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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
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.

OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

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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De wereld moet nog eeuwenlang mee
Alweer is een maand bijna

naar de nering zetten en wijselijk en spaarzaam omspringen

voorbij.

met de energie, zodat we niet noodgedwongen afgeschakeld

Een drukke maand, met veel

worden. Wij hebben de luxe om hier en daar iets te kunnen

kermissen in de verschillende

besparen op ons energieverbruik. Laten we daar samen werk

wijken van de gemeente.

van maken. Niet alleen omdat we daartoe verplicht worden,

Een serene maand, met

maar uit het besef dat ook de komende generaties van

de herdenking en viering

hetzelfde comfort willen blijven genieten.

van 100 jaar bevrijding. Een

Zuinig omspringen met alle grondstoffen, is een boodschap

spannende maand ook, voor

die ik graag aan jullie meegeef. Want de wereld, die moet nog

alle Maldegemnaren die zelf

eeuwenlang mee.

deelnamen aan de voorbije gemeenteraadsverkiezingen of
deze van dichtbij volgden en meebeleefden.

Voor we het weten is er van die eeuwigheid alweer een maand
voorbij.

Maar uiteindelijk ook een maand waarin men ons andermaal
duidelijk maakte dat we zuinig moeten omspringen met de
elektriciteit, die al het voorgaande en veel meer mogelijk
maakt. En dat net op het moment dat de dagen korten en
frisser worden en dat de mensen uitkijken naar de huiselijke
warmte en gezelligheid. Laat ons dan ook effectief de tering

inhoud
2

#IGMaldegem
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Voorwoord

4

Kort

6

11.11.11-actie

8

Derde publieke composteerpaviljoen
Elektrische bakfiets MOP-team

9

Week van de Afvalophaler

10 Sociaal Verhuurkantoor zoekt Maldegemse panden
12 Bespaar op je energiefactuur!
13 UiTkalender
15 25.000 bomen / 11 november plechtigheid
16 Vrijwilligers- en laureatenhulde
17 De Dodendraad herleeft met witte krokussen
18 Elektriciteitsschaarste najaar 2018
19 Nieuwe fietssuggestiestroken in Kleit en Donk
20 Uit de gemeenteraad
23 Smoefelpark groeit en bloeit
24 CC Den Hoogen Pad
25 Veilig fietsen met kinderen tijdens de winter

Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Marleen Van den Bussche
Kleine Lievevrouwdreef 8, 9990 Maldegem.
Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de
1ste van de maand. Of heb je vragen over het
infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:
050 72 89 72
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem

26 Geef leesplezier door aan jong en oud!
27 AVT is trotse UiTPASpartner!
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Sluitingsdagen gemeenteen OCMW- diensten
Info

Alle gemeentediensten, OCMW- diensten en
het recyclagepark zijn gesloten op:

050 72 89 30 | Onthaal

• donderdag 1 november (Allerheiligen)

onthaal@maldegem.be

• vrijdag 2 november (Allerzielen)
050 72 86 13 | Milieudienst (recyclagepark)

• zaterdag 3 november (Brugdag voor recyclagepark) 		

milieudienst@maldegem.be

Opgelet: dienst burgerzaken, het Sociaal Huis,
de hoofdbib en het zwembad zijn wel open!

www.maldegem.be/overzicht-gemeentelijke-diensten

• zondag 11 november (Wapenstilstand)
• donderdag 15 november (Koningsdag)

Halfuurtje zwemplezier

Thema: roofvogels

Baby- en
peuterzwemmen

Meetjeslandkalender 2019

De laatste lessen gaan door op zondag

Ludo Goossens, natuur- en landschapsfotograaf,

18 en 25 november (peuterzwemmen om

selecteert elk jaar 14 schitterende foto’s uit onze streek.

9.00 uur en babyzwemmen om 9.30 uur).

Die bundelt Natuurpunt en Partners Meetjesland in de

Na de winterstop starten de lessen opnieuw

‘Meetjeslandkalender’. Zowel dagroofvogels als uilen

vanaf 13 januari 2019. Je hoeft niet op

schitteren in deze kalender. Achteraan in de kalender

voorhand in te schrijven en betaalt € 23

staat een kaart van het Meetjesland met een overzicht van

voor 5 beurten of € 5,10 per beurt.

de belangrijkste natuurgebieden waar je roofvogels kan
spotten.

Info
050 71 19 30 | Zwembad

De kalender kost € 10 en is o.a. te koop bij het secretariaat

heidi.de.baets@maldegem.be

van het Regionaal Landschap in Maldegem, Markstraat 10

www.maldegem.be/baby-peuterzwemmen

te Maldegem.

Info
09 377 93 00 | Natuurpunt en Partners Meetjesland
info@NPMeetjesland.be
www.npmeetjesland.be/meetjeslandkalender
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Voordeelaanbod voor snelle beslissers

Deel een auto
via cambio

Alle info in één app

Maldegem app

Belee

f
MALDEG
EM
IN
1 APP

Ken jij de Maldegem App al? De
app is een online platform dat

Sinds begin oktober beschikt de gemeente over

gemeentediensten, handelaars,

twee cambiovoertuigen. Tegen een vergoeding

verenigingen en zorgverstrekkers

kan je deze gezamenlijke wagens reserveren en vrij

bundelt in één app. Je vindt er info en

gebruiken. Ideaal voor mensen die niet zo vaak een

nieuws over de gemeente en kan via

wagen nodig hebben. De gemeente start met twee

de app ook iets melden of vragen.

ophaalpunten: één ophaalpunt aan het zwembad

Maar ook handelaars, verenigingen

en één ter hoogte van de Dienst Infrastructuur,

én zorgverstrekkers kunnen via de app hun handelszaak

Bloemestraat 45. De eerste 30 Maldegemse

of organisatie bekend maken en informatie, activiteiten

cambiogebruikers betalen geen instapkosten.

of nieuwsberichten posten. Organisaties kunnen zich nog

Wie snel beslist, bespaart dus maar liefst € 35 en

steeds registreren!

ontvangt zijn/haar cambio-kaart volledig gratis.

Je kan de app downloaden op je smartphone of tablet via de

D OW N LO
M A LD A D G R ATI S
via de Ap EG EM A
p Store of
PP
Googl
e Play

App Store of Google Play.

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

Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie

www.maldegem.be/cambio

communicatie@maldegem.be

www.cambio.be

www.maldegem.be/maldegem-app

Informeer de hulpdiensten

Huisdierstickers redt dierenlevens
Heb je huisdieren? Haal dan zeker

kleven. Bij een noodsituatie weten de hulpdiensten

de gratis sticker die de Vlaamse

hoeveel dieren je in huis hebt.

overheid lanceerde aan het onthaal
in het gemeentehuis. Je kan op

Info

de sticker aanduiden hoeveel

050 72 89 30 | Onthaal

huisdieren je hebt en op je raam

onthaal@maldegem.be
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68 miljoen mensen
zijn op de vlucht
voor OORLOG EN
VERVOLGING.

Per jaar moeten
24,5 miljoen mensen
hun woonplaats verlaten
als gevolg van
NATUURRAMPEN,
sterk toegenomen door
KLIMAATVERANDERING.

Meer dan 10% van de
wereldbevolking leeft
in EXTREME ARMOEDE.
Deze mensen moeten
rondkomen met minder
dan US$ 1,9 per dag.

VU: Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel - CED1801

ALLEMAAL MENSEN,
ONDERWEG NAAR BETER

Wereldwijd migreren
150 miljoen mensen
op zoek naar
BETER WERK.

Daarom vragen we aan onze politici:

1

Pak de structurele
oorzaken van gedwongen
migratie aan, niet
de symptomen. Zet in
op de strijd tegen
armoede, ongelijkheid,
klimaatverandering.

2

Zorg voor veilige
routes zodat
vluchtelingen en
migranten niet
sterven of misbruikt
worden onderweg.

“

3

Behandel hen als
volwaardige burgers
eenmaal ze hier zijn.

Praat op een eerlijke
en correcte manier
over migratie.

4

Hang onze raamaffiche op en toon dat we
#AllemaalMensen zijn onderweg naar beter.
BESTEL JE AFFICHE OP 11.BE/ALLEMAALMENSEN

Bronnen: Wereldbank (2016), UNHCR (2018), UN (2018)

OORZAKEN WAAR WE IEDERE DAG STRUCTUREEL AAN WERKEN.

11.11.11 VECHT TEGEN ONRECHT EN VOOR DUURZAME VERANDERING. WANT IEDEREEN VERDIENT DEZELFDE BASISRECHTEN. DOE MEE OP 11.BE EN

Menselijk migratiebeleid

11.11.11-ACTIE
Vanaf zondag 4 november tot en met 17 november

Koop melkchocolade en steun

loopt de 11.11.11-actie in Maldegem. Naast

Steun de 11.11.11-actie in Maldegem en koop tijdens de

de traditionele huis-aan-huisinzamelingen,

huis-aan-huisinzamelingen pure of melkchocolade. Je kan

slaan de Noord-Zuiddienst, de Raad voor

de 11.11.11-chocolade ook verkrijgen aan € 6 per tablet op

Ontwikkelingssamenwerking (ROM) en de

maandagvoormiddag 5 november bij de Noord-Zuidstand

vrijetijdsdiensten dit jaar de handen in elkaar

op de markt. Ondertussen kan je genieten van een optreden

voor de 1ste 11.11.11-run in het Sint-Annapark.

van Tutti Colori, het koor van De Vierklaver.

Allemaal Mensen

Vrijwilligers huis-aan-huisinzameling gezocht

11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame

De Noord-Zuiddienst zoekt vrijwilligers die willen meehelpen

verandering. Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen

aan de huis-aan-huisinzamelingen (10/11 in Maldegem en

oorlog, vervolging, armoede, klimaatverandering…. Dit

17/11 in Donk). ’s Middags wordt brood met beleg en verse

jaar pleit 11.11.11 voor een menselijk migratiebeleid

soep voorzien en achteraf worden frietjes en een drankje

#AllemaalMensen. Te midden van het harde discours brengt

aangeboden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via

11.11.11 met deze campagne een warme boodschap.

onderstaande contactgegevens.
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Neem op zondag 4 november deel aan de 11.11.11-run in het Sint-Annapark en steun de 11.11.11-actie in Maldegem!

11.11.11-run

Locatie: De Piramiden in het Sint-Annapark. Na afloop kan

Op zondag 4 november organiseren de Noord-Zuiddienst,

je daar douchen.

de ROM en de vrijetijdsdiensten de 1ste 11.11.1-run, een
sportief evenement met randanimatie in het Sint-Annapark.

Inschrijven:
• inschrijving.evenementen@maldegem.be

De sportievelingen kunnen deelnemen aan de loop- en

• www.maldegem.be/11.11.11

wandelactiviteit van 11 km, individueel of de afstand
verdelen met een groep (max. 11 deelnemers per groep).

Prijs: deelname aan de loop- en wandelactiviteit en
randactiviteiten is gratis, maar je kan ter plaatse een

Wie het rustiger aan wil doen, kan ook deelnemen aan de

vrijwillige bijdrage geven. Deelnemers aan de run krijgen

• randactiviteiten:

een gratis drankje.

• muzikale omlijsting;
• leeshoekje voor kinderen;

De 11.11.11-run is een organisatie van de Noord-Zuiddienst, de

• touwenparcours voor kinderen;

ROM en de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. De opbrengst gaat

• reuzenspelen voor kinderen;

integraal naar 11.11.11.

• hapjes en drankjes;
• boodschappenmuur.

Info
050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

Start: 11.11 uur

noordzuiddienst@maldegem.be
www.maldegem.be/11.11.11
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Wegens succes uitgebreid

DERDE PUBLIEKE
COMPOSTEERPAVILJOEN

MOP-team werkt klimaatgezond

ELEKTRISCHE
BAKFIETS IN STRIJD
TEGEN ZWERFVUIL

Na de composteerplaats aan de Papaver in Adegem en

Sinds vorige maand hebben de medewerkers van

in het Sint-Annapark in Maldegem, heeft de gemeente

het MOP-team (Maldegem Ontzettend Proper) een

er sinds kort een derde publieke composteerpaviljoen

elektrische bakfiets ter beschikking. De bakfiets

aan de KUMA bij.

heeft afgescheiden vakken voor papier/karton, PMD,
restafval en glas en wordt ingezet bij het opruimen

De paviljoentjes zijn bedoeld voor de inwoners die

van zwerfvuil, het opkuisen van de markt en het

zelf geen tuin hebben of die op een appartement

Sint-Annapark en het ledigen van vuilnisbakken.

wonen en dus hun groenten- en fruitafval moeilijk kwijt
kunnen. Om te vermijden dat inwoners dit afval in de

De aankoop kadert in het Klimaatplan om werk te maken

restafvalzak gooien, biedt het gemeentebestuur publieke

van een klimaatgezonde gemeente en werd aangekocht

composteerplaatsen aan. Het nieuwe paviljoentje aan de

met een deel van het budget van het klimaatteam.

KUMA kadert bovendien in het ganse renovatieproject

Het klimaatteam is een groep van medewerkers van

aan de Mevr. Courtmanslaan en is een bijkomende

gemeente en OCMW die het personeel bewust maakt

ontmoetingsplaats voor inwoners.

van de klimaatproblematiek en duurzame acties

Inwoners kunnen op de composteerplaatsen gratis

onderneemt voor personeel en inwoners. Met de

terecht met aardappelschillen, niet gekookte resten van

aankoop van deze bakfiets wil het gemeentebestuur en

groenten en fruit, eierschalen, notendoppen, verwelkte

het klimaatteam zowel inwoners als personeelsleden

snijbloemen, theezakjes en koffiefilters.

stimuleren om vaker de fiets te nemen.

De composteerplaats aan de KUMA is open op maandagen donderdagnamiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur. Het
MOP-team en enkele vrijwilligers houden toezicht en
helpen graag een handje bij het composteren.

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,
Mevrouw Courtmanslaan 92
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Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
www.maldegem.be/composteren

RESPECT
ZIT IN DE

ZORG DAT JE
AFVALZAK NIET
TE ZWAAR IS
Bied je afval correct aan. Bekijk
hoe het moet op

KLEINE
DINGEN

HOUHETNET.BE

en re
cycl
19-23

Bied je afval correct aan

agepar

kwach

novem

ber 20
18

ter

Week van de Afvalophaler
In november organiseren VVSG/Interafval en

Bedank met een sticker of poster

de Vlaamse afvalintercommunales (waaronder

In een extra editie van het IVMMagazine – begin

IVM) voor het derde jaar op rij de Week van

november in jouw brievenbus – vind je een

de Afvalophaler en Recyclageparkwachter.

raamposter. Hang deze poster op als teken van dank.

Deze Week is een initiatief om afvalophalers,
recyclageparkwachters en netheidswerkers eens

Vanaf 12 november kan je op het gemeentehuis gratis

te bedanken met een vriendelijk gebaar, een

stickervellen halen, zo lang de voorraad strekt. Kleef

schouderklopje, een opgestoken duim… Dit jaar

deze stickers op de afvalzak. Zo krijgt de ophaler een

focust de campagne op het correct aanbieden

gevoel van appreciatie wanneer hij jouw afvalzak-

van afval. Want hierdoor maak je het werk van de

één van de duizenden die hij wekelijks optilt – in de

afvalophaler en recyclageparkwachter een stuk

ophaalwagen gooit.

eenvoudiger.
Heb je zelf nog een verrassing in petto?
Hoe kan je de afvalophaler, parkwachter

Vanaf 15 november kan je op www.ivmafvalbeheer.be je

of netheidswerker bedanken?

appreciatie en leuke foto’s van toffe bedankingsinitiatieven

• Door gewoon zoals altijd jouw afval correct aan te

posten. IVM geeft deze boodschappen nadien ook door aan

bieden en door niets op de openbare weg achter te

de ophalers, parkwachters en netheidswerkers.

laten.
• Door je zak niet te zwaar te maken, door het papier

Dank voor het tonen van jouw respect!

en karton goed samen te binden, door geen scherpe
voorwerpen in de afvalzak te stoppen, door op het
recyclagepark alles correct te sorteren…

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

Een kleine moeite, maar het maakt het werk van

www.maldegem.be/recyclagepark

anderen een flink stuk aangenamer!

www.houhetnet.be
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Begin 2018 werd de 10.000ste woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. Goed nieuws, maar de vraag is nog steeds
groter dan het aanbod, ook in Maldegem.

10.000 SVK-woningen zorgeloos verhuurd

SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZOEKT
MALDEGEMSE PANDEN
SVK Meetjesland vzw huurt momenteel 147 panden,

Welke voordelen kan het SVK bieden aan een eigenaar?

waarvan 28 woningen in Maldegem. Er werden vorig

Ilse Baert: “Als eigenaar kan je genieten van een aantal

jaar vier nieuwe panden ingehuurd in de gemeente.

financiële voordelen indien je verhuurt via het sociaal

Hiervoor zijn 389 kandidaten ingeschreven op de

verhuurkantoor. Elke SVK-verhuurder geniet van een

wachtlijst die graag in Maldegem willen wonen.

verlaagd tarief onroerende voorheffing en bij renovatie

In totaal zijn er 876 kandidaat-huurders in-

van een pand, zijn er tal van premies ter beschikking. Bij

geschreven bij SVK Meetjesland, waarvan 91 uit

de realisatie van een nieuwbouwpand, wordt een verlaagd

Maldegem. Om deze vraag te kunnen beantwoorden

BTW-tarief van 12 % toegepast en vanaf 1 juni kan iemand

is SVK Meetjesland op zoek naar bijkomende panden.

die een woning koopt en daarna verhuurt aan een SVK,

Coördinator Ilse Baert licht alles toe.

genieten van een gunsttarief van 7 % registratierechten op
de aankoop van die woning. Dit zijn voordelen die je niet

Wat is een Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland?

kan genieten wanneer je verhuurt via de private huurmarkt.

Ilse Baert, coördinator SVK: “Het Sociaal Verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor garandeert je een stipte betaling

(SVK) huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt

van de huur, doet de administratieve opvolging van de

deze door aan kandidaten die zijn ingeschreven op de

huurcontracten, premie-aanvragen en dergelijke. Op het

wachtlijst. “

einde van de verhuring krijg je de woning in oorspronkelijke

10 | MALDEGEM MAGAZINE

Het SVK Meetjesland beschikt over een klusjesdienst om de woningen op te frissen én te onderhouden.

staat terug, uiteraard rekening houdend met slijtage. Om

Jullie steunen dus zowel de huurders als verhuurders.

dit vast te stellen wordt een uitgebreide plaatsbeschrijving

Ilse Baert: “Inderdaad. Het SVK-team bestaande uit een

opgemaakt.

coördinator, vier huurbegeleiders, een administratief
medewerker en een klusjesteam, ziet er op toe dat jouw

Maar het SVK heeft nog een troef
achter de handen voor eigenaars
én huurders?
Ilse Baert: “Jazeker: naast
deze stevige voordelen voor
de eigenaar, beschikt SVK
Meetjesland nog over een grote

woning goed wordt onderhouden en dat

Verhuur zonder
zorgen
via een sociaal
verhuurkantoor

troef: het klusjesteam. Het

de huurder de nodige ondersteuning
krijgt. SVK Meetjesland vzw ijvert om
kwalitatieve en betaalbare woningen te
verhuren. Om dit te kunnen realiseren
vragen wij een lagere huurprijs dan op de
private huurmarkt en een verhuring van
minstens 9 jaar. “

SVK-klusjesteam is er zowel
voor de eigenaars die (willen) verhuren via het sociaal

Heb je een woning die je wenst te verhuren via het

verhuurkantoor als voor de huurders. Vooraleer het

SVK Meetjesland vzw of wens je meer uitleg over de

SVK een woning inhuurt, kan de klusjesdienst voor de

werking? Neem dan gerust contact op. De medewerkers

eigenaar bepaalde opfrissings- of onderhoudswerken

maken graag tijd om na te gaan of SVK Meetjesland

uitvoeren die nodig zijn om het pand geschikt te

jouw partner kan zijn voor het zorgeloos verhuren van

maken voor verhuring. Voor de tussenkomst van

je woning.

de klusjesdienst hanteren we tarieven die eigen zijn
aan een sociaal verhuurkantoor, gematigd dus. De

Info

onderhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud

09 376 71 01 | SVK Meetjesland

van het huurpand en dient defecten aan het SVK te

info@svkmeetjesland.be

melden. Ook in die gevallen kan het SVK-klusjesteam

www.svkmeetjesland.be

de handen uit de mouwen steken. Zo stijgt de garantie
op een goed onderhouden woning.
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Gratis en heel eenvoudig van energieleverancier veranderen

Bespaar op je energiefactuur!
Energieleveranciers veranderen voortdurend hun

Samenaankoop groene stroom

tarieven. Heel wat mensen kunnen dan ook fors

Daarnaast starten de inschrijvingen voor de

besparen op hun energiefactuur door te veranderen

groepsaankoop groene stroom vanuit de provincie

van contract. Veranderen van energiecontract is

Oost-Vlaanderen vanaf 3 december 2018 tot 5

gratis en heel eenvoudig. Maar kiezen welke leveran-

februari 2019. Ook dit jaar ondersteunt de gemeente

cier en welk energiecontract het best bij jou en jouw

de samenaankoop. Inschrijven kan tijdens de

behoeften past, is niet zo eenvoudig. De gemeente

zitmomenten van Woonwijzer Meetjesland in het lokaal

Maldegem ondersteunt dit najaar twee initiatieven

dienstencentrum Oud St. Jozef:

om je te helpen bij het vinden van het voordeligste

• iedere donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur

energiecontract.

• iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en
12.00 uur

Switch-campagne: wissel van leverancier
Wil jij ook geld besparen op je energiefactuur en zou

• iedere eerste en derde maandag van de maand tussen
18.00 en 20.00 uur

je graag een wissel laten uitvoeren door de Energie-

Ook tijdens de Switch-campagne helpen onze

snoeiers? Noteer je meterstanden en kom op maandag

medewerkers om je in te schrijven op de groepsaankoop.

19 november 2018 tussen 9.00 en 12.00 uur naar het

Breng altijd je eindafrekeningsfactuur mee zodat we jou

Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92 te Maldegem. De

op weg kunnen helpen naar een beter energiecontract!.

energiesnoeier zal je energiefactuur bekijken en samen
met jou nagaan wat voor jouw verbruik de tarieven zijn

Info

bij de verschillende energieleveranciers en hun verschil-

09 378 61 70 | Woonwijzer Meetjesland

lende contracten. De energiesnoeier begeleidt je gratis

info@woonwijzermeetjesland.be

bij de overstap en jij gaat naar huis met een voordeliger

www.woonwijzermeetjesland.be

energiecontract. Breng zeker je eindafrekeningsfactuur
voor gas en elektriciteit mee
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ma 5/11/18
Schaaknamiddag
Van 13.30 tot 16.00 uur

Herdenking Wapenstilstand
WereldOorlog I

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef,

Zie pag. 15

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

di 6/11/18
do 1/11 t.e.m. zo 11/11/18
Toneel ‘Geruchten’

zo 11/11/18

Cursus aquareltechnieken voor
beginners

ma 12/11/18
Leeskring
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

PC-dokters

Van 20.00 tot 22.30 uur

Andere datum: 04.12.2018

Van 14.30 tot 17.00 uur

Van 15.00 tot 17.30 uur (zo 4/11 en 11/11)

Van 13.30 tot 16.30 uur

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp

Waar en meer info:: lokaal dienstencentrum

16/B, Adegem

Oud St. Jozef

Meer info: avt@adegemsvolkstheater.be,
www.adegemsvolkstheater.be.
Zie ook pag. 27

vr 2/11/18
Ruilbeurs van
champagnecapsules
Van 12.00 tot 18.00 uur
Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide
109/A, Maldegem-Kleit
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

za 3/11/18
Voorleeshalfuurtje

di 6/11, 13/11, 20/11,
27/11/18
Praattafel
Van 18.30 tot 19.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: 050 72 72 16, 050 72 72 12, shana.
baeyens@maldegem.be/praattafel

woe 7/11 en 21/11/18
Workshop 'Werken
met gemengde
technieken'

di 13/11/18
Contactgroep
'Parkinson'
Van 14.00 tot 15.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

woe 14/11/18
Jeugdfilm Cars 3
Zie pag. 24

Handlettering
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: Polyvalente zaal "De Poermolen",
Paardekerkhof 1/A, Donk

Van 9.00 tot 12.00 uur

Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0486 45 99

Van 10.45 tot 11.15 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

79, liesmeirezonne@gmail.com

Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem,

Oud St. Jozef

Schouwburgplaats 3-5
www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje,
Facebook Bibliotheek

zo 4/11/18
Natuur- en
landschapswandeling in en
rond het Maldegemveld en
het Drongengoedbos
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Krakeelparking, Krakeelweg, Maldegem
Meer info: Natuurpunt MaldegemKnesselare, 0494 07 03 71 webmaster@
natuurpuntmaldegemknesselare.be, www.
natuurpunt.be

zo 4/11 t.e.m. 17/11/18
11.11.11-actie
Zie pag. 6

woe 7/11, 14/11 en 28/11/18
Kookles

vr 16/11/18
Gezinsavond
Van 18.30 tot 22.30 uur

Van 19.30 tot 21.30 uur

Waar en meer info: Polyvalente zaal "De

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Poermolen", Paardekerkhof 1/A, Maldegem

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Meer info: KVLV Maldegem-Donk

Oud St. Jozef, KVLV Maldegem

do 8/11/18
Eetmiddag
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, Samana Maldegem

vr 9/11/18
Dansnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Freddy De Vadder Freddy for president
Van 20.30 tot 22.00 uur
Waar en meer info: CC Den Hoogen Pad,
Adegem Dorp 16/B, Adegem

za 17/11 t.e.m. za 24/11/18
Voorleesweek in de bib
Zie pag. 26

zo 18/11/18
Kunstendag voor
kinderen
Zie pag. 25
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ma 19/11/18

do 22/11/18

Bingo

Inloopmoment

Van 14.00 tot 16.30 uur

Van 9.00 tot 12.00 uur

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Waar: consultatiebureau Kind & Preventie,

Oud St. Jozef

lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Yoga @ de bib
Van 17.00 tot 18.00 uur

Meer info: Huis van het Kind , 050 40 39 26,
huisvanhetkind@maldegem.be

Waar en meer info: Bibliotheek Maldegem,

Handwerkcafé

Schouwburgplaats 3-5,

Van 14.00 tot 17.00 uur

Maldegem, nena.morival@maldegem.be

Waar: Sportcentrum Excelsior Donk, Kantine

Voordracht door
Christa Bracke
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar en meer info: Polyvalente zaal "De
Poermolen", Paardekerkhof 1/A, Maldegem

di 20/11/18
Cursus aquareltechnieken voor
gevorderden
Andere datum: 18/12/18
Van 13.30 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Krachtbal, Paardenkerkhof, Maldegem Donk,
Meer info: Femma, 0470 64 13 83,
www.femma.be

vr 23/11/18

huisvanhetkind@maldegem.be

woe 21/11/18
Gezondheidsconsultatie
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Bloemschikles
Van 19.00 tot 21.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. Femma Maldegem
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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.

helpdesk op www.uitdatabank.be.

Meer info: 050 71 33 24,
borussiaquiz@gmail.com

za 25/11/18
25.000 bomen planten
Zie pag. 15

ma 26/11 en do 29/11/18

Oud St. Jozef

Meer info: Huis van het Kind, 050 40 39 20,

infomagazine (enkel niet-commerciële

UiTloket in het gemeentehuis of via de

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

verschijnt dan niet alleen in dit

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 19.30 tot 22.00 uur

je invoeraccount aan. Je activiteit

Wie vragen heeft, kan terecht aan het

Om 14.00 uur

Voordracht 'Een
bijzondere relatie:
grootouders en
kleinkinderen'

www.uitdatabank.be en vraag

Van 19.30 tot 23.30 uur

Workshop 'Tablet
Android en Ipad'

rudy.verschoote@telenet.be

kalender? Dat kan! Surf naar

Borquiz 2018

Voordracht: "Het einde
van WO I en het Verdrag
van Versailles" door Wouter
Feys, regent
Meer info: Vief Maldegem,

Wil je jouw activiteit in deze

Van 9.30 tot 12.00 uur

Filmnamiddag 'Love
in the time of cholera'
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 28/11/18
Gespreksavond menopauze
Van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem Dorp
16/B, Adegem
Meer info: Femma Adegem, 0476 28 73 64

vr 30/11/18
'Muziek op aanvraag'
met Freddy Lippens
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

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

UiTTIP

11 november plechtigheid
25.000 bomen

Plant jouw boom voor
een Meetjeslandse
bossengordel

Herdenking
Wapenstilstand
Adegem
Zondag 11 november
9.15 uur: eucharistieviering
Gevolgd door plechtigheid op het kerkhof
Info

In 2018 bestaat Natuurpunt en Partners

0476 99 07 6 | Georges Devos

Meetjesland 25 jaar. Samen met de Natuurpunt-

georges-devos@skynet.be

afdelingen én met jou planten we op zondag 25
november 25.000 bomen op 4 plaatsen in het

Maldegem

Meetjesland.

Zondag 11 november
10.30 uur: eucharistieviering

25.000 bomen planten…?

Gevolgd door een plechtigheid op het kerkhof en op de markt

Dat kunnen we niet zonder jou. Breng je vrienden,

Info

familie en een spade mee en kom op één van de vier

050 72 89 53 | Secretariaat burgemeester

locaties een paar bomen in de grond steken.

secretariaat.burgemeester@maldegem.be

• Aalter: Ganzeveld
• Maldegem: Maldegemveld

Kleit

• Merendree: Vaardeken

Zondag 11 november

• Zomergem: Keigatbos

16.00 uur: eucharistieviering
Gevolgd door een plechtigheid aan het monument

Info

Info

09 377 93 00 | Natuurpunt Meetjesland

0474 90 38 29 |Pieter De Loof

stationsgebouw Eeklo

pieterdel@gmail.com

www.NPMeetjesland.be/25jaar
Middelburg
Zondag 18 november
10.00 uur: plechtigheid aan het monument
Info
050 71 17 40 | Martine Van den Hauwe
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Maldegem dankt en huldigt

Vrijwilligers- en laureatenhulde
Op dinsdagavond 18 september werden voor het

Jeugdsector

vijfde jaar op rij de Maldegemse vrijwilligers in de

• De Adegemse skaters

bloemetjes gezet en laureaten uit verschillende
sectoren gehuldigd. Rode draad doorheen het

Sociale sector

programma was UiT in Maldegem, want geef

• Vereniging: Onderlinge

toe: in Maldegem valt er altijd wel iets te doen

Agrarische Bedrijfshulp

of te beleven. En dat is mede dankzij de vele

• Individu: Gioy Girmay

Maldegemse vrijwilligers en de laureaten.

• Actie: Kerstactie ten voordele

Doorheen de avond werden demonstraties en

van vzw Kinderkankerfonds

optredens gebracht door het tumblingteam
van Altis, de Maldegemse Badmintonclub, Total

Culturele sector - culturele ambassadeurs 2018

Madness Family-crew (breakdance), sopraan

De reuzen van Maldegem en de reuzenbeheerders:

Emma Posman en pianist-begeleider Bert De

• Klara van Maldegem – beheerder: Raad van elf

Rycke, acroturntrio Heike Heyndrikx, Laurien

• Denis Posman – beheerder: Wijkcomité Molentje

Roels en Lana Van Waes en Coverstory.

• Keizer Frank – beheerder: ’t Folkloorken

OVERZICHT LAUREATEN

De gemeente kreeg zelf het label van ‘Reusvriendelijke
gemeente’ uit handen van de heer Johan Vencken,

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM)

voorzitter van Reuzen in Vlaanderen, omdat het zich

• Amani Bukavu - Luc Savat

actief engageert voor het behoud van de reuzencultuur.

• VZW Materniteit Dano Burkina Faso – de familie
Standaert

Seniorensector
• Curve Bowlers Groot-Maldegem

De ROM zette ook de duurzame lokale helden in

• Zwemclub Barracuda

de schijnwerpers: Basisschool De Driesprong (GO!
Basisonderwijs), De Hobbit, Voedselteam Adegem-

Sportsector

Maldegem, Tina De Meyere, Diëgo Van De Keere -

• Beloftevolle jongere jongens: Severijn D’Hoedt

Eetbaar park, de broers Heyneman – Heynsquared
en Oxfam wereldwinkel.

(atletiek)
• Beloftevolle jongere meisjes: Lieze Foré (zwemmen)
• Sportclub: Atletiekclub Meetjesland (ACME)
• Sportverdienste: Rudi De Jaeger (Borussia Vake)
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• Sportman: Kevin Strubbe (triatlon)
• Sportvrouw: Lisa Lammens (atletiek)
• G-sporter: Mathis Herteleer (zwemmen)
De vrijwilligers- en laureatenhulde is een organisatie van
gemeente- en OCMW-bestuur in samenwerking met de
cultuur-, jeugd-, senioren-, sociale en sportraad, alsook de
raad voor ontwikkelingssamenwerking.

Herinnering aan WO I

De Dodendraad
herleeft met witte
krokussen
Tijdens Wereldoorlog I (1914-1918) was de Dodendraad
Eregast Noël Ryheul

een elektrische versperring op de grens tussen het

Eregast van de avond was Noël Ryheul. Al een

bezette België en het neutrale Nederland. Van de

halve eeuw lang filmt hij – onder het pseudoniem

Dodendraad zelf zijn er omzeggens geen sporen meer

Camera Obscura – nagenoeg alles wat onder de

terug te vinden. Toch vonden heel wat Belgische en

kerktoren van zijn geliefde dorp Maldegem gebeurt.

Nederlandse grensgemeenten dat ook de Dodendraad

Dus als er nu één iemand is die alles weet over UiT

zichtbaar moet blijven als herinnering aan de gruwel van

in Maldegem, dan is hij het wel. Zijn filmpjes zijn te

deze oorlog.

zien op zijn website, camob.be, en worden tot in

Her en der zijn kleine reconstructies van de Dodendraad

Canada bekeken. Naast zijn imposante filmarchief

opgericht, maar in de meeste gemeenten, en dus ook

met beeldmateriaal over Maldegem herbergt Noël

in Maldegem, hebben leerlingen een deel van het

ter hoogte van de Oude Aardenburgse Weg ook nog

traject ingeplant met krokusjes. Zo zullen elk jaar in

een prachtige verzameling fotografica. De collectie

maart langsheen deze stille wegen de witte bloempjes

vertelt de geschiedenis van meer dan 100 jaar film

ontluiken waar ooit mensen gescheiden werden door

en 150 jaar fotografie. Hij kreeg uit handen van de

oorlog en zelfs zo’n 1.000 mensen hun einde vonden.

burgemeester een keramieken cameraman van
Keramiek Kasper, die hopelijk een ereplaats zal

Met dank aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van

krijgen in zijn collectie.

basisschool de Kleiheuvel.
Info

Info

050 72 89 48 | Stafmedewerker erfgoed en toerisme

050 72 89 59 | Dienst Evenementen

piet.de.meester@maldegem.be

www.maldegem.be/vrijwilligers-en-laureatenhulde

www.verhalis.nl
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Afschakelplan

Elektriciteitsschaarste
najaar 2018
De voorbije weken verschenen er heel wat berichten

Acht schijven

in de media over mogelijke elektriciteitsschaarste

Het afschakelplan betekent dat de elektriciteitsbevoorrading

en het afschakelplan. Gemeente Maldegem is deels

voor bepaalde regio’s tijdelijk wordt onderbroken en

opgenomen in dit afschakelplan. Maar wat betekent

bestaat uit acht afschakelschijven. In principe wordt

die energieschaarste en het afschakelplan precies?

slechts één schijf afgeschakeld, maar als het tekort te

En hoe kunnen we samen de kans op schaarste

groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn.

vermijden?
Elektriciteitsschaarste
Elektriciteitsschaarste treedt op
als het elektriciteitsaanbod niet
voldoet aan de vraag van de
gebruikers. Deze winter is er kans op

De stroomonderbrekingen zouden

Het afschakelplan
wordt alleen in
allerlaatste instantie
ingezet

ongeveer drie uur duren, tussen 17.00
en 20.00 uur, tijdens de piekperiode in
de winter. Indien de concrete situatie
het eist, kunnen de onderbrekingen ook
op andere momenten plaatsvinden en
langer duren.

elektriciteitsschaarste in België, omdat er in november
2018 slechts 1 van de 7 kernreactoren zal worden

Ook in mijn straat?

ingezet. De overheid neemt momenteel bijkomende

Maldegem is opgenomen in schijf 8 en schijf 6 van het

maatregelen om voldoende elektriciteitsvoorraad te

afschakelplan. Je kan via https://afschakelplan.eandis.be/

voorzien door o.a. de ingebruikname van bijkomende

index.html nagaan of je straat zich in een afschakelbare

beschikbare productiecapaciteit, de verschuiving van

schijf bevindt.

onderhoudsbeurten van bepaalde centrales en bijkomende
import uit het buitenland. Op de website offon.be vind je

Info

een stroomindicator die de situatie op het Belgische net

0800 120 33 | Elia

voor de komende 7 dagen inschat.

info@elia.be

Maar iedereen kan meehelpen om elektriciteit te besparen.

afschakelplan.eandis.be/index.html

Bezuinig op je energieverbruik, de hele dag door. En nog

www.energiesparen.be

meer tussen 17.00 en 20.00 uur, want dan is de vraag

www.onoff.be

naar elektriciteit het grootst. Meer tips om elektriciteit te

www.winterklaar.be

besparen vind je via de vermelde websites.
Afschakelplan
Wanneer de maatregelen voor besparing onvoldoende
blijken, dan kan de overheid de stroomvoorziening
in bepaalde zones uitschakelen. Hiervoor werd een
afschakelplan opgemaakt. Of het deze winter nodig
zal zijn, is nog niet 100 % zeker, maar het Federaal
Planbureau waarschuwt er in ieder geval voor.

De laatste doet
het licht uit!

Kijk op OffOn.be
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Kunstmaan

Wij verbruiken energie op een
duurzame en verantwoordelijke
manier. Zin om mee te doen?

De fietssuggestiestroken zorgen dat fietsers zichtbaarder zijn en het verkeer trager gaat rijden.

Veiliger voor fietsers

Nieuwe fietssuggestiestroken in Kleit en Donk
Onlangs werden in de Kleitkalseide tussen de

fietssuggestiestroken. Op deze manier wil het bestuur

Hogebranddreef en de Lievevrouwdreef en in de

een duidelijker onderscheid maken tussen de gele

Donkse Heirweg nieuwe fietssuggestiestroken

fietssuggestiestroken waar gemotoriseerd verkeer wel

aangebracht. We zetten graag op een rijtje wat wel en

nog mag over rijden en de rode fietspaden die enkel

niet kan op deze stroken.

bestemd zijn voor fietsers.

Fietssuggestiestrook of fietspad?

Ook voor gemotoriseerd verkeer

Fietssuggestiestroken zijn geen alternatief voor

In tegenstelling tot een fietspad is een

fietspaden. De combinatie van de ruimtelijke én de

fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan. Auto’s

verkeerskundige situatie bepaalt of een fietspad of

mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren.

fietssuggestiestrook nodig en mogelijk is.
Fietssuggestiestroken komen vaak voor in straten die

Juridisch

te smal zijn voor een echt fietspad of om de overgang

Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het

tussen aan –of vrijliggende fietspaden en gemengd

verkeersreglement en heeft dus ook geen juridische

verkeer op een veilige wijze te laten gebeuren.

basis. De gekleurde strook maakt vooral duidelijk
dat er fietsers kunnen, maar niet moeten rijden. Een

Doel

fietser heeft geen voorrang op fietssuggestiestroken,

Fietssuggestiestroken zorgen voor:

tenzij andere verkeerssignalisatie de fietser wel

• duidelijke plaats en zichtbaarheid van de fietser

voorrang verleent.

op de rijbaan;
• snelheidsremming door de optische versmalling
van de rijbaan;

Minimaal 1m70
Volgens het vademecum fietsvoorzieningen moet een

• een groter gevoel van veiligheid voor de fietser;

fietssuggestiestrook tussen 1m70 en 2m breed zijn. Dat

• fietsers worden minder naar de rand van de

is net breed genoeg voor twee fietsers om naast elkaar

rijbaan verdrongen.

te fietsen. In het geval van een fietssuggestiestrook in
tegenrichting bij beperkt eenrichtingsverkeer wordt een

Okerkleurig zonder signalisatie

breedte van 1 m aanbevolen.

In tegenstelling tot een fietspad heeft een
fietssuggestiestrook geen onderbroken witte strepen

Info

of verkeersborden. De nieuwe fietssuggestiestroken

050 72 86 02 | Dienst Mobiliteit

worden aangelegd in okerkleur en niet meer

mobiliteit@maldegem.be

in rood, zoals bij sommige eerder aangelegde

www.mobielvlaanderen.be
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UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 27 SEPTEMBER 2018
MEDEDELING: NIEUWE BBC-REGE-

		 - De parking en toegangsweg en

LING VANAF 1/1/2019 - MB 26/6/2018

begroeiing, gelegen in de Mevouw

• Bij brief van 30 augustus 2018 deelt

Courtmanslaan 86 en 92, gelegen

de Afdeling Lokale Financiën van het
Agentschap Binnenlands Bestuur

achter Blok B en Oud St Jozef.
• Het OCMW vraagt om deze drie lo-

maximaliseren van de opbrengst van
de concessie, benadrukt.
De gemeenteraad gaat akkoord met
het instellen van een concessie betref-

het ministerieel besluit van 26 juni

ten kosteloos te kunnen overdragen

fende de uitbating van de cafetaria in

2018 mee, waarbij toelating wordt

aan de gemeente Maldegem.

sport- en gemeenschapscentrum

verleend aan de gemeente Malde-

'De Berken' te Kleit.

gem om al vanaf het boekjaar 2019

De gemeenteraad gaat principieel

de bepalingen over de beleids- en

akkoord met de kosteloze overdracht

AANVULLEND REGLEMENT OP DE

beheerscyclus (BBC) toe te passen.

van bovenvermelde stukken eigendom

POLITIE OVER HET WEGVERKEER

van het OCMW Maldegem aan de

HOUDENDE DE INVOER VAN EEN

gemeente Maldegem.

OVERSTEEKPLAATS VOOR VOET-

• Dat betekent dat onze gemeente
vanaf 1 januari 2019 geselecteerd

GANGERS IN HET VLIEGPLEIN*

werd als pilootgemeente om met
de nieuwe BBC-regeling van start te

GEMEENTEPATRIMONIUM - CON-

gaan.

CESSIE DE BERKEN - VERNIEUWING

in het Vliegplein, stelde de vraag

- VASTSTELLING VOORWAARDEN*

of het mogelijk is om ter hoogte

• De gemeenteraad besliste op 28

van de toonzaal van Van Hyfte, een

PRINCIPIËLE GOEDKEURING TOT

• De firma Verstraete IML, gelegen

KOSTELOZE OVERDRACHT VAN

oktober 2009 de verlenging van de

oversteekplaats voor voetgangers te

OCMW-GROND AAN DE GEMEENTE

concessie voor cafetaria De Berken.

voorzien. Zo zou op deze locatie een

MALDEGEM*
• Er zijn drie stukken grond waarvan
het OCMW actueel eigenaar is. Het
betreft de volgende drie loten grond
:
		 - De verbindingsweg en parking aan

• Op 31 december ek. loopt de concessie voor de uitbating van cafetaria
'De Berken' in Kleit af.
• Er werd een ontwerp van nieuwe
overeenkomst opgesteld. Deze nieu-

veilige oversteekplaats voor voetgangers te gerealiseerd worden.
• De vraag werd ook gesteld door
raadslid Frank Ballegeer.
• De oversteekplaats op deze locatie

we overeenkomst werd opgesteld

kan een meerwaarde voor de vei-

wzc Warmhof. Dit lot is in 2017 niet

naar analogie met de overeenkomst

ligheid van de aldaar overstekende

in erfpacht gegeven aan het Zorg-

voor de cafetaria's MEOS en zwem-

voetgangers betekenen.

bedrijf Meetjesland omdat het toen
reeds aangewezen leek om het om

bad.
• Een aantal bepalingen van de nieu-

AANVULLEND REGLEMENT OP DE

het kosteloos over te dragen aan de

we concessieovereenkomst zullen

POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Gemeente Maldegem.

wellicht de prijs enigszins drukken

HOUDENDE DE AFSLUITING VAN HET

(verplichting tot poetsen gemeen-

KRUISPUNT N49 - CELIEPLAS VOOR

lend aan de pastorijwoning te Ade-

schappelijke delen en tot openen

ALLE WEGGEBRUIKERS*

gem, Adegem-Dorp 16. Dit lot maakt

en sluiten van centrum 'De Berken'),

• Naar aanleiding van het zeer tragi-

deel uit van een stuk dat destijds

maar deze bepalingen verzekeren

sche dodelijke ongeval dat zich voor-

werd aangekocht door het OCMW

een betere dienstverlening in sport-

deed op dinsdag 31 juli 2018, werd,

om voldoende tuin te hebben bij de

centrum de Berken als geheel.

in samenspraak met het Agentschap

		 - Een gedeelte van de parking, pa-

pastorijwoning. Er stond daar toen

• Door de puntenverdeling voorzien

Wegen en Verkeer en de betrokken

een houten chalet op. Nu maakt dit

in de toewijsprocedure, wordt het

gemeentebesturen, beslist om het

deel uit van de aanpalende parking

belang dat gegeven wordt aan

kruispunt Celieplas – N49 nu ook ter

die onderhouden wordt door de

een kwaliteitsvolle uitbating met

hoogte van de noordelijke tak (zijde

gemeente Maldegem.

voldoende aandacht voor het lokale

Sint-Laureins) af te sluiten. Dit wil

verenigingsleven eerder dan aan het

zeggen dat het voor het verkeer dat
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zich op de N49 bevindt voortaan ook

• Op 23 juli 2018 ontving de dienst

ningsleiding op het grondgebied

niet meer mogelijk zal zijn om op dit

mobiliteit het verslag van de PCV van

kruispunt een afslaande beweging te

3 juli 2018. De aanwezige actoren

maken richting Sint-Laureins. Afslaan

verklaarden zich akkoord met de

burgemeester in verband met de

richting Adegem kon al langer niet

volgende bijzonderheden:

telecommunicatieapparatuur van

meer. Ook de oversteekbeweging zal

• In de ventweg aan kmpt. 80.555 en

voor alle verkeer niet meer mogelijk

80.740 wordt er een eenrichtingsver-

zijn.

keer ingevoerd.

• Het kruispunt N49 - Celieplas staat

• Ter hoogte van de kruispunten

Maldegem goed te keuren.
• Telenet Group contacteerde de

Telenet, aangebracht op een hoogspanningspyloon ter hoogte van de
A 11 en Zoetendale.
• Telenet is op zoek naar een nieuwe

officieel geregistreerd als 'zwart

kmpt. 80.340 Heirweg (noordzijde

locatie voor hun toestellen en

punt', één van de gevaarlijkste kruis-

N9) en kmpt. 80.730 ventweg en

vraagt aan de gemeente om ofwel

punten in Vlaanderen. De maximum

kmpt. 80.740 dreef (noordzijde N9),

akkoord te gaan met het gedeelte-

toegelaten snelheid ter hoogte van

kmpt. 81.940 Barbaraweg (zuidzijde

lijke behoud van deze pyloon, ofwel

het kruispunt bedraagt 90 km/u. Het

N9) en kmpt. 82.450 Veldhoekstraat

akkoord te gaan met het tijdelijke

verkeer wordt er geregeld door mid-

(zuidzijde N9) wordt er een linksaf-

behoud van de pyloon tot er een

del van 3- kleurige verkeerslichten.

slagstrook aangebracht met een

De ongevalsoorzaken zijn gekend en

lengte van ca. 40 meter.

alle betrokken partijen zijn het er in-

• Op de gewestweg N9 tussen het

nieuwe locatie gevonden is.
• Het college van burgemeester en
schepenen stelt voor om, geduren-

tussen over eens dat de rechtstreek-

kruispunt met de Heirweg en de Pas-

de de periode van maximum één

se aansluiting van Celieplas op de

toor de Swaeflaan wordt de middel-

jaar en aflopend op 30 september

N49 dient te worden verwijderd. De

ste rijstrook gesupprimeerd, dit door

2019, de hoogspanningspyloon ter

infrastructurele aanpassingen staan

het aanbrengen van arceringen op

hoogte van de A11 en Zoetendale te

reeds gepland. Het desbetreffende

bepaalde afstand (ca. 50 meter). De

laten staan zodat Telenet Group de

kruispunt zal 1 oktober 2018 defini-

arceringen worden niet aangebracht

mogelijkheid heeft om een oplossing

tief worden afgesloten. De afsluiting

ter hoogte van opritten of zijstraten.

te vinden en de pyloon conform de

dient in een aanvullend reglement te
worden opgenomen.

• Omdat het Agentschap Wegen en
Verkeer reeds in september zou star-

dadingsovereenkomst, na dat jaar af
te breken.

ten met de belijningen en de invoer
Het reglement houdende het afsluiten

van een eenrichtingsverkeer in de

De gemeenteraad gaat ermee akkoord

van het kruispunt N49 - Celieplas voor

ventweg werd een burgemeesters-

om gedurende de periode van maxi-

alle weggebruikers wordt goedge-

besluit genomen.

mum 1 jaar en aflopend op 30 sep-

keurd.

tember 2019, de hoogspaningspyloon
De gemeenteraad keurt nu een aan-

ter hoogte van de A11 en Zoetendale,

AANVULLEND REGLEMENT OP DE

vullend reglement houdende de invoer

ten behoeve van de lokale telecom-

POLITIE OVER HET WEGVERKEER

van een eenrichtingsverkeer in de

municatie, te laten staan zodat Telenet

HOUDENDE DE INVOER VAN EEN

ventweg KMPT. 80.555 en 80.740 - N9

Group de mogelijkheid heeft om een

EENRICHTINGSVERKEER IN DE VENT-

Brugse Steenweg goed.

oplossing te vinden. Na dit jaar moet

WEG KMPT. 80.555 EN 80.740 - N9

de pyloon conform de dadingsover-

BRUGSE STEENWEG*

VRAAG TELENET BEHOUD HOOG-

• Naar aanleiding van meldingen

SPANNINGSPYLOON*

geformuleerd door enkele handels-

• De gemeenteraad besliste op 25

eenkomst afgebroken worden.
WESTEINDESTRAAT - AANPASSING

zaken gelegen in de omgeving van

september 2014 de dadingsover-

LS-NET EN OV-NET*

het kruispunt N9 - Heirweg werd er

eenkomst met NV Elia Asset in het

• Naar aanleiding van de geplande we-

op dinsdag 3 juli 2018 een Provin-

kader van het Stevin Project goed te

geniswerken in de Westeindestraat,

ciale Commissie voor verkeerveilig-

keuren.

werd door Eandis, infrastructuurge-

heid (PCV) georganiseerd, waarbij

• De gemeenteraad besliste op

bied Schelde- Lieve, p/a Bomastraat

de problematiek op de N9 Brugse

23 maart 2017 het ondergronds

11 een offerte opgemaakt voor

Steenweg - Kronekalseide werd

brengen van een 150 kV hoogspan-

het ondergronds brengen van het

besproken.

laagspanningsnet en het aanpassen
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van het openbare verlichtingsnet

De gemeenteraad keurt de aanpas-

tengewone algemene vergadering

tussen de Karreweg en de Reesing-

singswerken aan het waterleidingsnet

van de dienstverlenende vereniging

helaan (fase A).

in de Westeindestraat goed over-

VENECO op 6 december 2018.*

• De werken omvatten:

eenkomstig het plan vanwege De

• De gemeenteraad verklaart één

		 - het slopen van 655 m LS bundelnet

Watergroep, met een totaal geraamde

voltijdse statutaire betrekking van

kostprijs van € 458.256,40.

inspecteur van politie- medewerker

en 18 betonpalen
		 - het overkoppelen van 65 huisaansluitingen
		 - de aanleg van 605 m laagspanningskabel

team interventie/verkeer van de
Verder nam de gemeenteraad

lokale politie Maldegem, vacant in

onderstaande beslissingen:

het kader van de mobiliteit van de

• De gemeenteraad aanvaardt de

geïntegreerde politie.*

		 - het vervangen van de openbare

schenking door de vzw Memoria

• De gemeenteraad wijst Birgitte De

verlichting door LED verlichting

Burkel uit Brussel van het monu-

Bruyne en Chris De Meulemeester

ment te Burkel. *

met onmiddellijke ingang aan als ge-

		 - het slopen van 11 armaturen en 4
OV-masten
		 - het plaatsen van 11 gevelarma-

• Het addendum aan de kaderovereenkomst met Imewo, voor het

meentelijk omgevingsambtenaar.*
• De ontwerpaktes inzake de onder-

turen en 1 armatuur op paal (LED

leveren van energiediensten voor

grondse inneming voor de innames

- Philips Luma 1)

lokale besturen tot 1 april 2019,

59, 60, 65 en 66 voor de riolerings-

wordt goedgekeurd.*

werken van Spam 4 (Kleitkalseide -

		 - aanleg van 315 m OV-kabel

• De aankoop van één motorfiets met
De aanpassing van het laagspanningsnet en het vernieuwen van
het openbare verlichtingsnet in de

Lievevrouwdreef), Spam 6 (omgeving

de nodige opties, voor de lokale poli-

Malecote) en Spam 7 (aanleg druk-

tie Maldegem, wordt goedgekeurd.*

riolering Adegem) worden goedge-

• In navolging van de beslissing van

keurd.

Westeindestraat tussen de Karreweg

22 februari 2018 om in te stappen

en de Reesinghelaan (fase A) worden

in UiTPAS Meetjesland, keurt de ge-

met de verplaatsing van de waterlei-

goedgekeurd.

meenteraad de samenwerkingsover-

ding ter hoogte van Onderdijke 24,

eenkomst met de scholen goed.*

overeenkomstig het plan vanwege

• De gemeenteraad gaat akkoord met

De Watergroep, met een totaal ge-

WATERLEIDINGSNET*

het toestaan aan de Hr. en Mevr.

raamde kostprijs van € 11.862,20.*

• Naar aanleiding van de geplande

Coens-Baert, uit Maldegem, van

WESTEINDESTRAAT - AANPASSING

wegenwerken in de Westeindestraat

een concessie voor het nemen van

en het ondergronds brengen van

een toegang via een poort en een

de nutsleidingen, werd door De

overgang op Huis Wallyn.

Watergroep, Koning Boudewijnstraat

• De gemeenteraad keurt de agenda

• De gemeenteraad gaat akkoord

• De gemeenteraad keurt de OCMW
jaarrekening 2017 goed.*
• De gemeenteraad beslist om haar
beslissing van 30 mei 2018 inzake de
vaststelling van de jaarrekening 2017

46 te 9000 Gent een ontwerp nr.

en elk van de afzonderlijke punten

in te trekken.

20.52.50/507 opgemaakt betref-

van de agenda van de buitengewone

De jaarrekening 2017 wordt op-

fende aanpassingswerken aan het

algemene vergadering van de dienst-

nieuw vastgesteld met een gecu-

waterleidingsnet.

verlenende vereniging VENECO op

muleerd budgettair resultaat van

6 december 2018 goed, behoudens

€ 8.901.525,64 (voor aftrek van de

zer) zullen worden vervangen.

agendapunt 5, waarbij aan de ver-

bestemde gelden) en een resultaat

• De kostprijs van de werken wordt

tegenwoordiger van de gemeente

op kasbasis van € 7.967.525,64 (na

geraamd op 458.256,40 euro.

Maldegem opdracht gegeven wordt

aftrek van bestemde gelden).

• De voorgestelde werken zullen

om de verhoging van de zitpennin-

De jaarrekening 2017 wordt

gen niet goed te keuren. *

vastgesteld met een positief

• De bestaande FGG leidingen (gietij-

gefinancierd worden via een afname
van het budget voorzien voor de

• Gemeenteraadslid Koenraad De

geprogrammeerde werken, opgeno-

Ceuninck wordt afgevaardigd als

men in het investeringsprogramma

vertegenwoordiger en schepen Mar-

2015 van De Watergroep.

ten De Jaeger als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de bui-
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boekhoudkundig resultaat van €
3.424.518,04 en een balanstotaal van
€ 86.036.723,48.*
• Het gewijzigd retributiereglement,
n.a.v. een materiële vergissing, op

het gebruik van het sportpark Maurice De Waele wordt
goedgekeurd.*
• Het gewijzigd retributiereglement van de bibliotheek,
voornamelijk n.a.v. de ‘makerspace Maldegem’ wordt
goedgekeurd.*
• De gemeenteraad kent aan de gemeentelijke
Kunstacademie elf bijkomende lestijden toe voor de
periode van 1 september 2018 tot 30 juni 2019 ten laste
van de gemeente. *
• De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening

Eetbaar stukje park

toezichtsfunctie, expliciet de wijziging van de statuten

Smoefelpark
groeit en bloeit

van Zorgbedrijf Meetjesland goed. *

Wist je dat het Sint-Annapark over een eetbaar, leerrijk

2017 van het Zorgbedrijf Meetjesland. Er zijn geen
opmerkingen.*
• De gemeenteraad keurt, in het kader van haar

en bijenvriendelijk stukje park beschikt? Dit stukje aan
Ter info :

het boldershuis was tot 2014 een dennenbosje. Na de

De volgende gemeenteraadszitting zal doorgaan

kap toverde het gemeentebestuur in samenwerking

op donderdag 22 november. De agenda zal 7

met de vzw Gemeentet dit perceel geleidelijk om in een

dagen voorafgaand aan de zitting, bekend

lekker en leerrijk stukje natuur.

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

Ontdekken en proeven
Het Smoefelpark omvat twee delen: enerzijds een

De gemeenteraadszittingen gaan steeds door om

moestuintje en anderzijds een ‘tuin van Eden’ met talloze

19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis op de

bessenstruiken en fruitbomen. Zo testen we uit hoe wilde

derde verdieping in het gemeentehuis, Marktstraat

en gecultiveerde gewassen, die bijna allemaal eetbaar zijn

7. U bent van harte welkom bij de openbare zitting.

voor mens of dier, zich naast elkaar gedragen.

Het volledige verslag van de vorige gemeenteraad

Je kan in het smoefelpark op ontdekking gaan maar blijf op

kunt u raadplegen op de gemeentelijke website

de paden: een platgetrapte bodem is op termijn schadelijk

vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad in de

voor het wortelstelsel van planten. Ook proeven mag, maar

eerstvolgende zitting.

enkel als je weet wat je eet want niet alles is eetbaar. Het
gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit
vier politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en
Open Vld) en één onafhankelijk raadslid. De
meerderheidsfracties CD&V en Groen sloten
een bestuursakkoord. De gemeenteraad streeft
steeds naar unanimiteit in de besluitvorming
maar dat wordt niet altijd bereikt. De punten
die alle fracties unaniem goedkeurden, zijn
gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere
punten was de stemming verdeeld of diende de
gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel
kennis genomen werd van het punt.

Rondleidingen en werkdagen
Er valt heel wat te leren en te ontdekken in en rond het
Smoefelpark. De vzw Gemeentet organiseert geregeld
rondleidingen en workshops. Je bent ook welkom om mee
de handen uit de mouwen te komen steken tijdens één van
de werkdagen. Uiteraard kan je dan ook proeven van wat er
op dat moment rijp of voorhanden is.
Info
050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
infrastructuur@maldegem.be
www.maldegem.be/smoefelpark
ww.facebook.com/Smoefelpark (vzw Gemeentet)
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© Walt Disney Studios Motion Pictures

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

© Filip Naudts

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018
20.30 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm

Freddy De Vadder

Door een nieuwe generatie razendsnelle racers komt

Na zijn opvallend nostalgische zijstap in Freddy on ice

de legendarische carrière van Bliksem McQueen

richt Freddy De Vadder zijn nietsontziende blik (en zijn

onverwachts tot een einde. Verslagen, maar vastberaden

pijlen) opnieuw op de wereld van nu. Want hij heeft een

om terug te keren naar zijn geliefde sport, heeft hij de

nieuw mikpunt gevonden voor zijn intussen legend-

hulp nodig van de enthousiaste, jonge racetechnicus

arische volkswijsheid: de politiek.

Cars 3

Freddy for president

Cruz Ramirez.
Samen met haar - en hulp uit andere, onverwachte

Als politici hun vak mogen degraderen tot wansmakelijk

hoeken – wil Bliksem laten zien dat #95 nog lang niet

toneel, dan mag een allround-performer als Freddy De

klaar is met racen.

Vadder zich ook inlaten met politiek. Onder het motto
“Wat Trump en co kunnen, kan ik ook” gebruikt hij gretig

Inkom: € 2

de mechanismes van de selfmade politician.

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder

Oneliners en gezwollen retoriek primeren al lang op in-

begeleiding in de zaal.

houd, dus geeft hij de huidige leidende klasse een koekje

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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van eigen deeg.
Als vanouds zegt De Vadder opnieuw wat iedereen al
jaren denkt. Dat lijkt wel het mantra van een politicus,
maar uit Freddy’s mond klinkt het altijd net een ‘tikkeltje’
authentieker.
€ 18 (VVK), € 21 (ADK), € 17 (KABO),
€ 15 (GABO en -26 jaar)

Vormingsdag voor (groot)ouders

ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
9.30 UUR
BIBLIOTHEEK MALDEGEM

Kunstendag voor
Kinderen
Tijdens Kunstendag voor Kinderen kijk je niet alleen naar

Veilig fietsen
met kinderen
tijdens de winter
Op zaterdag 17 november organiseert Huis van het
Kind Maldegem in samenwerking met vzw Mobiel
21 een vormingsdag rond fietsveiligheid tijdens de
winterperiode.

kunst, maar doe je er zelf ook aan mee!
Elke geïnteresseerde fietser is welkom maar de vorming
Combineer de allerleukste workshops:

richt zich in het bijzonder tot fietsende (groot)ouders.

• hiërogliefen tekenen in kleitabletten
• papier maken

Je kan kiezen uit verschillende sessies:

• boekje maken en inbinden

• 10.00-11.00 uur: Zichtbaarheid als fietser en

• tekenen met illustratrice Louize Perdieus

basisonderhoud om de fiets winterklaar te zetten.

Deze workshops starten om 9.30, 10.30 en 11.30 uur en

• 11.15-12.15 uur: Veilig op pad met fiets en (klein)kind.

duren telkens een 45 tot 50 minuutjes. Je kan dus drie

• 13.00-15.00 uur: De wegcode onder de loep en test-

verschillende workshops combineren!

parcours.

Of...

De sessies zijn gratis, gaan door in het lokaal diensten-

Ga de hele voormiddag aan de slag met de coole nerds

centrum Oud St. Jozef en bestaan uit een mix van zowel

van Nerdlab! Samen bouw en programmeer je een

theoretische als praktische vaardigheden. Er wordt soep

heuse tekenrobot.

voorzien.

Workshop van 9.30 tot 12.30 uur. Opgelet: de plaatsen
voor deze workshop zijn beperkt, dus snel inschrijven is de

Je kan kiezen uit één of meerdere sessies. Inschrijven is

boodschap.

noodzakelijk via onderstaande contactgegevens.

Inschrijven via www.maldegem.be/webshop (tabblad

Info

activiteiten)

050 40 39 20 | Huis van het Kind of
onthaal lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Gratis

huisvanhetkind@maldegem.be
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Voorleesweek

Geef leesplezier door aan jong en oud!
Tijdens de Voorleesweek van 17 tot 25 november zet

Teken de binnenkant van je lichaam op het sjabloon

de bibliotheek graag het belang én het plezier van

en bezorg je tekening vóór 16 november. Vraag het

voorlezen in de kijker!

sjabloon aan de balie in de bib of download het op
www.maldegem.be.

Theatervoorstelling
De waanzinnige waarheid over je lichaam

Doctor Fuego zelf kiest op 21 november het meest

Doctor Fuego, welbevoegd deskundige op het gebied

bizarre, weerzinwekkende, originele ontwerp. De

van lichamelijkheden, deelt zijn wetenschappelijke

winnaar krijgt een exemplaar van het hilarische boek

kennis over zijn eigen lichaamsdelen met het aanwezige

‘Het Waanzinnige Boek over je Lichaam’.

publiek. Daarvoor kunnen zij kiezen uit het anatomisch
keuzemenu dat hen aan het begin van de voorstelling

Praktisch

wordt overhandigd. Zijn professorale kennis, die hij

Wanneer: 21 november, 14.30 uur tot 16 uur

opdiept uit de zotste boeken, wordt aangevuld met

Voor wie: kinderen tussen 9 en 12 jaar

spectaculaire muzikale, anekdotische of acrobatische

Kostprijs: gratis

intermezzo’s.

Inschrijven: aan de balie in de bib of door een e-mail te
sturen naar

Meneer Zee haalde zijn mosterd bij het boek van
de Australiërs Andy Griffiths en Terry Denton: ‘Het

Info

Waanzinnige Boek over je Lichaam’. 99% nonsens, 100%

050 71 55 22 | Bibliotheek

humor!

bibliotheek@maldegem.be
www.maldegem.be/bibliotheek

Dankzij het FabLab in de bib kunnen we samen een

www.maldegem.be/voorleesweek

lichaam vormgeven met de gekste vormen, figuren,

www.maldegem.be/fablab

kleuren en stoffen. Daarom organiseert de bib na de
voorstelling een knutselactiviteit met de vinylsnijder.
Tekenwedstrijd
Gebruik je creatief en artistiek talent en win een
exemplaar van de geïllustreerde waanzinnige gids die

Op www.voorleesweek.be kun je jezelf als voorlezer

je alles leert over de gekste, de harigste, de stoerste, de

registreren, de voorleesteller doen stijgen én kans

meest explosieve en de smerigste onderdelen van je

maken op een boekenpakket! Verder zijn er tal van

lichaam!

boekentips te vinden die je inspiratie kunnen geven
voor je volgend bibliotheekbezoek.
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Wordt als vereniging UiTPASpartner

AVT IS TROTSE UiTPASPARTNER!
Eind augustus werd in Maldegem UiTPAS Meetjesland
gelanceerd. Ook bij het Adegems Volkstheater, dat
traditiegetrouw begin november in CC Den Hoogen
Pad op de planken staat, kan je met je UiTPAS terecht.
Voorzitster Christa Grijp licht één en ander toe.
Waarom werd het Adegems Volkstheater UiTPASpartner
en hoe verliep jullie toetreding tot het systeem?
Christa Grijp: “Wij werken sinds jaar en dag met één tarief.
We beseffen echter dat de aankoop van toegangskaarten
voor een gans gezin een dure aangelegenheid kan zijn. Van
het toekennen van een korting op de toegangsprijs naar het
gebruik van de UiTPAS voor iedereen inclusief kansentarief,

Het Adegems Volkstheater is UiTPASpartner en moedigt
andere verenigingen aan om dit ook te worden!

was het maar een kleine stap. Het initiatief is ons goed
uitgelegd. Het systeem is laagdrempelig en sociaal heel
geschikt om ons aanbod met kleine “k” te promoten.”
Hoe kan de UiTPAS bij jullie gebruikt worden?
Christa: “Enerzijds kunnen onze eigen leden UiTpunten
verzamelen. Lid zijn van het Adegems Volkstheater is
immers een vrijetijdsactiviteit. Dit is een mooie beloning
voor hun inzet om elk jaar een toneelvoorstelling op
poten te zetten. Anderzijds, en nog belangrijker, krijgen

UiTPAS
in het kort

toneelliefhebbers bij hun bezoek aan de voorstelling een

UiTPAShouder

UiTpunt. Tegelijk bieden we ook het kansentarief aan.

Iedereen kan een UiTPAS Meetjesland aankopen en

Zo wordt een avond luister- en kijkplezier voor iedereen

UiTpunten sparen bij deelname aan tal van vrijetijds-

bereikbaar.”

activiteiten. Deze UiTpunten zijn dan weer in te ruilen
voor tal van voordelen. Voor Maldegemnaren met

Merken jullie dat UiTPAS al leeft in Maldegem?

een beperkt inkomen is aan dezelfde UiTPAS Meetjes-

Christa: “Wij hielden half september een voorverkoop-

land ook de mogelijkheid gekoppeld om 75 % korting,

moment en hadden al meteen klanten met een UiTPAS

het zgn. kansentarief, te krijgen bij deelname.

in de hand. Als UiTPAS nu misschien nog niet zo bekend
is, hopen we op de voorstellingen in november iedereen

UiTPASpartners/verenigingen

aan te moedigen zijn UiTPAS te scannen en zo punten te

Elke deelnemende vereniging/UiTPASpartner staat zelf

verzamelen!

in voor 20 % van de korting, de overige 55 % kan de
vereniging recupereren bij de gemeente.

Wil je ook met jouw vereniging UiTPASpartner worden?
Neem dan contact op met de werkgroep UiTPAS via

Info

uitpas@maldegem.be.

050 72 86 22 | UiTloket

Het Adegems Volkstheater brengt ‘Geruchten’, een klucht

uitpas@maldegem.be
www.maldegem.be/uitpas

onder regie van Frank Degruyter, in CC Den Hoogen Pad
op do 1, vr 2, za 3, vr 9 en za 10 november om 20.00 uur
en op zo 4 en zo 11 november om 15.00 uur. Meer info via
avt@adegemsvolkstheater.be of www.adegemsvolkstheater.be
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

