. Het verkeer op de E34/N49 rijdt dan terug over

omleiding voorzien over de Brug aan de Bredeweg

twee rijstroken in de beide richtingen.

(in de volksmond “Koebrug”).
Fase 2: begin augustus tot december
Over de werken

In deze fase werkt de aannemer aan de renovatie van de

De aannemer staat in voor de volledige renovatie van

brug op de rijweg van richting de kust. Ook hier rijdt het

de brug langs E34/N49 over het afleidingskanaal van de

verkeer terug over één rijstrook in de beide richtingen. Alle

Leie in Maldegem. Er komt een nieuwe wegdek, nieuwe

verkeer rijdt nu op de kant richting Antwerpen.

waterdichting, nieuwe brugdekvoegen en nieuwe leuningen.
Ook de onderzijde van de brug wordt gerenoveerd. De

Werken onderzijde brug

voorbereidende werken gingen begin deze week al van start.

Tijdens de herstellingswerken zullen er per fase ook

Het einde van de werken is voorzien in december 2019.

werken worden uitgevoerd aan de onderzijde van de brug.
Tijdens deze werken wordt de doorgang onder de brug

Fasering en omleiding

afgesloten. Voor landbouwverkeer en aangelanden wordt

Voorbereidende werken vanaf 11 februari

een omleiding voorzien over de Brug aan de Bredeweg

De aannemer maakt doorsteken door de middenberm.

(in de volksmond “Koebrug”). Op de brug zullen tijdelijke

Deze werken gebeuren ‘s nachts. Het verkeer op de E34/N49

verkeerslichten het verkeer beurtelings regelen.

rijdt tussen 22.00 uur en 5.00 uur over één rijstrook in de
beide richtingen.

Info
050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit
mobiliteit@maldegem.be
www.maldegem.be
www.wegenenverkeer.be/maldegem
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Wekelijkse markt doet Maldegem bruisen!

Nieuwe
abonnementsformule

Van A tot Z

Startersbrochure
maakt horecaondernemers
wegwijs

Met een nieuw marktreglement, goedgekeurd in de
zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2019,
wil het gemeentebestuur de abonnementsformule
nog aantrekkelijker maken voor markkramers. Op
die manier ondersteunen we de marktkramers én
houden we het aanbod voor bezoekers kwalitatief en

Wil je een horecazaak opstarten en meer weten over

gevarieerd.

alle noodzakelijke voorschriften en verplichtingen?
Raadpleeg dan via www.maldegem.be/horeca

Wie op maandagvoormiddag een bezoek brengt aan

zeker de startersbrochure “Van A tot Z naar je

het centrum, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat onze

eigen horecazaak” die de gemeente samen met de

wekelijkse marktdag heel wat volk lokt. En terecht: onze

Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten

markt is een leuk(e) en gezellig(e) ontmoetingsmo-

(VVSG) en Horeca Vlaanderen ontwikkelde.

ment en -plaats omringd door tal van horecazaken.
Ook voor de marktkramers is onze marktdag aan-

In de brochure vind je meer info over het statuut

trekkelijk, dat bewijst het uitgebreide en gevarieerde

als zelfstandige, verzekeringen, brandveiligheid,

aanbod van maar liefst vijftig marktkramers!

roken, het schenken van sterke drank, btwtarieven, voedselveiligheid, geluidsnormen, Sabam

Info

(auteursrechten), toegankelijkheid, afval, openingsuren,

050 72 89 47 | Dienst Lokale Economie

personeel,... Enkele handige checklists zetten alle

Marktstraat 7, Maldegem

verplichtingen voor je op een rijtje.

lokale.economie@maldegem.be
www.maldegem.be/wekelijkse-markt

Info
050 72 89 47 | Dienst Lokale Economie
Marktstraat 7, Maldegem
lokale.economie@maldegem.be
www.maldegem.be/horeca
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Model 12

Nieuw voorlopig
rijbewijs
BREXIT

Gevolgen voor je
rijbewijs en
identiteitsdocumenten

Wie zijn of haar voorlopig rijbewijs B laat vervallen
(door geen praktisch rijexamen af te leggen of er
niet voor te slagen), kan sinds 1 februari meteen
een nieuw voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen.
Tot daarvoor moest je drie jaar wachten. De nieuwe
regeling moet kandidaat-bestuurders de kans geven
hun rijvaardigheden te blijven oefenen tijdens de
wachtperiode van drie jaar.

Op 29 maart 2019* verlaat Het Verenigd Koninkrijk
de Europese Unie, de zogenaamde Brexit.

Opgelet: je kan het voorlopig rijbewijs slechts één
keer aanvragen en het is geldig voor een periode van

Inwoners van Maldegem die houder zijn van een rijbe-

twaalf maanden. Alle info en voorwaarden om dit

wijs van het Verenigd Koninkrijk, raden we aan om

rijbewijs te kunnen aanvragen, kan je via onderstaande

vóór 25 maart 2019 naar de Dienst Bevolking komen om

contactgegevens raadplegen.

het rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs
via een eenvoudige omwisselingsprocedure. Burgers die
hun Brits rijbewijs willen behouden, zullen na die datum
enkel een Belgisch rijbewijs kunnen verkrijgen nadat ze

Oefen je theorie via MijnrijbewijsB.be

theorie- en praktijkexamen hebben afgelegd, eventueel

Wil je de theorie voor je rijbewijs B onder de knie

met een overgangsperiode tot 31 december 2020.

krijgen? Online studeren op jouw tempo, waar en
wanneer je wil? Oefenen op alle mogelijke manie-

Over reisdocumenten is bij het in druk gaan van dit maga-

ren: van meerkeuze- tot videovragen? En alvast

zine nog geen beslissing genomen. Wie dus na 29 maart

een proefexamen afleggen voor je aan je echte

2019 naar het Verenigd Koninkrijk gaat, moet ruim op

theoretische rijexamen begint?

voorhand informeren naar de benodigde documenten.

Surf dan naar mijnrijbewijsB.be. Jouw persoonlijke

Wie volledig op zeker wil spelen, vraagt be-

co-piloot voor een vlot parcours! Een online leer-

ter een internationaal paspoort aan.

platform van de Stichting Vlaamse Verkeerskunde,
volledig gratis en toegankelijk voor iedereen.

*Het is mogelijk dat het uittredingsakkoord niet
wordt bekrachtigd door het Brits parlement.

Info
Info
050 72 89 45 | Dienst Bevolking

050 72 89 45 | Dienst Bevolking
Marktstraat 7, Maldegem

Marktstraat 7, Maldegem

bevolkingsdienst@maldegem.be

bevolkingsdienst@maldegem.be

www.maldegem.be/voorlopig-rijbewijs

www.maldegem.be/thema-burgerzaken

2019 MAART | 11

Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen

Partnerschap om doelstellingen
te bereiken
Maldegem schaart zich achter 17 duurzame

Om het actieplan te verwezenlijken werkt gemeente

ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere

Maldegem samen met haar inwoners, organisaties, bedrijven

samenleving, waaronder het versterken van de

en scholen. Daarnaast krijgt de gemeente ook ondersteuning

implementatiemiddelen en het revitaliseren

vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen en Veneco.

van het wereldwijd partnerschap
voor duurzame ontwikkeling. De

Samenwerking met scholen

Verenigde Naties verwachten meer

De Klimaatbende is een voorbeeld van een

samenwerking: tussen bedrijven,

samenwerking tussen gemeente Maldegem,

regeringen, burgers en organisaties,

MOS Oost-Vlaanderen en alle Maldegemse

maar ook tussen alle spelers onderling.

basisscholen. Samen proberen we gedurende

Technologie, het delen van kennis,

twee schooljaren de CO2-uitstoot van

handel, financiën en data zijn erg
belangrijk.

de scholen met 5 % te verminderen. De
leerlingen krijgen opdrachten en worden aangezet na
te denken over hun eigen handelingen en gedragingen.

Actieplan voor Duurzame Energie

Op deze manier willen sensibiliseren en samen het doel

Op 26 maart 2015 heeft het gemeentebestuur van

van 5 % minder CO2-uitstoot bereiken.

Maldegem de burgemeestersconvenant ondertekend.
Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen

Info

en projecten te vertalen zijn ondertekenaars van het

050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

Burgemeestersconvenant verplicht om de uitstoot op hun

noordzuiddienst@maldegem.be

grondgebied gedetailleerd in kaart te brengen (nulmeting) en,

www.vvsg.be (>Internationaal)

binnen een jaar na hun ondertekening, een ‘Actieplan voor
Duurzame Energie’ in te dienen, waarin hun belangrijkste

050 72 86 13 | Milieudienst

voorgenomen acties worden aangegeven.

milieudienst@maldegem.be
www.maldegem.be/klimaatgezond-maldegem
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vr 8/03/19
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur

Improvisatie Theater
(vervolgcursus)

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 20.00 tot 23.00 uur

Oud St. Jozef

Waar: Zaal De Kesel 2de verdieping, Dorp 14,

Piv Huvluv - Zijn er nog
vragen?
Zie pag. 24

t.e.m. ma 6/05/19
Zoektocht "3de Al onder de
weg van Maldegem"

ma 11/03/19
PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur

Dag naar eigen keuze te bepalen

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar: start café ’t Voske – einde Middelburg

Oud St. Jozef

Meer info: dirk.temmerman9@gmail.com,
0487 38 70 35, www.komopmaldegem.be

vr 1/03/19
‘Muziek op aanvraag’
met Freddy Lippens

di 12/03/19
Krulboltornooi Regio
Meetjesland
Van 13.30 tot 17.00 uur
Waar: A. Trensonstadion indoor, Ringlaan,

Van 14.00 tot 16.00 uur

Maldegem

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,

Meer info: 09 269 32 14, sport.mvl@okra.be

Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
Meer info: 050 40 39 22, centrumleider@
maldegem.be, www.ocmwmaldegem.be

za 2/03 en zo 3/03
Carnaval Maldegem
Zie pag. 15

ma 4/03/19
Schaaknamiddag

Contactgroep
‘Parkinson’

Van 8.30 tot 18.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Jeugdfilm Diep in de zee
Zie pag. 24

do 7/03/19
Zing mee met Jan
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Van 19.00 tot 21.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef
In samenwerking met Femma Maldegem.

do 14/03 en 28/03/19
Handwerkcafé
Van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine
Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem Donk
Meer info: Femma, 0470 64 13 83

do 14/03/19
Op het potje,
zindelijkheidstraining
Van 19.30 tot 21.30 uur
Meer info: Huis van het Kind, tel. 050 40 39 26

Oud St. Jozef

Infosessie ‘Stop
met piekeren’
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
In samenwerking met KVLV Maldegem

Daguitstap Roeselare

Infosessie werking
Sociaal Huis

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

di 5/03/19

Meer info: 0477 42 27 90, info@solvzw.be

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Oud St. Jozef

Maldegem

Adegem

Van 14.00 tot 15.30 uur

Van 13.30 tot 16.00 uur
Oud St. Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92,

woe 13/03/19

za 16/03/19
Maldegems Bierfestival 2019
Van 14.00 tot 22.00 uur
Waar: zaal K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82,
Maldegem
Meer info: maldegemsbierfestival.wordpress.
com, Facebook

Cursus aquareltechnieken voor
beginners

Tweedehandsbeurs

Van 13.30 tot 16.30 uur

Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp

Oud St. Jozef

16/B, Adegem

woe 13/03, 20/03 en
27/03/19

zo 17/03/19

Meer info: Gezinsbond, 050 71 55 77,
wilfriedsierens@hotmail.com

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

In samenwerking met Samana Maldegem
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ma 18/03/19
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 19/03/19
Cursus aquareltechnieken voor
gevorderden
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

De Nacht van de Maldegemse
Meesters
Zie pag. 16

Magenta ondersteuningstraject zorg
werk leven balans voor
ouders van een zorgenkind
Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: 050 40 39 26, huisvanhetkind@
maldegem.be

20/03/19
Workshop ‘Werken
met gemengde
technieken’

Babymassage
Van 10.15 tot 12.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: 050 40 39 26, huisvanhetkind@
maldegem.be
In samenwerking met CM

vr 22/03/19
Worstenkaarting
Van 19.30 tot 23.30 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",

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

Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: De Donkse Roodborst

Jenne Decleir - Sacrale
Vertellingen uit de volksmond
(Dario Fo)
Zie pag. 25

ma 25/03/19
Filmnamiddag
‘Darkest hour’
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 26/03/19
Voordracht
‘De MUG-helikopter’

Wil je jouw activiteit in deze
kalender? Dat kan! Surf naar
www.uitdatabank.be en vraag je
invoeraccount aan. Je activiteit
verschijnt dan niet alleen in
dit infomagazine (enkel nietcommerciële activiteiten en

Van 14.00 tot 16.30 uur

invoeren vóór de 1ste van de

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

voorafgaande maand), maar ook

Van 9.00 tot 12.00 uur

Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

In samenwerking met Vief Maldegem

op www.uitinvlaanderen.be en

Oud St. Jozef

woe 20/03/19
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

do 21/03/19
Vrij inloopmoment
Kind & Gezin
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: consultatiebureau Kind & Preventie,
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: 050 40 39 26, huisvanhetkind@
maldegem.be
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Kookles

www.uitinmaldegem.be en tal
van andere gedrukte en online

Van 19.00 tot 22.00 uur

kalenders. Wekelijkse activiteiten

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

verschijnen niet in dit overzicht

Oud St. Jozef

en kan je raadplegen via de online

In samenwerking met Femma Maldegem

za 30/03/19
Meetjesland deelt en feest!
Zie pag. 15

zo 31/03/19
Gents Madrigaalkoor –
Passieconcert
Zie pag. 25

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

UiTTIPS

30 maart

2019

Meetjesland
deelt
en feest!
Ben je nieuwsgierig wat er allemaal te
delen valt in het Meetjesland? Dan hebben
Natuurpunt en Partners Meetjesland en
autodelen.net het ideale menu voor jou met
‘Meetjesland deelt en feest’!
Als start is er een potluck, wat zoveel wil
zeggen als een gedeeld lunch: iedereen
brengt iets lekkers mee en samen
zorgt dat voor een heerlijk buffet. In de
namiddag word je ondergedompeld in het
deellandschap via inspirerende workshops
en leuke introducties van verschillende
Meetjeslandse initiatieven. En als afsluiter
is er een gezellige babbel tijdens de
‘restjesreceptie’. Repair café, Voedselteams,
Volterra, Deelvélo’s, Restjesredders en
Cozycar tekenden reeds aanwezig. Kom jij
ook?

VRIJDAG 1 MAART
• 16u00 : CAR
NAVAL ON ICE

ZATERDAG 2 MAART
• 13u30 :
KIN
tot 16u

• 19u30 :

MACHTSOVERDRACHT in

• 21u30 :

RONDGANG met Raad van

en inschrijven kan via www.npmeetjesland.

het gemeentehuis
Elf, Prins en gevolg

ZONDAG 3 MAART

• 15u30 :
• 16u00 :
• 17u30 :
• 19u30 :
• 21u00 :
• 21u30 :

Deelnemen is gratis maar inschrijven is
verplicht. Het volledige programma bekijken

DERCARNAVAL in verwarm
de feesttent in
het Sint-Annapark, verkiezi
ng jeugdprins & -prinses

• 24u00 :

23e RECLAMESTOET

40e KINDERCARNAVALSTOE

GOUDEN WORSTENWORP

53e AVONDSTOET

T

vanuit het gemeentehuis

CARNAVALSFUIF Sint-Annap
ark
STRAATCARNAVAL en KRO
EGENTOCHT
met Raad van Elf, Prins en
gevolg in de deelnemende café’s. WEDSTR
IJD BEST VERKLEDE
(win een waardebon €200,
ballonvaar t, ...)
MASKERS AF Café Havann
a Lounge

be/deelfeest.
Waar en wanneer: zaterdagmiddag 30
maart, Villa Snoeck, Stationsstraat 69, Aalter

Info
09 377 93 00 | Natuurpunt en
Partners Meetjesland
09 242 32 75 | Autodelen.net
www.npmeetjesland.be/deelfeest

DRUK VAN HOESTENBERG

HE, MALDEGEM 050 72

99 90

Alle info over het carnavalsprogramma, de nieuwe prins
carnaval en de verkeersmaatregelen kan je raadplegen
via www.carnavalmaldegem.be of in de carnavalskrant
die half februari bedeeld werd in alle bussen van
Maldegem.
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© Noël Ryheul

Nacht van de geschiedenis

De Nacht van de Maldegemse Meesters
De 17de editie van de Nacht van de Geschiedenis

Datum: dinsdag 19 maart

van Davidsfonds op dinsdagavond 19 maart

Aanvang: 20.00 uur

staat helemaal in het teken van meesterschap.

Prijs: € 10 - € 7 voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders

In de Sint-Barbarakerk van Maldegem zetten

en leden van de heemkundige kring

Davidsfondsafdelingen Maldegem en Adegem met

Inschrijven: door storting via BE93 7470 3294 5267 van

medewerking van heemkundige kring Het Ambacht

Davidsfonds Maldegem

Maldegem twee Maldegemse meesters in de kijker:
kunstschilder Romaan Eugeen Van Maldeghem en
organist-componist Jef Tinel.

Info
050 71 43 57 | Piet Blomme
050 71 31 32 | Etienne Dhont

Geschiedkundige Marc Martens houdt een lezing over
het doek Dood en verheerlijking van de Heilige Barbara,

etienne.dhont@telenet.be
www.meetjeslandsemeesters.be

een schenking van Romaan Eugeen Van Maldeghem in
1860. Er worden ook een aantal unieke tekeningen en

Dit initiatief kadert tevens in het project Meetjeslandse

schetsen van Van Maldeghem uit de collectie van het

Meesters, een kunstzinnig erfgoedproject van Comeet dat –

Gemeentearchief van Maldegem getoond. Organist Ad

naast het artistiek erfgoed van de regio – ook het meesterschap

van de Wege speelt liederen van Jef Tinel. Daarnaast

van de lokale (amateur)kunstenaars in de kijker zet.

geeft lic. Etienne Dhont toelichting bij de 14 neogotische
glasramen. Als afsluiter is er een drankje.
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Project ter bescherming van kerkuil

Wildpopulatie kerkuil 2018:
een matig overgangsjaar
2016 en 2017 waren voor de kerkuil twee topjaren.
Het voorjaar 2018 was echter zeer nat waardoor
minder prooidieren beschikbaar waren. Daardoor
ging de kerkuil pas later op het jaar broeden met een
lagere voortplantingscijfer tot gevolg (zie tabel). 2018
is daarom een gemiddeld jaar, vergelijkbaar met 2015.
De 11 gelukte en gecontroleerde broedgevallen (in
broedkast) leverden een jongengetal (pulli) op van 27
stuks. Slechts 21 werden als uitgevlogen geregistreerd.
De twee goede broedlocaties in Middelburg kenden dit
jaar jammer genoeg geen succes. In de Vulderstraat
in Adegem broedde een kerkuil achter isolatieplaten
van een runderstal, ondanks de aanwezigheid van
een broedkast. Een kerkuiljong had pech en is er naar
beneden getuimeld, wat wel vaker voorkomt. Hopelijk
kiest het broedpaar in 2019 wel voor de kast.
Dit plaatstrouw mannetje uit de Heirweg in Donk
heeft nakomelingen in het Vossenhol en Driepikkel
(Knesselare). Eén achterkleinkind werd in 2018
gecontroleerd in Veldegem (Zedelgem).

Info

050 71 56 98 | Werkgroep kerkuilen

frank.vandekeere@scarlet.be
Rokalseidestraat 8, Maldegem

Kerkuilpopulatie in Maldegem
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gecontroleerde broedlocaties

30

32

32

34

32

32

31

Broedsels

8

3

12

13

18

19

14

waarvan mislukt

2

0

0

4

2

2

2

waarvan vrij broedsel

1

1

2

1

1

waarvan tweede broedsel

1

0

0

0

0

Pulli (jongen)

31

3

56

23

38

51

27

Uitgevlogen

27

3

50

17

34

48

21

Nestgemiddelde

3,9

1,0

4,7

2,9

2,7

3,2

2,5
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 30 JANUARI 2019
1. NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING

De politiezone was wettelijk verplicht om een autonome

VAN 20 DECEMBER 2018: GOEDKEURING

(externe) veiligheidsconsulent aan te stellen en maakt

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 18

gebruik van een medewerker van de PZ Gent (functionaris

december 2018 worden goedgekeurd.

voor gegevensbescherming);
De kostprijs bedraagt forfaitair € 4.000 voor het jaar 2019;

2. NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN
DE GEMEENTERAAD VAN 7 JANUARI 2019: GOEDKEURING

De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de

De notulen van de installatievergadering van de

burgemeester van 20 december 2018 betreffende de

gemeenteraad op 7 januari 2019 worden goedgekeurd.

basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen
de PZ Gent en de PZ Maldegem (inzet veiligheidsconsulent).

3. TOESPRAKEN DOOR DE FRACTIELEIDER:
KENNISNEMING

6. WIJZIGING EINDDATUM OVEREENKOMST

Bij het begin van de legislatuur wordt aan de fractieleiders

GEMEENTEBESTUUR MET SCHOOLCOMITÉ VOOR

van de minderheid de kans geboden een toespraak te

HERAANLEG PLEIN EN ZIJMUUR SPORTHAL KLEIT*

houden in de gemeenteraadszitting.

De gemeenteraad besliste op 26 april 2018, de
overeenkomst met de school voor de her aanleg van het

De gemeenteraad neemt kennis van de toespraken van:

plein tussen sporthal De Berken en VBS De Kleiheuvel en

dhr. Marten De Jaeger als fractieleider van CD&V,

vernieuwen van de gevelbekleding van de sporthal werd

dhr. Timothy De Groote als fractieleider van Vlaams Belang.

goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2018, maar
werd op heden nog niet uitgevoerd.

4. GELDIGHEIDSDUUR OF UITVOERINGSTIJD VAN HET

De werken zullen niet op de vooropgestelde datum (5

GEMEENTERAADSADVIES VOOR DE PLAATSING EN

januari 2019) kunnen starten, de voorziene einddatum van 9

HET GEBRUIK VAN 'VERPLAATSBARE' TIJDELIJKE VASTE

maart 2019, is hierdoor achterhaald.

CAMERA'S OP OPENBAAR DOMEIN*

De einddatum uit art 4 van de overeenkomst tussen het

De gemeenteraad besliste op 28 juni 2018 over het gebruik

gemeentebestuur en het schoolcomité voor de her aanleg

van een tijdelijke vaste camera op een niet-besloten plaats

van het plein en de zijmuur van de sporthal te Kleit wordt

inzake preventie en handhaving van sluikstort en zwerfvuil.

gewijzigd naar 31 augustus 2019 i.p.v. 9 maart 2019.

Er werd nog geen geldigheidsduur bepaald maar dit is wel
wettelijk verplicht.

7. OPRICHTING GEMEENTELIJKE EN
INTERGEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE (GBC)*

De gemeenteraad beslist nu om de uitvoeringstijd

• Naar aanleiding van de start van de nieuwe legislatuur

voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste

dient een nieuwe gemeentelijke begeleidingscommissie

bewakingscamera's of verplaatsbare vaste camera's te

(GBC) te worden aangesteld. In de GBC onderzoeken de

beperken tot 31 december 2025.

betrokken partners gezamenlijk mobiliteitsknelpunten en
werken voorstellen tot oplossingen uit.

5. LOKALE POLITIE - AKTENAME BESLUIT VAN DE
BURGEMEESTER:
BASISPROTOCOLAKKOORD VAN INTERZONALE

• De gemeenteraad beslist wie de adviserende leden zijn en
wie de voorzitter wordt van de GBC.
• De gemeenteraad richt een gemeentelijke

SAMENWERKING TUSSEN DE POLITIEZONE (PZ) GENT EN

begeleidingscommissie (GBC) op als een multidisciplinair

DE PZ MALDEGEM (INZET VEILIGHEIDSCONSULENT)

en beleidsdomein overschrijdend overlegforum

De burgemeester besliste op 27 februari 2017 over het
basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen
de PZ Gent en de PZ Maldegem (inzet veiligheidsconsulent)

verantwoordelijk voor:
• De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie
en, in voorkomend geval, de herziening van het
gemeentelijke of intergemeentelijk mobiliteitsplan;

18 | MALDEGEM MAGAZINE

• De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de

10. DE VIERKLAVER VZW - AANDUIDING

opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij

VERTEGENWOORDIGERS

het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.

De gemeenteraad gaat akkoord om de verbintenis met de

• Volgende adviserende leden worden toegevoegd aan de
GBC:

vzw De Vierklaver verder te zetten en duidt schepen Glenn
Longeville aan als vertegenwoordiger van de gemeente

• De burgemeester, tevens als voorzitter van de GBC

in de Raad van Bestuur. Schepen Nicole Maenhout wordt

• De schepen van openbare werken en mobiliteit

aangeduid als plaatsvervanger.

• De algemeen directeur
• Het diensthoofd van de dienst infrastructuur

11. MEETJESLANDSE BURENSPORTDIENST - AANDUIDING

• Het diensthoofd mobiliteit

VERTEGENWOORDIGERS

• Projectleider wegenis en riolering

De gemeenteraad gaat akkoord om het lidmaatschap van

• Gemeentelijke omgevingsambtenaar

de Meetjeslandse Burensportdienst te verlengen en duidt

• Een vertegenwoordiger van de lokale politie

schepen Glenn Longeville aan als afgevaardigde in het

• Een vertegenwoordiger van de brandweer

beheerscomité. Raadslid Danny Vannevel wordt aangeduid

• Een vertegenwoordiger namens elke lijst die deelnam aan

als plaatsvervanger.

de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en
waarvan kandidaten in de gemeenteraad verkozen zijn.
• De Fietsersbond

12. OOSTKUSTPOLDER - AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGERS
De gemeenteraad gaat akkoord om de verbintenis met

8. OPRICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST

de Oostkustpolder te verlengen en duidt schepen Nicole

VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Maenhout aan als effectief vertegenwoordiger met

(GIDPBW) VERGUND BIJ MB 10.12.2018

raadgevende stem in de algemene vergadering en in de

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk

raad van bestuur van Oostkustpolder met Henk Deprest en

welzijn gingen akkoord met de oprichting van een

Jason Van Landschoot als respectievelijke plaatsvervangers.

'gemeenschappelijke interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk' voor het OCMW en het

13. TOERISME OOST-VLAANDEREN - AANDUIDING

gemeentebestuur van Maldegem.

VERTEGENWOORDIGERS

Bij ministerieel besluit van 10 december 2018 wordt hiervoor

De gemeenteraad gaat akkoord om de verbintenis met

toelating verleend.

de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen verder te zetten
en duidt schepen Peter E. Van Hecke aan als effectief

De gemeenteraad neemt akte van het ministerieel besluit

vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene

van 10 december 2018 waarbij toelating wordt verleend

vergadering met voorzitter Peter T. Van Hecke als

een 'gemeenschappelijke interne dienst voor preventie

plaatsvervanger. Peter E. Van Hecke wordt tevens

en bescherming op het werk' op te richten voor het

voorgedragen als lid van de raad van bestuur van de vzw

gemeentebestuur en het OCMW van Maldegem.

Toerisme Oost-Vlaanderen.

9. COMEET - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS

14. VOORDRACHTEN INTERGEMEENTELIJKE ONROEREND

De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het

ERFGOEDDIENST MEETJESLAND (IOED MEETJESLAND)

lidmaatschap in Comeet en duidt schepen Nicole Maenhout

De IOED ondersteunt de gemeentebesturen en ambtenaren

aan als stemgerechtigd lid van de gemeente in de raad van

in hun beleid en dienstverlening inzake bouwkundig,

bestuur. Raadslid Dino Lateste wordt aangeduid als lid met

landschappelijk en archeologisch erfgoed. Om een

raadgevende stem uit de minderheid.

kwaliteitsvolle werking te garanderen stellen Veneco,
Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET) en Regionaal
Landschap Meetjesland (RLM) hun expertise ter beschikking.
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De gemeenteraad beslist om Nicole Maenhout, schepen

18. ACTIEPLAN COACHING TRAJECT MOOIMAKERS*

van cultuur en ruimtelijke ordening, aan te duiden als

Momenteel wordt in de gemeente Maldegem al heel veel

bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Maldegem

actie ondernomen in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.

in de feedbackgroep van de IOED Meetjesland. Tevens wordt

De Vlaamse overheid enerzijds en Fost Plus, Comeos

Isabel Ginneberge, cultuurbeleidscoördinator, aangeduid

Vlaanderen en Fevia Vlaanderen anderzijds ondertekenden

als ambtelijke vertegenwoordiger met Fien Devuyst van de

een overeenkomst ‘coachingstraject Mooimakers.’ Dit is een

dienst ruimtelijke ordening als plaatsvervanger.

initiatief van de OVAM, Fost Plus en VVSG dat werkt rond
afval, zwerfvuil en sluikstort.

15. UITBREIDING VERKAVELING TESTENHOEK -

Het coaching traject zorgt er voor dat de gemeente een

GOEDKEUREN TRACÉ WEGENIS EN TECHNISCH DOSSIER

subsidie ontvangt van 30.000 euro gespreid over 3 jaar.

BETREFFENDE DE VERKAVELINGSAANVRAAG

De gemeente vult dit jaarlijks aan met 10.000 euro extra

Op 17 juli 2018 werd een verkavelingsaanvraag ingediend

financiële middelen voor uitgaven die niet onder de subsidie

voor de ontwikkeling van het gebied Testenhoek /

van Mooimakers vallen.

Kleitkalseide.
De aanvraag voorziet 8 loten voor eengezinswoningen,

De gemeenteraad keurt het actieplan dat opgesteld werd

de aanleg van wegenis- en rioleringsinfrastructuur en de

in samenwerking met OCMW-bestuur, gemeentebestuur

bijhorende nutsvoorzieningen.

Maldegem en Mooimakers goed.

De gemeenteraad verleent goedkeuring, mits aanvullende

19. KOSTELOZE OVERNAME WEGENIS EN

voorwaarden, aan het plan voor het tracé en het technisch

INFRASTRUCTUUR BAARLEHOF*

dossier van de uitbreiding van de verkaveling Testenhoek.

De gemeenteraad besliste op 9 februari 2012 over de
vaststelling van het tracé van de verkaveling in de omgeving

16. BELASTINGEN OP DE STANDPLAATSEN OP DE

van de Buurtstraat en 't Rivierenhof.

WEKELIJKSE MARKT*

De verkavelaar moest de gronden van de wegenis en

De gemeenteraad vestigde op 20 december 2013

de openbare infrastructuur kosteloos aan de gemeente

het belastingreglement op de standplaatsen op de

afstaan.

wekelijkse markt.
In 2017 is de wetgeving op ambulante handel gewijzigd,

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte betreffende de

maar het reglement werd hier nog niet aan aangepast.

kosteloze afstand van de wegenis en infrastructuur in
Baarlehof goed.

Het belastingreglement op de standplaatsen op de
wekelijkse markt, wordt met wijzigingen opnieuw

20. OOSTKUSTPOLDER - RAMING ONDERHOUD

vastgesteld.

WATERLOPEN 3E CATEGORIE 2019*
De Polders en Wateringen moeten jaarlijks instaan voor

17. REGLEMENT AMBULANTE HANDEL - WIJZIGING EN

het onderhoud van de waterlopen van de 3de categorie

VERVANGING*

gelegen binnen de omschrijving van hun gebied. De

De gemeenteraad vestigde het reglement op ambulante

kosten hiervoor kunnen zij doorrekenen aan het bevoegde

activiteiten in haar zitting van 19 december 2007.

gemeentebestuur.

In 2017 is de wetgeving op ambulante handel gewijzigd. Het

Het bestuur van de Oostkustpolder stelde de raming op

Maldegemse marktreglement (uit 2007) is hier nog niet aan

voor het werkingsjaar 2019, met een totaal geraamde

aangepast.

kostprijs van 5.362,70 euro.
De raming voor de onderhoudswerken aan de waterlopen

Het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op

van de 3de categorie van de Oostkustpolder, met een totaal

de openbare markten en op het openbare domein wordt

geraamde kostprijs van 5.362,70 euro voor 2019, wordt

met wijzigingen opnieuw vastgesteld.

goedgekeurd.
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21. POLDER VAN MALDEGEM - RAMING ONDERHOUD WL

24. AANSTELLING LEDEN RAAD VAN BESTUUR AGB

2019*

MALDEGEM*

Het bestuur van de Polder Van Maldegem stelde de raming

Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad dient tot

op voor het werkingsjaar 2019, met een totaal geraamde

volledige vernieuwing van de Raad van Bestuur overgegaan

kostprijs van 63.892,25 euro.

te worden.

De raming voor de onderhoudswerken aan de waterlopen

De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsleden aan

van de 3de categorie van de Polder van Maldegem, met een

te stellen als lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom

totaal geraamde kostprijs van 63.892,25 euro voor 2019,

Gemeentebedrijf Maldegem.

wordt goedgekeurd.
Ter info:
22. WATERING VAN DE WAGEMAKERSTROOM - RAMING

De volgende gemeenteraadszittingen zullen

ONDERHOUD WATERLOPEN 3E CATEGORIE 2019*

doorgaan op woensdag 27 februari en op woensdag

Het bestuur van de Watering van de Wagemakerstroom

27 maart 2019.

stelde de raming op voor het werkingsjaar 2019, met een

De agenda zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting,

totaal geraamde kostprijs van 31.704,50 euro.

bekend gemaakt worden op de gemeentelijke
website: www.maldegem.be/gemeenteraad.

De raming voor de onderhoudswerken aan de
waterlopen van de 3de categorie van de Watering van de

De gemeenteraadszittingen gaan steeds door om

Wagemakerstroom, met een totaal geraamde kostprijs van

19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis op de

31.704,50 euro voor 2019, wordt goedgekeurd.

derde verdieping in het gemeentehuis, Marktstraat 7.
U bent van harte welkom bij de openbare zitting.

23. DEFINIËREN BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR*
De definitie dagelijks bestuur, zoals opgenomen in het

Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad

decreet lokaal bestuur, handelt over het vaststellen van de

kunt u raadplegen op de gemeentelijke website

plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden

vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in de

van overheidsopdrachten.

eerstvolgende zitting.

Het decreet lokaal bestuur stelt dat het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling
van de wijze van gunnen en de voorwaarden van
overheidsopdrachten wanneer het gaat om opdrachten van
dagelijks bestuur
Het behoort hierbij tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad om vast te stellen welke opdrachten van
werken, leveringen en diensten kunnen worden beschouwd

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
werden door alle fracties unaniem goedgekeurd.

als opdrachten van dagelijks bestuur.

Bij de andere punten was de stemming verdeeld of

De gemeenteraad beslist over de omschrijving van de

enkel kennis genomen werd van het punt.

diende de gemeenteraad niet te stemmen omdat

overheidsopdrachten als dagelijks bestuur, waarvoor het
college van burgemeester en schepenen bevoegd is om de
plaatsingsprocedure en voorwaarden vast te stellen.
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Sportaanbod voor jong en oud

#Sportersbelevenmeer!
KIJK! IK FIETS!

START TO MOUNTAINBIKE

VOETBALSPEELTUIN

Kan je kind al fietsen met

Voor beginnende mountainbiker,

Op een kindvriendelijke, speelse

steunwieltjes, maar weet je niet

jong én oud! De klemtoon ligt op het

en doelgerichte manier worden

goed hoe het nu verder moet? Wil je

recreatieve aspect.

de basistechnieken en – tactieken

graag zelf jouw kapoen begeleiden

van het voetbalspel aangeleerd.

zodat je trots van op de eerste rij

Wanneer: zaterdag 4, 11, 18

Van algemene naar specifieke

kan meekijken wat hij/zij al kan? Dan

en 25 mei 2019

bewegingsvaardigheden.

is KIJK! Ik fiets! echt iets voor jou! Een

Tijdstip: 9.00-12.00 uur

ervaren monitor zorgt voor leuke

Waar: Sporthal MEOS

Wanneer: maandag 6, 13, 20, 27 mei

oefeningen die jullie samen kunnen

Prijs: kinderen € 15, volwassenen

en maandag 3, 17, 24 juni 2019

doen.

€ 20

Tijdstip: 17.30 - 18.45 uur

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Waar: Sporthal Meos

Wees er wel snel bij want er zijn

Meebrengen:

Prijs: € 24,50

slechts 30 inschrijvingen mogelijk.

• Helm

Leeftijd: °2014-°2011

• Voldoende water

Meebrengen: sportieve kledij en

Wanneer: zaterdag 27 april 2019

• Sportieve kledij

voldoende water

Tijdstip: 9.00-12.00 uur

• Mountainbike – Heb je geen

Info

Waar: Sporthal MEOS

mountainbike en wil je graag

Prijs: € 10,50

meedoen, neem contact op met

050 72 89 70 | Sportdienst

de Sportdienst

sportdienst@maldegem.be

Leeftijd: kinderen die wel al met
steunwieltjes kunnen fietsen, maar

Inschrijven: zie verder

Sporthal Meos,

nog niet zonder.

Bloemestraat 36/D, Maldegem

Meebrengen:

www.maldegem.be/sportaanbod

• Eigen fiets zonder steunwieltjes
• Begeleider (mama, papa, oma,
opa,…)
• Tussendoortje en water voor
kind en begeleider
• Helm (verplicht)
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Schrijf je in voor KIJK! Ik fiets!, Start to mountainbike of
voetbalspeeltuin. Vanaf zaterdag 30 maart 2019 om 9.00 uur
via www.maldegem.be/webshop of bij de Sportdienst tussen
9.00 en 12.00 uur.

Game, Set,
Match!
Wie graag een balletje slaat, kan terecht op één van de
vier graveltennisterreinen op het sportpark Maurice
De Waele aan sporthal Meos. Je kan een vast tennisuur
per week of een vrij uurtje tennis reserveren. Meer info
over het seizoensabonnement of het reservatiesysteem
voor het vrije uurtje kan je raadplegen via de website
(sportpark) of bij de Sportdienst.

Info
050 72 89 70 | Sportdienst
sportdienst@maldegem.be
Sporthal Meos, Bloemestraat 36/D, Maldegem

Buitenspeeldag en Grabbelpas

Jeugddienst
zoekt
vrijwilligers

www.maldegem.be/sportpark
De Jeugddienst is op zoek naar helpende handen
tussen 16 en 99 jaar voor de Buitenspeeldag op

Voor mensen met een beperking

Informatiebeurs
REVA

woensdagnamiddag 24 april aan de jeugdlokalen
piramiden in het Sint-Annapark (bij regenweer in de
polyvalente zaal K-ba). Je kan een handje toesteken als
fotograaf, barmedewerker, begeleider bij de spelen of
toezicht bij de springkastelen, EHBO-verantwoordelijke….
De Grabbelpaswerking is nog op zoek naar

Op 25, 26 en 27 april 2019 kan je terecht op de 16de

enthousiastelingen die de animatorgroep willen

editie van de REVA-beurs, een informatiebeurs voor

versterken tijdens de paasvakantie. Word je dit jaar

mensen met een beperking. Voor meer informatie

16 of ouder, bruis je van energie en wil je op een leuke

omtrent de workshops, seminaries en standhouders,

manier een centje bijverdienen? Neem dan vóór 29

kan je terecht op de website of bij de inclusieambtenaar.

maart contact op met de Jeugddienst.

Gratis toegangskaart verkrijgbaar in het Sociaal Huis
(zolang de voorraad strekt).

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst

Info

jeugddienst@maldegem.be

050 40 39 23 (rechtstreeks) of

www.maldegem.be/helpend-handje (Buitenspeeldag)

0800 96 524 (gratis nummer) | Inclusieambtenaar

www.maldegem.be/vrijwilliger (Grabbelpas)

		 Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
linde.vande.woestyne@maldegem.be
www.reva.be
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© Kraken Films

© Dieter Procureur

WOENSDAG 6 MAART 2019

VRIJDAG 8 MAART 2019

14.00 UUR

20.30 UUR

CC DEN HOOGEN PAD

CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm

Piv Huvluv

In het jaar 2100 heeft de mensheid de aarde verlaten

Twintig jaar staat pionier Piv nu al on-onder-broken op

en is de planeet voor een groep extravagante wezens.

de planken als comedian (een unicum!). Hij is ook de

Diep, een avontuurlijke octopus, is de laatste van zijn

enige comedian die in alle 7 afleveringen meedeed van

soort en leeft in de diepte met zijn twee vrienden Evo,

Comedy Casino op Canvas.

Diep in de zee		

Zijn er nog vragen?

een betweterige en onhandige armvinnige, en Alice,
een neurotische garnaal. Als hun huis door een ongeluk

In Zijn er nog vragen? maakt Piv komaf met de triviale

wordt vernield, worden ze op pad gestuurd om een

vragen die hem vaak gesteld worden na optredens. Hij

nieuwe thuis te vinden.

beantwoordt ze voor eens en voor altijd op heel eigen
wijze. Tijdens (en wie weet ook na) deze voorstelling kom

€2

je álles over Piv te weten. De liedjes in je hoofd krijg je er

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

gratis bovenop.

in de zaal.
Collega-comedian Wouter Deprez zag de show en postte

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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spontaan een bericht op zijn Facebookpagina: “Het
is een zeer grappige show met Piv in al zijn naturelle
geestigheid. Omdat ik u evenveel plezier toewens als
ikzelf had: ga maar eens kijken!”
Moet er nog meer gezegd?
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO en -26
jaar)

© Rudi Schuerewegen

© Filip Dujardin

ZATERDAG 22 MAART 2019

ZONDAG 31 MAART 2019

20.30 UUR

15.30 UUR

CC DEN HOOGEN PAD

SINT-ADRIANUSKERK ADEGEM

uit de volksmond
(Dario Fo)

Passieconcert
‘Jesu meine Freude’

In Sacrale Vertellingen uit de volksmond doorprikt Dario

Het Gents Madrigaalkoor brengt o.l.v. zijn dirigent Johan

Fo het misverstand rond sacraliteit en verandert het in

Duijck andermaal een boeiend concertprogramma

levensvreugde. Met een scherpe pen en zijn gekende

waarin “grote”, bekende componisten de hand reiken

ironie beschrijft hij de dikwijls hilarische gedragingen van

naar (ten onrechte) minder gekende “kleinmeesters”.

Jenne Decleir

Gents Madrigaalkoor
Sacrale Vertellingen o.l.v. Johan Duijck –

de mens en al wat leeft tussen aarde en hemel.
De thematiek van het concert is de Passietijd, met
Op ludieke en meesterlijke wijze wordt ons een spiegel

name Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De canon

voorgehouden waarin we ons perfect herkennen.

van de koorliteratuur is vertegenwoordigd met namen
als Schütz, Purcell en Bach. Kenners en liefhebbers

Wervelwind Jenne Decleir geeft gestalte aan die

herontdekken graag namen als Tallis, Lotti en Kuhnau.

knettergekke wereld. Als verteller gaat hij in interactie

Ware ontdekkingen zijn dan weer Séverac, Casals,

met zijn publiek, maar hij omringt zich ook met tal van

Bárdos en Rosseau.

personages die hij zelf speelt: een varken, een simpele,
godsvruchtige fanatiekeling, een mestkever en, jawel,

Kortom, een bijzonder afwisselend concertprogramma,

Jezus Christus. In al deze gekte grijpt Jenne af en toe naar

waarbij de gevestigde faam van het Gents

zijn elektrische gitaar om het feest aan te vullen met zijn

Madrigaalkoor en organist Peter Thomas borg staan

eigen composities, instrumentaal en gezongen.

voor emotioneel diepgaande interpretaties.

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO EN -26 JAAR

€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 10 (KABO),
€ 10 (GABO en -26 jaar)
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Vrijdag 26 april

Lokale Helden 2019: doe mee!
Goed nieuws: na een fantastische derde editie in 2018

Doe mee!

met meer dan 1.050 optredens op 390 podia in 200

Zit je zelf in een band, ben je dj, soloartiest, producer of

gemeenten is Lokale Helden terug van weggeweest!

een andere geluidskunstenaar en wil je op vrijdag 26

Poppunt roept alle lokale muzikale helden op om op

april 2019 graag één van de lokale helden zijn op het

vrijdag 26 april 2019 in gans Vlaanderen en Brussel

Redekielpodium?

terug mee het grootste muziekfeest te vieren. En ook

Schrijf je dan in via jeugddienst@maldegem.be door

in Maldegem gaan we er weer voor.

volgende info te bezorgen:
• band- of artiestennaam

Lokale helden

• contactgegevens (naam, adres, e-mail, gsm-nummer)

Da’s iedereen uit de buurt die muziek maakt of speelt.

• technische fiche

Beginnende of juist gerodeerde bands, muzikanten, dj’s,

• inschatting speelduur

zangers, bands, singer-songwriters, coverbands, … noem
maar op! Ongeacht leeftijd, vorm, bezetting of genre. Het

Deelname is gratis.

maakt niet uit of je alleen bent, een lokale band hebt of

Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 5 april 2019

met je vereniging of schoolgroep wil optreden. Ié-de-réen

Iedere deelnemer ontvangt een leuke muzikale attentie!

die muziek en z’n lokale scene een warm hart toedraagt,
kan meedoen aan Lokale Helden.

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst

In Maldegem

jeugddienst@maldegem.be

Jeugdhuis De Redekiel en de jeugddienst slaan de

www.lokalehelden.be

handen in elkaar om van Lokale Helden in Maldegem een
spetterend gebeuren te maken. Op vrijdagavond 26 april
zet de Redekiel haar deuren open voor een avond vol
lokale muzikale helden!
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Ontdek maldegem.bibliotheek.be!

Digitaal aan de slag met de
nieuwe bibliotheekwebsite
Vanaf 12 maart zit de website van de bibliotheek in

Inclusief Mijn Bibliotheek

een nieuw kleedje. De nieuwe website is dé plek om

Mijn Bibliotheek maakt voortaan ook deel uit van de

alles over de bib(collectie) en je eigen ontleningen

nieuwe bibwebsite. Met deze tool kan je niet enkel je

te weten te komen, ook via je smartphone. Ontdek

eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen.

hieronder alvast drie belangrijke voordelen die de

Je kan ook de lidkaarten van familieleden zoals je

nieuwe website te bieden heeft!

kinderen koppelen en snel een overzicht krijgen van alle
bibliotheekmaterialen in huis!

Ook op je tablet en smartphone

De nieuwe website heeft nog veel meer te bieden! Surf

De ondersteuning van mobiele apparaten zoals

dus snel naar maldegem.bibliotheek.be en ontdek de

smartphones en tablets is één van de belangrijkste

vele mogelijkheden. Je zal snel merken dat de vernieuwde

vernieuwingen van de nieuwe site. Voortaan kan je

website een onmisbare tool is: thuis, onderweg en ook

snel en makkelijk via je eigen smartphone doorheen de

binnen de muren van de bib.

catalogus bladeren.
050 71 55 22 | Bibliotheek Maldegem
Gemakkelijker zoeken, reserveren en filteren

bibliotheek@maldegem.be

Ook de catalogus zelf kreeg een belangrijke opfrissing.

maldegem.bibliotheek.be

Zo kan je rechts bovenaan op de detailpagina van een
werk sneller zien of dat werk al dan niet uitgeleend is. Ook
reserveren wordt kinderspel. De vernieuwde zoekfunctie
werkt zeer intuïtief en je kan de resultaten filteren naar je
eigen noden en wensen.
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

