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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem en zorg dat je profiel openbaar staat.
Zo komt jouw foto misschien in één van de volgende edities van dit infomagazine
terecht! Door ze te posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem
Magazine. Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is.
Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.
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Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie
info@maldegem.be
www.maldegem.be/IGmaldegem
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Bron: www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/03/dit-vlaamse-dorpje-wilde-zo-groot-worden-als-gent-en-brugge/

Middelburg hangt in Berlijn
Het originele doek hing vermoedelijk ooit in de kerk van
Middelburg. Na de dood van Bladelin is het waarschijnlijk
doorverkocht en zo uiteindelijk, na vele omwegen, in
Berlijn terechtgekomen. In de Sint-Petrus en Pauluskerk
in Middelburg hangt een kopie van de hand van Jan Ryckx,
dat ondertussen ook al 400 jaar oud is.
Middelburg werd in de vijftiende eeuw uit het niets gesticht
door de ambitieuze Bladelin. Hij bouwde Middelburg uit
tot een stadje met een eigen kerk, poorten en omwalling…
én verwierf voor Middelburg zelfs stadsrechten. Dankzij de
uitstekende ligging langs de waterwegen naar Gent, Damme
Het Triptiek met de geboorte van Christus, beter bekend als

en Brugge won Middelburg economisch aan belang. Maar…

het Bladelin-drieluik, kan je bewonderen in de Gemäldegalerie

de verzanding van het Zwin maakte een einde aan de groei

in Berlijn.

van ons Middelburg.

In de Gemäldegalerie in Berlijn hangt een schilderij van de

We moeten de geschiedenis van Middelburg blijven koesteren

beroemde kunstschilder Rogier van der Weyden (Vlaamse

en ervoor zorgen dat die nog meer in de belangstelling komt,

Primitieven °1399/1400 - †1464). Hij schilderde het werk in

ook buiten onze gemeente.

opdracht van Pieter Bladelin rond 1450. Daarop staat o.a.
Bladelin afgebeeld met op de achtergrond zijn kasteel

Bart Van Hulle

te Middelburg.
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Burgemeester Bart Van Hulle,
Koning Albertlaan 46/B6,
9990 Maldegem
Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de
1ste van de maand. Of heb je vragen over het
infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:
050 72 89 72
info@maldegem.be

Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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Sluitingsdagen
gemeentelijke en
OCMW- diensten
Alle gemeentediensten, OCMW- diensten en het
recyclagepark zijn gesloten op:
• vrijdag 1 november (Allerheiligen)
• zaterdag 2 november (Allerzielen)*
• maandag 11 november (Wapenstilstand)

#SPORTERS
BELEVEN
MEER
MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

Sporters beleven meer

Sporters beleven meer
Als sporter maak je wat mee. Of je nu een
prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen,
een hert ziet oversteken als je aan het fietsen bent
of je gewoon geweldig amuseert met een potje

• vrijdag 15 november (Koningsdag)

voetbal. Je beleeft gewoon meer. En daarom willen

* De Dienst Bevolking, Dienst Burgerlijke Stand en het

krijgen. En daar kan jij bij helpen, door jouw

Onthaal zijn wel open op zaterdag 9 november van

we graag zoveel mogelijk mensen aan het sporten
actiefoto’s te delen op sociale media.

9.00 tot 11.45 uur.
Heb jij een foto gemaakt tijdens je sportactiviteit en wil je
Op vrijdag 1 en maandag 11 november is er geen

die graag met jouw vrienden delen? Gebruik de hashtags

huisvuilophaling.

#sportersbelevenmeer en #maldegem. Indien je je foto’s op

Het Sint-Annazwembad is ook gesloten van 4

Instagram tagt met #igmaldegem komt jouw foto misschien

t.e.m. 8 november n.a.v. de omschakeling van het

zelfs in één van de volgende edities van dit infomagazine

waterbehandelingssyteem.

terecht! Op deze manier kunnen we ook minder sportieve
mensen aanzetten om actief te zijn!

Info
050 72 89 30 | Onthaal gemeentehuis
050 72 72 10 Onthaal OCMW
info@maldegem.be

Een initiatief van Sport Vlaanderen.

Info

www.maldegem.be/overzicht-

050 72 89 70 | Sportdienst

gemeentelijke-diensten

info@maldegem.be

Info

1 algemeen contactnummer De Watergroep
De Watergroep heeft voor alle vragen en meldingen van klanten één algemeen contactnummer: 02 238 96 99.
Op basis van jouw postcode en de aard van jouw vraag kom je via dit nummer bij de juiste dienst terecht.
Dit nummer is buiten kantooruren eveneens doorgeschakeld naar onze wachtdienst.

Info
02 238 96 99 | De Watergroep
www.dewatergroep.be
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Solliciteer tot 13 november

Word jij onze
nieuwe collega?
Coördinator - educatief medewerker bibliotheek B1-B3
Heb je een passie voor boeken en wil je deze graag
doorgeven aan de Maldegemnaars?
Als educatief medewerker help je mee aan projecten van de
bibliotheek, bouw je de scholenwerking uit en promoot je de

18 tot 24 november

Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter

bibliotheekwerking, haar producten en diensten.
In november organiseren VVSG/Interafval en
Technisch medewerker infrastructuur - gebouwen C1-C3

de Vlaamse afvalintercommunales voor het

Als technisch medewerker bereid je technische opdrachten

4de jaar op rij de Week van de Afvalophaler

voor en breng je ze in uitvoering, maak je uitvoeringsplannen

en Recyclageparkwachter. Een initiatief om

op in Autocad en neem je de leiding over het uitvoerend

afvalophalers, recyclageparkwachters en

personeel. Je maakt (technische) verslagen en nota’s op en

netheidswerkers eens speciaal te bedanken

rapporteert aan het diensthoofd en het bestuur.

met een vriendelijk gebaar, een schouderklopje,
een opgestoken duim…

Alle info en voorwaarden kan je opvragen of raadplegen
via onderstaande contactgegevens. Solliciteren kan tot

Dit jaar focust de campagne op respect voor de job

woensdag 13 november 2019.

van afvalophaler en recyclageparkwachter. Inwoners
kunnen het respect tonen met een tekening, een

Info

bedanking, een opgestoken duim, een strik rond de

050 72 89 3 | Personeelsdienst

afvalzak… Een klein gebaar dat zorgt voor een warm

info@maldegem.be

gevoel. Dank alvast voor het tonen van je respect!

www.maldegem.be/vacatures

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
info@maldegem.be
www.houhetnet.be
www.ivmmilieubeheer.be
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Aanpassing toegang

Begraafplaats Maldegem
toegankelijker
De gemeente en het OCMW investeren op diverse

Aansluitend daarbij werd in de Bloemendaelelaan

vlakken om de dienstverlening, de openbare weg en

en Kapelaanstraat een nieuw voetpad aangelegd

gebouwen in Maldegem toegankelijker te maken.

om van daaruit de toegang naar de begraafplaats
toegankelijker te maken.

Via het “Meldpunt Toegankelijk Maldegem” ontvangt
de inclusieambtenaar meldingen. De stuurgroep

Info

toegankelijkheid heeft dit jaar aan het bestuur

050 40 39 23 (rechtstreeks) of

geadviseerd om de toegang van de begraafplaats

0800 96524 (gratis) | Inclusieambtenaar

aan zijde Kapelaanstraat toegankelijker te maken.

Sociaal Huis, Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

De kasseien van aan de Kapelaanstraat tot aan de

info@maldegem.be
www.ocmwmaldegem.be/toegankelijkheid

middengang van de begraafplaats werden vervangen
door klinkers.
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Richtlijnen begraafplaatsen

Verzorgde en serene afscheidsruimtes
In de aanloop naar Allerheiligen en Allerzielen

Hulp nodig voor onderhoud?

zijn veel mensen in de weer om het graf van hun

Heb je hulp nodig bij het onderhoud van een

naasten te verzorgen. We geven je graag enkele

grafzerk? Dan kan je gebruik maken van de betalende

praktische richtlijnen mee om verzorgde en serene

dienstverlening van de Klusjesdienst van het OCMW.

afscheidsruimtes te creëren op de begraafplaatsen in

Alle info en voorwaarden kan je verkrijgen bij deze

onze gemeente.

dienst.

Pot op de zerk

Info

Om de ingezaaide graspaden en -vlaktes op alle

050 71 86 00 | Dienst Infrastructuur

begraafplaatsen intact te houden, mogen geen putten
gemaakt worden om bloemen te planten. Eigen

info@maldegem.be
050 72 72 10 | OCMW Thuiszorg – Klusjesdienst 		

beplanting kan enkel in een pot op de zerk.

(onderhoud grafzerk)
www.ocmwmaldegem.be/klusjes-enboodschappendienst

Pinnen voor tijdelijke potten
Voor de tijdelijke bloempotten ter gelegenheid van
Allerheiligen en Allerzielen zijn tussen 15 oktober en
1 december gratis metalen pinnen beschikbaar op
alle begraafplaatsen. Met die pin kan je een bloempot
makkelijk en stevig vastpinnen in het gras. Gelieve de
pinnen achteraf in één van de verzamelmanden op de
begraafplaats te leggen.

2019 NOVEMBER | 7

Overal leds in Maldegem

Maldegem bouwt openbaar
verlichtingspark om
De gemeente Maldegem bouwt haar integrale

Dit najaar 132 nieuwe verlichtingstoestellen

openbare verlichtingspark tegen 2030 om naar

In het najaar van 2019 wordt een eerste reeks

ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk

toestellen aangepakt. In eerste instantie worden de

te maken, tekende het een overeenkomst met

oudste toestellen vervangen. Meestal worden enkel de

netbedrijf Fluvius. Via de versnelde ombouw mikt

verlichtingstoestellen vervangen. Indien ook de palen

de gemeente vooral op een forse daling van haar

in slechte staat zijn, worden deze mee vervangen.

energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk
biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke

De led-verlichting wordt ook aangepast aan de

ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of

omgeving: zo krijgt die in woongebieden een warmere

toepassingen voor slimme steden.

kleur, terwijl op plaatsen als kruispunten en scholen
witter licht de voorkeur krijgt. Op sommige locaties

Ledombouw in cijfers

worden dimbare led-armaturen voorzien.

In Maldegem staan momenteel 3.832 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2018 1.524.334 kilowattuur

Bij de ombouw tracht Fluvius alle hinder voor bewoners

elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoor

en verkeer tot een minimum te beperken. Zo loopt de

van 353.645 kg. Vandaag staan er 110 ledtoestellen in

plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid

Maldegem. Om het volledige lichtpark om te bouwen

in de tijd. In het voorjaar van 2020 volgt een nieuwe

tegen 2030 moeten er 310 toestellen per jaar worden

reeks.

omgebouwd. Dankzij die snelle ledombouw dalen het
energieverbruik en de CO2-uitstoot 12 tot 15 keer sneller
dan via het huidige ombouwprogramma.

Info
050 72 86 00 | Dienst Infrastructuur
078 35 35 34 | Infolijn Fluvius
info@maldegem.be
www.fluvius.be
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Park Wallyn

Nieuwe hondenlosloopweide
goedgekeurd door viervoeters
en baasjes
Zaterdag 12 oktober werd de hondenlosloopweide

Hou het netjes

in het Park Wallyn in het Sint-Annapark officieel

De meters en peters werkten ook mee aan een

geopend. Maldegemse honden kunnen er elke

reglement om de losloopweide netjes te houden en

dag, weliswaar onder toezicht van hun baasjes,

zullen ook op de weide zelf een oogje in het zeil houden.

naar hartenlust vrij rondlopen. Op andere

In het reglement staan alle verplichtingen waar baasjes

openbare plaatsen, ook in het Sint-Annapark, zijn

en hun honden rekening moeten mee houden. Je kan

hondenbaasjes verplicht om hun hond steeds

het reglement raadplegen op de gemeentelijke website

aangelijnd te houden.

of op het bord aan de hondenlosloopweide zelf.

Meter en peters

Info

Voor de inrichting van de losloopweide deed de

050 72 86 00 | Groendienst

gemeente eind vorig jaar een oproep voor meters

info@maldegem.be

en peters omdat zij de noden en behoeften van de

www.maldegem.be/hondenlosloopweide

viervoeters en hun baasjes het best kennen. Een tiental
Maldegemse hondenbaasjes stelde zich kandidaat en
bepaalde mee de inrichting van de weide. Het resultaat
is een ruim afgesloten grasveld in het Park Wallyn naast
het bolderhuisje, voorzien van een vuilnisbak en zitbank.
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Week van de Duurzame Gemeente

Duurzame helden
Van 18 tot 25 september vierden we in Maldegem

Werkgever die transport per fiets promoot

de ‘Week van de Duurzame Gemeente’, maar een

Gemeentebestuur Maldegem promoot de fiets via de

duurzame gemeente bouw je niet alleen. Heel wat

leden van het intern klimaatteam. Er is een aanbod voor

Maldegemse inwoners, verenigingen, bedrijven en

fietsleasing van elektrische en andere fietsen voor het

scholen dragen dagelijks hun steentje bij. Tijdens de

personeel. Het klimaatteam schaart zich ook achter

‘Week van de Duurzame Gemeente’ zetten de Raad

initiatieven zoals een veggielunch, dikketruiendag,

voor Ontwikkelingssamenwerking en de Noord-

sensibilisatie rond zero waste,…

Zuiddienst enkele Maldegemse duurzame helden in
de kijker.

Zwerfvuiloprapers of ploggers (MOP-team)
Het MOP-team houdt dagelijkse rondes voor het

Bijlesgevers aan anderstaligen of aan mensen met

ledigen van vuilnisbakken, poetsen van monumenten,

een beperking (zomerschool)

onderhouden van tennisvelden…

Stephanie Bral en Hanne De Baets geven tijdens de
zomervakantie vrijwillig les te aan anderstalige kinderen.

Vrijwilliger groenselhof
Antoon Verbeke zet zich wekelijks in om anderen

Bijlesgevers aan anderstaligen of aan mensen met

aan te leren een groetentuintje op te bouwen en te

een beperking (praattafels)

onderhouden, dit met het oog op armoedebestrijding en

Vrijwilligers Dirk Timmerman, Frank Verstraete, Francis

integratie.

Van Honacker, Hilde Van den Abeele en Veerle de
Meyere organiseren, in samenwerking met OCMW

Kunstenaar die racisme aankaart

Maldegem, een wekelijkse activiteit om volwassen

Marian De Clerck maakte met zwarte en witte wol een

anderstaligen te ondersteunen om Nederlands te

kunstwerk tegen racisme met als titel "a little glow in

spreken.

the dark". Haar volgende kunstwerk gaat over zwarte
en blanke kindjes die samen een sportieve activiteit

Organisator Repair Café of ruilwinkel

beleven. De titel van dat onderwerp zou worden: “geen

Vrijwilliger Jozef Landuyt herstelt fietsen en leent fietsen

racisme in onze gemeente”.

uit.
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“Feestvarken vzw Maldegem”.
Deze vzw stelt verjaardagspakketten samen zodat ook
kinderen voor wie dat niet evident is, hun verjaardag
kunnen vieren. Het verjaardagscadeau bestaat uit

Stop
het
fake
news
in
Kivu

een pakket om uit te delen in de klas en alle nodige

Maak
de
jnen
Filipnier
groe

Steun Thais Bagula en de anderen
Geef op BE30 0000 0000 1111
changemakers.11.be

attributen om thuis een verjaardagsfeestje te kunnen
organiseren en wordt via het OCMW bedeeld. Daarnaast
zorgen ze ook voor sensibilisatie rond armoede.
Oprichter en beheerder van de Facebookpagina
"Alternatief voor Maldegems containerpark".

Red che
Syriseren
jong
van
de
de
armoe

Steun Red Constantino en de anderen
Geef op BE30 0000 0000 1111
changemakers.11.be

Stop ie
de olnnen
baro
in deone
Amaz
Steun Esperanza en de anderen
Geef op BE30 0000 0000 1111
changemakers.11.be

Stop ie
de olnnen
baro
in deone
Amaz

Steun Ahmad en de anderen
Geef op BE30 0000 0000 1111
changemakers.11.be

Laat wen
vrouten
rech ien
groe
in o
Cong
Steun Passy Mubalama en de anderen
Geef op BE30 0000 0000 1111
changemakers.11.be
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2 tot 9 november

deze pagina bieden meer dan 6.700 leden dagelijks

11.11.11 actie

tientallen objecten gratis aan voor hergebruik. Hierdoor

Vanaf zaterdag 2 november a.s. loopt de

vermindert niet alleen de afvalberg, maar vergroot

11.11.11-actie in Maldegem. 11.11.11 strijdt

het sociaal contact. Daarnaast verminderd Johan zijn

tegen onrecht en voor duurzame verandering.

ecologische voetafdruk door zich zelf met een elektrische

Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog,

wagen te verplaatsen, minder plastic te gebruiken en

vervolging, armoede, klimaatverandering….

Johan Vleeshouwers is beheerder van de facebookpagina
“Alternatief voor Maldegems containerpark’. Op

Stop
het
fake
news
in
Kivu

zonnepanelen te installeren.
Dit jaar pleit 11.11.11 voor nieuwe kansen aan jongeren
Gemeentelijke basisschool Kruipuit

in Syrië, voor een stem aan de Congolezen, voor de

Naast de dagelijkse lessen rond armoede, duurzaamheid,

vrouwenrechten in Congo… Te midden van het harde

eerlijkheid en rechtvaardigheid, werkte basisschool

discours brengt 11.11.11 met deze campagne een

Kruipuit de voorbije jaren heel wat initiatieven uit in het

warme boodschap.

kader van duurzaamheid zoals het vergroenen van de
speelplaatsen, het stallen van dieren, de opstart van het

Huis-aan-huis en tijdens de marktdag

buurtproject ‘Gek op groen’, de jaarlijkse zwerfvuilacties,

Bij de huis-aan-huisinzamelingen worden pure en

de uitwerking van het project ‘gang van de 2de ronde’

melkchocolade te koop aangeboden. Op 11 november

waar ouders en kinderen 2de handsspullen kunnen

wordt de 11.11.11-chocolade verkocht op de markt aan

ruilen,…

6 euro per tablet.

Basisschool De Driesprong (GO! Basisonderwijs)

Vrijwilligers gezocht

Basisschool "GO De Driesprong" kleurt “SDG”, de

We zoeken vrijwilligers die meehelpen aan de

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Op de

huis-aan-huisinzamelingen. Op 2 november gaan we

speelplaats kunnen de leerlingen de “Smurfensdg’s”

rond in Donk, op 9 november gaan we rond in Malde-

met een strip op kindermaat terugvinden. In elke

gem. ’s Middags wordt brood met beleg en verse soep

klas, van kleuter tot lager, zijn de strips aanwezig. De

voorzien en achteraf worden frietjes en een drankje

leerlingenraad en de school dragen de SDG’s op handen

aangeboden.

en dat willen ze ook zo houden.
Geïnteresseerd? Neem contact op met de dienst Noord

Info

Zuid via onderstaande contactgegevens.

050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
info@maldegem.be
www.duurzamegemeente.be

Info
050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst
info@maldegem.be
www.11.be
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Verplicht in elke woning vanaf 2020

Rookmelders redden levens
Vanaf 2020 zijn rookmelders verplicht in elke

Waar vind je een rookmelder?

woning. En dat is maar goed ook, want rookmelders

Rookmelders vind je in de doe-het-zelfwinkel in je buurt,

redden levens. Als je de kans krijgt om jezelf en

in gespecialiseerde zaken of in webwinkels.

je gezin in veiligheid te brengen, dan klinkt het
irritante geluid van een rookmelder plots als muziek

Registreer vóór eind 2019 en win

in de oren.

Netwerk Brandweer, het samenwerkingsverband van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Verplicht vanaf 1 januari 2020

en alle Vlaamse hulpverleningszones, vraagt mensen om

Vandaag zijn rookmelders al verplicht in huurwoningen,

hun rookmelders te registreren op hangrookmelders.be.

studentenwoningen, sociale woningen, nieuwbouw-

Met de registratie kan het waardevolle data verzamelen

en gerenoveerde woningen. Vanaf 1 januari 2020

over het aantal rookmelders in Vlaanderen. Wie zijn

moet in elke woning op elke verdieping minstens

of haar rookmelders registreert vóór eind 2019 maakt

één rookmelder hangen. In kamerwoningen moet er

bovendien kans op één van de twintig Beatsheadphones

bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.

of één van de 200 maandabonnementen van Spotify. Per
Vlaamse hulpverleningszone worden één koptelefoon

Waarom rookmelders plaatsen?

en tien abonnementen verdeeld. De winnaars worden

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende

begin 2020 bekendgemaakt.

bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn
helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra

Info

de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal

09 391 10 20 | Hulpverleningszone Meetjesland

ervoor dat jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid

info@maldegem.be

kunnen brengen.

www.hulpverleningszonemeetjesland.be
www.hangrookmelders.be/ (registratie rookmelders)

Waaraan moet een rookmelder voldoen?

www.wonenvlaanderen.be/rookmelders

De rookmelder moet CE-gemarkeerd zijn en voldoen aan

www.speelnietmetvuur.be

de norm NBN EN 14604. Kies een toestel dat beschikt
over een testknop.
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di 5/11/19
Workshop
aquareltechnieken
voor beginners

Voorleeshalfuurtje

Van 13.30 tot 16.30 uur

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje

Oud St. Jozef, 050 40 39 20

woe 6/11/19
vr 1/11/19
Allerheiligentocht
Van 7.00 tot 15.00 uur
Waar: Middenschool en Atheneum, Mevr.
Courtmanslaan 80, Maldegem
Meer info: stebenti@hotmail.com

vr 1/11 t.e.m. ma 11/11/19

za 9/11/19

Kookles ‘Soep is hot’

Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek,

zo 10/11/19
Maldegemse Poldertocht
Van 8.00 tot 11.00 uur

Om 19.00 uur

Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

109/A, Maldegem

Oud St. Jozef i.s.m. KVLV, 050 40 39 20

Meer info: WTC Maldegem, 0497 12 25

woe 6/11 t.e.m.
woe 18/12/19
Cursus wonen en huren in
België

54, guido.willemarck@skynet.be, www.
wtcmaldegemvzw.be

ma 11/11 en za 16/11/19

Van 13.30 tot 16.30 uur

Herdenking Wapenstilstand
Wereldoorlog I

Van 20.00 tot 22.30

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Zie pag. 15

Van 15.00 tot 17.30 uur (zo 3/11 en 11/11)

Meer info: OCMW, integratie@maldegem.be

Toneel ‘Madame Botervlieghe’
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp
16/B, Maldegem
Meer info: Adegems Volkstheater, 0479 21 66
52, avt@adegemsvolkstheater.be,

za 2/11/19
Bezoek gemeentebestuur
Knokke aan Canadees
kerkhof
Zie pag. 15

Halloween in het park
Waar: Sint-Annapark
Meer info: Comité voor Initiatief,
www.cvimaldegem.be

za 2/11 t.e.m. ma 11/11/19
11.11.11-actie
Zie pag. 11

zo 3/11/19
Dubbel aperitiefconcert
Van 10.30 tot 12.00 uur
Waar: zaal K-ba, Mevr. Courtmanslaan 82,
Maldegem
Meer info: KKF en Drumband Nut en
Vermaak Maldegem, 0497 58 75 93 en fanfare
'Willen is Kunnen' (Knesselare)

ma 4/11/19
Schaaknamiddag

do 7/11/19
Aperitief, hutsepot,
koffie en versnaperingen

di 12/11/19
Pieter Boussemaere: Eerste
hulp bij klimaatverwarring
Van 20.00 tot 22.00 uur

deuren open om 11.30 uur

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Meer info: Raad voor

Oud St. Jozef i.s.m. Samana, 050 40 39 20

Ontwikkelingssamenwerking en Davidsfonds

Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada museum, Heulendonk 21,
Adegem
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

vrij 8/11/19

woe 13/11/19
Workshop werken met
gemengde technieken
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 20

Dansnamiddag

Jeugdfilm Corgi

Van 14.00 tot 17.00 uur

Zie pag. 24

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 20

Geneeskundige en
therapeutische werking van
kruiden
Van 19.30 tot 23.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana Café, tel. 09 267 53 53 ,
mvl@samana.be

vrij 8/11 t.e.m. za 30/11/19
Hommage Jef Van Maldegem
Zie pag. 25

do 14/11, 21/11 en 28/11/19
Workshop Smartphone
fotografie
Van 9.00 tot 11.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 20

do 14/11/19
Creales
Om 19.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
i.s.m. Femma

Van 13.30 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 20
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vr 15/11/19
Verhalen van den buiten –
wandeltocht (5 km)
Van 19.00 tot 21.30 uur
Waar: parking ingang Mariagrot,
Halledreef 1, Maldegem-Kleit
Meer info: Meetjeslandse Gidsen,
www.drongengoed.be/verhalen-van-den-buiten

Gezellig samenzijn met
partners: Country
Van 19.30 tot 23.55 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhof 1/A,
Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk, 0486 45 99
79, liesmeirezonne@gmail.com

Optreden Geert Verdickt
(Buurman)

Bingo
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 20

di 19/11/19

Zie pag. 27

zo 17/11/19
Herfstwandeling
'Rondom de Kraaienakker'
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar: Hof ter Heule, Heulendonk 23, Adegem
Meer info: Pasar PLUS - Meetjesland, 0494 79
40 79, pasarplus.meetjesland@gmail.com

Meeslepend koorconcert
Van 17.00 tot 19.00 uur
Waar: kerk Adegem
Meer info: Koor Thaleia, 0497 28 76 96,

Oud St. Jozef, 050 40 39 20

Voordracht ‘Iran,
parel op de zijderoute’
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. Vief, 050 40 39 20

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. Femma, 050 40 39 20

woe 20/11/19
Gezondheidsconsultatie
van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 20

Kookles
Van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhof 1/A,
Maldegem
Meer info: KVLV Maldegem-Donk,
liesmeirezonne@gmail.com

do 21/11/19
Vrij inloopmoment
Kind & Gezin

kaarten@koor-thaleia.be

Van 9.00 tot 12.00 uur

Kunstendag voor Kinderen

Meer info: huisvanhetkind@maldegem.be

Zie pag. 25

ma 18/11/19
Leeskring
Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef, 050 40 39 20

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

vr 22/11/19
Nele Bauwens - Wat een geluk
Zie pag. 24

Zangnamiddag
Van 14.00 tot 16.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

za 23/11/19
Publieksmoment
Landschapspark
Drongengoed
Zie pag. 16
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Oud St. Jozef, 050 40 39 20

Maldegem

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Om 19.00 uur

Voorleesweek

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Van 13.30 tot 16.30 uur

Waar: kerk Kleit

za 16/11 tot zo 24/11/19

Om 14.00 uur

Crea

Om 20.00 uur (deuren open om 19.30 uur)

info@van-r.be

Filmnamiddag

Workshop
aquareltechnieken
voor gevorderden

Kookles

Meer info: Van-R vzw, 0485 93 60 66,

ma 25/11/19

Van 19.30 tot 22.30 uur
Waar: De Poermolen, Paardekerkhof 1/A,
Meer info: KVLV Maldegem-Donk,
0486 45 99 79, liesmeirezonne@gmail.com

di 26/11/19
Theatermonoloog
‘Godgeklaagd’
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. Neos, 050 40 39 20

Voordracht: 'Brussel, naar een
wereldstad met wereldklasse'
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad
Meer info: OKRA-Academie, 09 269 32 17,
academie.mvl@okra.be, www.okra.be

woe 27/11/19
Workshop werken met
gemengde technieken
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef,050 40 39 20

Kookles ‘Italiaanse
favorieten’
Om 19.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. KVLV, 050 40 39 20

do 28/11/19
Seniorenfeest
Om 13.30 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad
Meer info: Seniorenraad, 0485 80 21 75

vrij 29/11/19
Muziek op aanvraag
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Vanaf za 30/11/19
Sinterklaasbezoeken
Meer info: Gezinsbond Maldegem/
Middelburg, 0475 58 93 44,
www.gezinsbondmaldegem.be

UiTTIP
2 november

Bloemenhulde
Ter gelegenheid van het Canada-weekend in
Knokke-Heist brengt het gemeentebestuur van
Knokke-Heist op zaterdag 2 november om 11.15
uur een bloemenhulde op de Adegem Canadian
War Cemetery te Adegem.
De plechtigheid zal doorgaan in aanwezigheid van

11 en 16 november

Knokke-Heist en Maldegem en leden van de

Herdenking
Wapenstilstand

Vaderlandslievende Verenigingen. Iedereen is van

Op maandag 11 november wordt in Maldegem,

harte welkom.

Adegem en Kleit Wapenstilstand herdacht met een

afgevaardigden van de Ambassade van Canada,
een afvaardiging van het gemeentebestuur van

eucharistieviering of gebedsdienst en aansluitend een
korte plechtigheid. De herdenkingsplechtigheid in
Wil je jouw activiteit

Middelburg gaat door op zaterdag 16 november.

in deze kalender?
Dat kan! Surf naar

Adegem

www.uitdatabank.be en

Maandag 11 november

vraag je invoeraccount

8.30 uur: eucharistieviering

aan. Je activiteit verschijnt dan niet alleen in

Gevolgd door plechtigheid op het kerkhof

dit infomagazine (enkel niet-commerciële
activiteiten en invoeren vóór de 1ste van de

Maldegem

voorafgaande maand), maar ook op www.

Maandag 11 november

uitinvlaanderen.be en www.uitinmaldegem.

10.30 uur: eucharistieviering

be en tal van andere gedrukte en online

Gevolgd door een plechtigheid op het kerkhof

kalenders. Wekelijkse activiteiten verschijnen

en op de markt

niet in dit overzicht en kan je raadplegen via
de online kalenders. Wie vragen heeft, kan

Kleit

terecht aan het UiTloket in het gemeentehuis

Maandag 11 november

of via de helpdesk op www.uitdatabank.be.

16.00 uur: gebedsdienst
Gevolgd door een plechtigheid aan het monument

Middelburg
Zaterdag 16 november
11.15 uur: eucharistieviering
Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij

Gevolgd door een plechtigheid aan het monument

sommige activiteiten UiTpunten. Bekijk alle
UiTPASactiviteiten en –voordelen via
www.uitpasmeetjesland.be

Info
050 72 89 59 | Dienst evenementen
info@maldegem.be

2019
2019 NOVEMBER | 15

© Ludo Goossens

BOS+ ontwikkelde vijf nieuwe wandelroutes en één fietsroute in het Meetjesland, waarvan één wandelroute start in Kleit.

Landschapspark Drongengoed, waar iedereen thuis is…

Publieksmoment
op 23 november
De gemeente Maldegem, het strategisch project

waaronder Maldegem, belanghebbenden en

landschapspark Drongengoed, Regionaal

ondernemers uit deze regio.

Landschap Meetjesland en BOS+ nodigen je graag
uit op een eerste voorstelling van het onthaalplan

En in 2018 startte BOS+ in samenwerking met diverse

voor het landschapspark Drongengoed op zaterdag

partners in een Europees LEADER-project ‘co-

23 november 2019. BOS+ stelt tegelijkertijd ook

creatieve ontwikkeling van natuurlijke erfgoedroutes

haar natuurlijke erfgoedroute doorheen het

en de Meetjeslandse Bosgordel’. Uit deze

Drongengoed en het Maldegemveld voor.

samenwerking ontstonden vijf nieuwe wandelroutes
'Tussen Boer en Bos' waarin natuurlijk erfgoed en

Het Landschapspark Drongengoed is meer dan het

de streekidentiteit van het Meetjesland naar voor

prachtige Drongengoedbos alleen. Verschillende

komen. Er start ook een wandelroute in Kleit.

natuur-, bos- en landbouwgebieden, kanalen, beken
en landschappen zorgen voor een afwisselend gebied

1ste publieksmoment

met een rijke biodiversiteit, waarin je eindeloos kan

Wanneer: zaterdag 23 november

wandelen of fietsen.

Tijdstip: 15.00 uur
Waar: Speelbos Kleit

Het strategisch project Landschapspark Drongengoed

Programma: Plechtige opening in aanwezigheid van

bouwt aan een unieke toeristische-recreatieve

de gemeente Maldegem en vertegenwoordigers van

bestemming in het Meetjesland en doet dit in

het strategisch project Landschapspark Drongengoed

samenspraak met diverse gemeentebesturen

en Bos+.

16 | MALDEGEM MAGAZINE

Tijdens het publieksmoment kan
je kennismaken met het onthaal
en de onthaalpoorten van het
Landschapspark Drongengoed die
in Kleit, Ursel en Oostwinkel zullen

WAN D E L RO U T E

opgesteld worden. We wandelen ook

Kleit

een stukje van de nieuwe wandeling
‘Tussen Boer en Bos’ in.

Het thema van deze wandeling tussen Boer en BOS is het element ‘lucht’.
De wandeling leidt ons langs dichte bossen, maar ook langs velden en
heuvels waar we duidelijk zicht hebben op de hemel en de lucht. En dat
allemaal in en rond het sympathieke dorpje Kleit.
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UIT DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER
GEMEENTERAAD
MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
De mondelinge vragen gesteld in de
gemeenteraadszitting van 26 juni 2019
worden beantwoord.
De brief van de gouverneur aangaande
de klacht van raadslid Stefaan Standaert (Groen) tegen de gemeenteraads- en
OCMW-raadsbesluiten van 27 maart
2019 inzake de goedkeuring van het
ontwerp van dading in BIMMO-dossier
- stopzetting beroep tot vernietiging bij
de raad voor vergunningsbetwistingen,
wordt meegedeeld.
De gouverneur heeft beslist om niet op
te treden.
De opvolgingsrapportering met een
stand van zaken van de uitvoering
van het meerjarenplan 2019 over het
eerste semester van het boekjaar
zal worden voorgelegd aan de raad
in oktober 2019. Wegens technische
problemen bij de softwareleverancier
is het onmogelijk om de rapporten
momenteel te genereren.
GOEDKEURING NOTULEN EN
AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 JUNI 2019*
De gemeenteraad keurt de notulen en
de audio-opname van de zitting van de
gemeenteraad van 26 juni 2019 goed.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN
DE GEMEENTE- EN OCMW-RAAD:
WIJZIGING
Sinds 1 januari 2019 werden de meeste
bepalingen van het decreet over het
lokaal bestuur van kracht. De nieuw geïnstalleerde gemeenteraadsleden zijn
dan ook van rechtswege OCMW-raadsleden en moeten een nieuw huishou-
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delijk reglement vaststellen in zowel de
gemeenteraad als de OCMW-raad.
Gezien de integratie gemeente OCMW bevat het huishoudelijk reglement bepalingen die van toepassing
zijn voor de werking van de gemeenteraad en voor de raad voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor de gemeente- en
OCMW-raad vast.
DEFINITIEVE VASTSTELLING
MOBILITEITSPLAN
Het vorige mobiliteitsplan van Maldegem dateert van 15 januari 2001. Het
decreet van de Vlaamse Overheid van
20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd bij decreet van 10
februari 2012, bepaalt dat het gemeentelijk mobiliteitsplan ten minste om de
6 jaar moet worden geëvalueerd.
Het vernieuwen van het mobiliteitsplan
heeft tot doel een duurzaam mobiliteitsplan tot stand te brengen, gebaseerd op nieuwe en/of aangepaste
strategische keuzes. Daarnaast dient er
ook rekening te worden gehouden dat
door de stijging van de bevolking de
druk op het wegennet en de openbare
ruimte ook stijgt.
Elke gemeente heeft een goedgekeurd
mobiliteitsplan nodig voor het bekomen van subsidies bij de uitvoering van
bepaalde projecten.
In de gemeenteraad van 29 mei 2019
werd het nieuw mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld.
De gemeenteraad keurt de definitieve versie van de beleidsnota van het
gemeentelijk mobiliteitsplan 20192025 goed.

REGLEMENT HONDENLOSLOOPWEIDE PARK WALLYN*
Voor de uitbating van de hondenlosloopweide wordt voorgesteld om een
gebruiksreglement op te maken.
In het huidige GAS-reglement is opgenomen dat honden moeten aangelijnd
zijn op openbaar domein. Aangezien
de hondenlosloopweide een openbare
plaats is wordt ook de GAS-reglementering aangepast zodat er mogelijkheid
is om de honden los te laten lopen.
De gemeenteraad stelt het reglement
voor de uitbating van de hondenlosloopweide vast (zie ook pag. 9.)
AANPASSING ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT MALDEGEM*
Het huidige artikel 52 van het algemeen politiereglement Maldegem stelt:
"De eigenaars, bezitters of bewakers
van honden en andere dieren moeten
deze aangelijnd laten rondlopen op
een openbare plaats. Deze verplichting
geldt niet voor honden die gebruikt
worden tijdens de jacht, die een kudde
begeleiden, die voor reddingsoperaties
ingezet worden en blindengeleidehonden."
Gezien de aanleg van een hondenlosloopweide in het St. Annapark is het
aangewezen om de bepaling van dit
artikel 52 aan te passen, zodat het toegelaten is dat honden niet aangelijnd
loslopen op de hondenlosloopweide.
De gemeenteraad wijzigt artikel 52
van het algemeen politiereglement
Maldegem.

GEMEENTEPATRIMONIUM –
AFSTAND ERFDIENSTBAARHEID –
PRINCIPIEEL AKKOORD*
De eigenaar van het perceel Maldegem
1ste afd., sie H, nr. 304s heeft een
aanvraag gedaan aan de gemeente om
afstand te doen van de erfdienstbaarheid ten laste van zijn perceel.
Deze erfdienstbaarheid is in de praktijk
zinloos geworden omdat een aanpalend perceel inmiddels geen eigendom
meer is van de gemeente en de gemeente langs deze percelen dus geen
uitweg meer kan nemen.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de afstand van de erfdienstbaarheid op het perceel Maldegem
1ste afd., sie H, nr. 304s.
PRINCIPIËLE GOEDKEURING TOT
VERKOOP VAN HET APPARTEMENT
BLOEMENDAELELAAN 4A MALDEGEM AAN OCMW MALDEGEM
Het appartement Bloemendaelelaan
4A te Maldegem is eigendom van de
gemeente en wordt momenteel verhuurd. Het huurcontract loopt af eind
september 2019.
Een schrijven van Fedasil kondigde
aan dat de OCMW’s de opgebouwde
LOI-reserves (Lokaal Opvang Initiatief)
maar voor welbepaalde doeleinden
meer zouden mogen aanwenden en
dat ongebruikte reserves mogelijk
worden teruggevraagd.
De opgebouwde LOI-reserve bij OCMW
Maldegem bedroeg op 31 december
2018 nog 195.930,39 euro. Voor de
besteding ervan wordt voorgesteld dat
het OCMW het appartement Bloemendaelelaan 4A zou aankopen van
de gemeente. Het appartement wordt
geschat op 174.000 euro, plus 19.000
euro voor de garage.
Er is een aanvraag voor uitbreiding
van het LOI gebeurd door het OCMW
omdat er momenteel een algemeen
tekort aan opvangplaatsen is in België.
De uitbreiding van LOI-bedden zou in
dit appartement voorzien worden.

De gemeenteraad beslist principieel
om akkoord te gaan met de verkoop
van het appartement, gelegen Bloemendaelelaan 4A te Maldegem aan
OCMW Maldegem.

RETRIBUTIEREGLEMENT
KINDEROPVANG
De gemeenteraad stelt het retributiereglement van de gemeentelijke
kinderopvang opnieuw vast.

RUIL GROND TER HOOGTE
VAN ADEGEM-DORP 47*
De gemeenteraad beslist principieel
om akkoord te gaan met de ruil van
19,82 m² gemeentegrond voor 9,18 m²
grond ter hoogte van Adegem-dorp
langsheen De Beeke, mits een opleg
van 250 euro/m² voor de grotere
oppervlakte.
De aktekosten in verband met de ruil
vallen ten laste van de aanvrager.

ONDERWIJS – KUNSTACADEMIE
MALDEGEM – SCHOOLJAAR 20192020 – TOEKENNING NIET-GESUBSIDIEERDE UREN*
De gemeenteraad kent aan de gemeentelijke Kunstacademie voor de
periode van 1 september 2019 tot 30
juni 2020 15 bijkomende lestijden toe
te kennen ten laste van de gemeente.
Deze lestijden worden aangewend in
de 1ste, 2de en 3de graad.

RUIMTELIJKE ORDENING - GECORO
- SAMENSTELLING - AANSTELLING
VAN DE LEDEN, DE VOORZITTER,
VAST SECRETARIS EN HUN PLAATSVERVANGERS - VASTSTELLING PRESENTIEGELDEN
De gemeenteraad duidt de 9 leden van
de Gecoro aan waarvan 4 deskundigen
en telkens 1 vertegenwoordiger uit elk
van de 5 hogervermelde maatschappelijke geledingen. Tevens worden de
plaatsvervangers, de voorzitter en de
vaste secretaries aangeduid.

AFSPRAKENNOTA VRIJETIJDSPARTICIPATIE EN AANVRAAG VAN
HET VLAAMS TREKKINGRECHT*
De gemeenteraad besliste op 22 februari 2018 om in te stappen in de UiTPAS
Meetjesland.
Vanuit Vlaanderen wordt voor de
gemeente Maldegem een jaarlijks
trekkingsrecht van 4.129 euro vastgelegd vanaf 2020 om op basis van
cofinanciering gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten
die de participatie van personen in
armoede in cultuur, jeugdwerk of sport
stimuleren.
De middelen van deze subsidie worden
door het Maldegems "netwerk vrijetijdsparticipatie" aangewend om enerzijds
toeleidingsactiviteiten te organiseren
voor mensen in armoede, anderzijds
om korting toe te kennen in het kader
van de UiTPAS. Om dergelijke subsidie
aan te vragen, moet de gemeente
of het samenwerkingsverband van
gemeenten een afsprakennota vrijetijdsparticipatie bij de administratie
indienen.
Voor de perioden 2009-2013 en de
periode 2014-2019 werden reeds
afsprakennota’s ‘vrijetijdsparticipatie
mensen in armoede’ goedgekeurd
door de Vlaamse Overheid.
Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie
functioneert erg goed in Maldegem.

VERKAVELING MOTTEDREEF –
GOEDKEURING TRACÉ*
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het plan voor het tracé en
het technisch dossier van de verkavelingsaanvraag ingediend door de firma
Huysman Bouw N.V., uit Eeklo, voor
de gronden ter hoogte van Mottedreef
7, kadastraal gekend Maldegem, 3-de
afdeling, sectie H nummers 1010 T3
en 1022 C. Aan de verkavelaar worden
verplichtingen opgelegd aangaande
de wegenis- en rioleringswerken en de
nutsvoorzieningen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KINDEROPVANG
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke
kinderopvang opnieuw vast.
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Het is een breed gedragen werkgroep
waarbij geleidelijk aan nieuwe partners
mogen verwelkomd worden (zoals
sinds kort de bibliotheek en Meetjeslandse armoedecoördinator).
Het is daarom wenselijk deze samenwerking verder te zetten en hierbij een
nieuwe afsprakennota op te maken.
De gemeenteraad keurt de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025
goed.
VERLENGING SAMENWERKING
MET DE REGIONALE JEUGDDIENST
MEETJESMAN
De gemeenteraad keurt de verlenging
van de samenwerkingsovereenkomst
met de projectvereniging Regionale
Jeugddienst Meetjesland niet goed en
beslist om met ingang van 1 januari
2020 uit te treden.
VERLENGING SAMENWERKING
MET DE INTERLOKALE VERENIGING
WOONCENTRUM MEETJESLAND
De gemeenteraad beslist om geen
nieuw engagement meer aan te gaan
met de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland (SOM vzw De
Woonwijzer Meetjesland) en om als
gemeente Maldegem uit deze vereniging te treden met ingang van 1 januari
2020.
VERLENGING PROJECTVERENIGING
COMEET 2020-2025 – INSTAP IN DE
DECRETEN BOVENLOKALE CULTUURWERKING EN CULTUREEL ERFGOED
VIA COMEET – HET VERLENEN
VAN EEN JAARLIJKSE BIJDRAGE EN
GOEDKEURING VAN DE GEWIJZIGDE
STATUTEN VOOR DE BELEIDSPERIODE 2020-2025
De gemeenteraad beslist om niet
akkoord te gaan met de verlenging
van de projectvereniging COMEET
(inclusief de werking van de Erfgoedcel
Meetjesland) en om uit het samenwerkingsverband te treden met ingang van
1 januari 2020.
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AANSTELLING MEDEWERKER IVM
TOT GAS-VASTSTELLER*
De gemeenteraad stelt het personeelslid van IVM aan tot GAS vaststeller met
bevoegdheid over het grondgebied
van de gemeente Maldegem tot het
vaststellen van inbreuken welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een
gemeentelijke administratieve sanctie
en die vallen onder de bevoegdheden
inzake zwerfvuil en sluikstort zoals omschreven in artikels 115 tot en met 121
van afdeling 23: Zwerfvuil, inzameling
huishoudelijke afvalstoffen van het
Algemeen Politiereglement Maldegem
dd. 18 december 2014 .
OVERNAME VALEER VAN
KERKHOVELAAN*
De gemeenteraad gaat principieel
akkoord met de overname van de
wegen en infrastructuur in de verkaveling Valeer Van Kerkhovelaan, met
een oppervlakte van 3.104,37 m² en
390,64 m².
ZILVERERF OVERNAME
WEGENIS – AKTE*
De gemeenteraad keurt de akte goed
in verband met de overname van de
wegenis in de verkaveling Zilvererf.
RETRIBUTIEREGLEMENT
OPSTALRECHT NUTSCABINES*
Regelmatig komen aanvragen binnen
vanwege nutsmaatschappijen om
gebruik te maken van het gemeentelijke openbare domein om cabines op te
richten voor het beheer of het sturen
van hun installaties.
In geval deze nutsmaatschappijen
bijkomende rechten wensen te bekomen over het bedoelde perceeltje
(eigendomsrecht, opstalrecht) is het
aangewezen dat hiervoor een billijke
vergoeding wordt vastgesteld.
Gelet op de technische evolutie met
steeds wijzigende installaties ook
vooral wat betreft de grootte ervan
lijkt het aangewezen dat in plaats van

een verkoop wordt geopteerd op het
verlenen van een opstalrecht.
De gemeenteraad legt voor de termijn,
ingaande op 1 oktober 2019 en
eindigend op 31 december 2025, een
retributie op bij aanvragen vanwege
nutsmaatschappijen, voor het ter
beschikking stellen van gemeentelijk
openbaar domein ten behoeve van
cabines voor het beheren of sturen van
hun infrastructuur:
150 euro/m² bij een opstalrecht voor
een periode van 25 jaar
250 euro /m² bij een opstalrecht voor
een periode van 50 jaar
De nutsmaatschappij dient in te
staan voor de opmaak van de nodige
opmetingsplannen en de opmaak
en het verlijden van de authentieke
aktes in verband met het gevraagde
opstalrecht.
OPSTALRECHT ELEKTRICITEITSCABINES LINDESTRAAT EN LANGEWEG*
De gemeenteraad gaat akkoord om
twee perceeltjes grond te onttrekken aan het gemeentelijk openbaar
domein, voor het plaatsen van nieuwe
elektriciteitscabines ter hoogte van de
Lindestraat (Watertoren) en Langeweg (Leestjesbrug) en gaat principieel
akkoord met het verlenen van een
opstalrecht voor een periode van 50
jaar vanaf september 2019 aan de
Intercommunale Imewo uit Melle, mits
een vergoeding van 250 euro/ m².
BEKRACHTIGING BESLISSING
COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN VAN 23 JULI 2019
MET BETREKKING TOT DADING –
STOPZETTING VOORBEHOUDEN
OPDRACHT GROENONDERHOUD EN
KARWEIEN – GOEDKEURING ONDER
VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING
DOOR DE GEMEENTERAAD*
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 29 januari 2019 om
de 'voorbehouden opdracht groenonderhoud en karweien 2019' te gunnen

aan Manus Gent vzw voor een bedrag
van 136.415,40 euro.
Lopende de uitvoering van bovenstaande opdracht werden talloze
problemen vastgesteld en werd Manus
vzw. meermaals in gebreke gesteld.
Om dit een definitieve oplossing te
geven werd een dadingsovereenkomst
opgemaakt tussen beide partijen waarbij de opdracht werd stopgezet.
Na het afsluiten van deze dadingsovereenkomst kon Intro vzw en de eigen
groendienst de opdracht van Manus
overnemen en aan een inhaalbeweging beginnen.
Door het afsluiten van een dading
werd het geschil geregeld zonder juridische procedure.
De gemeenteraad bekrachtigt de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 juli 2019
waarbij onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad goedkeuring werd verleend aan
het ontwerp van dadingsovereenkomst
met de vzw Manus.
VERLENGING OVEREENKOMST
STRATEGISCH PROJECT LANDSCHAPSPARK DRONGENGOED*
De gemeenteraad besliste op 27
oktober 2016 om de samenwerkingsovereenkomst voor het Strategisch
Project Landschapspark Drongengoed
te ondertekenen.
De samenwerkingsovereenkomst zou
eindigen op 22 augustus 2019, zijnde
3 jaar na de start van de projectcoördinator.
Het project lag enige tijd stil door
vertrek van de projectcoördinator
totdat er een nieuwe coördinator werd
aangesteld.
De samenwerkingsovereenkomst zou
best verlengd worden tot de uitgestelde datum, zijnde 29 januari 2020. Dit
kan enkel als alle betrokken partijen
hiermee akkoord gaan.
De jaarlijkse kosten voor de verschillende partijen wijzigt niet. De bijdrage

voor 2019 was € 5.000, voor de korte
periode in 2020, dient geen extra budget te worden voorzien.
De gemeenteraad keurt het addendum
bij de samenwerkingsovereenkomst
Landschapspark Drongengoed, goed.
AFSCHAFFING SUBSIDIE
BIODIVERSITEITSBEVORDERENDE
MAATREGELEN
De gemeenteraad stelde op 18 december 2014 het subsidiereglement
biodiversiteitsbevorderende maatregelen vast.
Via het subsidiereglement kon een
toelage gekregen worden van:
€ 5/boom voor het aanplanten/poten
knotwilgen
€ 5/boom voor het onderhoud van
knotbomen tot 10 jaar
€ 10/boom voor het onderhoud van
knotbomen ouder dan 10 jaar
€ 50 voor huiszwaluwnesten
Het subsidiereglement was goedgekeurd voor onbepaalde duur en binnen de perken van het jaarlijks budget.
Vanaf het jaar 2020 wordt geen budget
meer voorzien voor biodiversiteitsbevorderende maatregelen. Voor de
rechtszekerheid is het daarom duidelijker om het subsidiereglement met
ingang van 1 januari 2020 op te heffen.
De gemeenteraad heft het gemeentelijk subsidiereglement biodiversiteitsbevorderende maatregelen op met
ingang van 1 januari 2020.
AFSCHAFFING SUBSIDIE
ZWERFVUILINZAMELACTIE
De gemeenteraad stelde op 25 januari
2012 het subsidiereglement voor het
inzamelen van zwerfvuil vast.
Tijdens de gemeenteraad van 30
januari 2019 keurde de gemeenteraad
het actieplan in het kader van het
coachingstraject Mooimakers goed.
Een actiepunt in dit plan is deelnemen
aan Operatie Proper. Dit is een belo-

ningssysteem voor het inzamelen van
zwerfvuil.
Door de deelname van de Gemeente aan de ‘Operatie Proper’ kunnen
scholen en verenigingen een beloning
krijgen indien zij een actieplan zwerfvuil
indienen.
Het is niet opportuun om in de
Gemeente twee gelijkaardige subsidiekanalen in stand te houden voor
zwerfvuilinzamelacties.
De gemeenteraad beslist om het
gemeentelijk subsidiereglement
zwerfvuilacties van 25 januari 2012
op te heffen met ingang van 1 januari
2020. Naar scholen/verenigingen/clubs
zal gecommuniceerd worden over
‘Operatie Proper’.
DELEGATIE AANGAAN LENINGEN
In de beleidsrapporten, goedgekeurd
door de gemeenteraad, wordt voorzien
voor welke bedragen er leningen kunnen worden aangegaan.
De gemeenteraad beslist om volgende
bevoegdheden rond leningen voor
een periode langer dan 1 jaar over te
dragen aan het college:
het goedkeuren van de voorwaarden
waaronder een lening in de markt
moet worden geplaatst;
het aangaan van leningen.
De beslissingen die het college neemt
over het aangaan van leningen moeten
steeds kaderen in de uitvoering van de
beleidsrapporten.
BEKRACHTIGING COLLEGEBESLISSING VAN 9 JULI 2019 OM GEEN
STANDGELD MARKTKRAMERS AAN
TE REKENEN OP DE JAARMARKT VAN
16 SEPTEMBER 2019*
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd
de beslissing van het schepencollege
van 9 juli 2019 te bekrachtigen om
geen standgeld aan te rekenen aan
de marktkramers en de standwerkers
naar aanleiding van de jaarmarkt van
16 september 2019.
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AANSTELLING OMGEVINGSAMBTENAREN*
Volgens het omgevingsdecreet moet
elke gemeente minstens 1 gemeentelijke
omgevingsambtenaar, of een groep van
ambtenaren, hebben die voldoende
kennis hebben over zowel ruimtelijke
ordening als milieu.
Van de destijds aangestelde omgevingsambtenaren zijn momenteel 3 ambtenaren in dienst.
De gemeenteraad kan op basis van
artikel 143 van het uitvoeringsbesluit
van 27 november 2015 ambtenaren als
omgevingsambtenaar aanwijzen als deze
voldoen aan de voorwaarden.
Er zijn momenteel 2 ambtenaren die aan
de voorwaarden voldoen om als omgevingsambtenaar aangewezen te worden.
De gemeenteraad beslist om met
onmiddellijke ingang deze twee personeelsleden aan te stellen als gemeentelijk omgevingsambtenaar.
KERKFABRIEK SINT-ADRIANUS –
BUDGETWIJZIGING 2019 –
AKTENAME
De gemeenteraad neemt akte van
de budgetwijziging 2019/1 van de
kerkfabriek Sint-Adrianus te Adegem.
Uit deze budgetwijzigingen blijkt dat de
gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen binnen de grenzen van
de respectieve Meerjarenplaningen
(MJP) blijven.
KERKFABRIEK SINT-BARBARA –
BUDGETWIJZIGING 2019 –
AKTENAME
De gemeenteraad neemt akte van
de budgetwijziging 2019/1 van de
kerkfabriek Sint-Barbara te Maldegem.
Uit deze budgetwijzigingen blijkt dat de
gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen binnen de grenzen van
de respectieve Meerjarenplaningen
(MJP) blijven.
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KERKFABRIEK SINT-JOZEF – BUDGETWIJZIGING 2019 – AKTENAME
De gemeenteraad neemt akte van
de budgetwijziging 2019/1 van de
kerkfabriek Sint-Jozef te Donk. Uit
deze budgetwijzigingen blijkt dat de
gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen binnen de grenzen van
de meerjarenplanning blijven.
KERKFABRIEK HH PETRUS EN PAULS
– BUDGETWIJZIGING 2019 – AKTENAME
De gemeenteraad neemt akte van de
budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek HH Petrus en Paulus te Middelburg. Uit deze budgetwijzigingen blijkt
dat de gemeentelijke exploitatie- en
investeringstoelagen binnen de grenzen van de respectieve Meerjarenplaningen (MJP) blijven.
LOKALE POLITIE – VASTSTELLEN VAN
DE FORMATIE VAN HET OPERATIONEEL EN VAN HET ADMINISTRATIEF
EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE PZ
MALDEGEM*
De formatie van 25 juni 2015 dient
aangepast te worden aan gewijzigde
omstandigheden betreffende gedetacheerde personeelsleden en geblokkeerde betrekkingen en 2 betrekkingen
die door 1 andere betrekking werden
vervangen.
Vanaf 1 oktober zal het basiskader
van de politiezone Maldegem volledig
ingevuld zijn.
Op 1 oktober starten er 3 inspecteurs
aan hun opleiding voor hoofdinspecteur waardoor de politie zone het
met 3 inspecteurs minder zal moeten
stellen.
De politiezone vraagt om bijkomende
capaciteit voor acties en extra ploegen
op piekmomenten.
De politiezone kan momenteel geen
plaatsen basiskader open stellen.
De bestuurlijke overheid kiest ervoor
om 2 extra statutaire plaatsen inspecteur te voorzien.

De gemeenteraad stelt de formatie
van het operationeel en administratief
en logistiek kader van de lokale politie
Maldegem vast.
LOKALE POLITIE –
VACANTVERKLARING INSPECTEUR
VAN DE POLITIE – MEDEWERKER
INTERVENTIE/VERKEER*
In zitting van heden keurt de
gemeenteraad een formatieuitbreiding goed. Tevens wordt
gevraagd om de functie inspecteur van
politie (2) nu vacant te verklaren zodat
de in plaats stelling zo spoedig mogelijk
kan gebeuren.
De operationele werking van de lokale
politie Maldegem komt in het gedrang
bij het niet volledig bestaffen van het
kader.
Op basis van de dienstnoodwendigheden is de bezetting van deze functie
verantwoord.
De gemeenteraad beslist om twee
voltijdse statutaire betrekkingen van
inspecteur van politie - medewerker interventie/verkeer, van de lokale politie
Maldegem, vacant te verklaren.
SUBSIDIE JEUGDHUIS DE REDEKIEL –
AGENDAPUNT TOEGEVOEGD DOOR
RAADSLID LEANDRA DECUYPER
(CD&V)
Raadslid Leandra Decuyper stelt voor
om de niet aan jeugdhuis De Redekiel
toegekende werkingssubsidie van
2.500 euro en de personeelssubsidie
van 22.838 euro voor het jaar 2019 te
herverdelen onder de erkende Maldegemse jeugdbewegingen en jeugdvereniging ’t Katootje. De gemeenteraad
gaat hier niet mee akkoord. De middelen worden besteed voor de doorstart
van het jeugdhuis.

NIEUWS UIT DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
De mondelinge vragen gesteld in de
raad voor maatschappelijk welzijn van
26 juni 2019 worden beantwoord.
De brief van de gouverneur aangaande
de klacht van raadslid Stefaan Standaert (Groen) tegen de gemeenteraads- en
OCMW-raadsbesluiten van 27 maart
2019 inzake de goedkeuring van het
ontwerp van dading in BIMMO-dossier
- stopzetting beroep tot vernietiging bij
de raad voor vergunningsbetwistingen,
wordt meegedeeld.
De gouverneur heeft beslist om niet op
te treden.
De opvolgingsrapportering met een
stand van zaken van de uitvoering
van het meerjarenplan 2019 over het
eerste semester van het boekjaar
zal worden voorgelegd aan de raad
in oktober 2019. Wegens technische
problemen bij de softwareleverancier
is het onmogelijk om de rapporten
momenteel te genereren.
GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
26 JUNI 2019*
De OCMW-raad keurt de notulen en
het audioverslag van de zitting van de
raad van 26 juni 2019 goed.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
Sinds 1 januari 2019 werden de meeste
bepalingen van het decreet over het
lokaal bestuur van kracht. De nieuw geïnstalleerde gemeenteraadsleden zijn
dan ook van rechtswege OCMW-raadsleden en moeten een nieuw huishoudelijk reglement vaststellen in zowel de
gemeenteraad als de OCMW-raad.
Gezien de integratie gemeente OCMW bevat voorliggend huishoudelijk reglement bepalingen die van
toepassing zijn voor de werking van de
gemeenteraad en voor de raad voor
maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn
stelt het huishoudelijk reglement voor
de gemeente- en OCMW-raad vast.

schoot van Veneco, dat fungeert als
Energiehuis voor het VEA.
Ter info:

PRINCIPIËLE GOEDKEURING TOT
AANKOOP VAN HET APPARTEMENT
BLOEMENDAELELAAN 4A
MALDEGEM
De raad voor maatschappelijk welzijn
wordt gevraagd om principieel akkoord
te gaan met de aankoop van het appartement, gelegen Bloemendaelelaan
4A te 9990 Maldegem dat momenteel
eigendom is van de gemeente Maldegem.

De volgende vergaderingen van

JAARREKENING 2018 WELZIJNSBAND
MEETJESLAND – AKTENAME
De raad voor maatschappelijk welzijn
neemt akte van de jaarrekening 2018
van de Welzijnsband Meetjesland.

om 19.30 uur in de raadzaal in

de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn gaan
door op woensdag 30 oktober
2019 en woensdag 27 november
2019. De agenda wordt 7 dagen
voorafgaand aan de zitting,
bekend gemaakt op www.
maldegem.be/bestuur-beleid.
De vergaderingen van de
gemeenteraad gaan steeds door
het gemeentehuis op de derde
verdieping, Marktstraat 7. De
raad voor maatschappelijk
welzijn vergadert aansluitend
na de gemeenteraad.

REGLEMENT SOCIALE
SUPERETTE – AANPASSING*
De raad voor maatschappelijk welzijn
stelt het reglement met betrekking tot
de sociale superette opnieuw vast.
KREDIETCOMMISSIE VENECO2 FRGE
LENINGEN – AANDUIDING VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER
De gemeente is aangesloten bij
de dienstverlening van het Vlaams
Energieagentschap (VEA) waarbij
Veneco optreedt als 'Energiehuis'. Het
beslissingsorgaan van de lokale entiteit
in het kader van de VEA-dienstverlening is de kredietcommissie. Veneco
vraagt om de vertegenwoordigers voor
Maldegem in de kredietcommissie aan
te duiden.
De raad voor maatschappelijk welzijn
gaat akkoord met de verderzetting van
de samenwerkingsovereenkomst met
Veneco als Energiehuis in het kader
van de Vlaamse Energielening.
De raad duidt een vertegenwoordiger
van het bijzonder comité van de sociale
dienst en een plaatsvervanger aan
voor de kredietcommissie binnen de

U bent van harte welkom
tijdens de openbare zittingen.
Het volledige verslag van de
vorige raden kunt u raadplegen
op de website vanaf de
goedkeuring door de raad in de
eerstvolgende zitting

De gemeenteraad bestaat uit
zes politieke fracties (Open Vld,
N-VA, De Merlaan, CD&V, Groen
en VLAAMS BELANG). Open Vld,
N-VA en De Merlaan vormen
samen de meerderheidsfracties.
De agendapunten gemarkeerd
met een sterretje werden
door alle fracties unaniem
goedgekeurd. Bij de andere
punten was de stemming
verdeeld of diende de raad niet
te stemmen omdat enkel kennis
genomen werd van het punt.
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VRIJDAG
22 NOV ‘19
20.30 UUR

© nWave Pictures

WOENSDAG
13 NOV '19
14.00 UUR

NELE BAUWENS *
WAT EEN GELUK
Cabaretière Nele Bauwens brengt met haar tweede
solovoorstelling Wat een geluk een mooie en verrassende
mix van geestige, soms absurde, maar ook herkenbaar
rake vertellingen én van humor, muziek, ontroering
en actie.

JEUGDFILM
CORGI

Met nostalgisch gemoed blikt Nele Bauwens terug op
haar eerste liefde Ronnie De Sven. Met vuur vertelt
ze over haar huidige levensgezel Pièrre. Met lichte
ergernis heeft ze het over de maandelijks verplichte

Wanneer de schattige puppy Rex zijn intrede maakt

spaghettiavonden en over haar meedogenloze

in Buckingham Palace, smelt het hart van de Engelse

vriendinnen die nu allen twee baby’s op de armen

koningin. De onverbeterlijke deugniet wordt binnen de

dragen.

kortste keren de lievelingscorgi van het paleis. Dit tot
grote afgunst van zijn beste vriend Charlie, die snode

Nele wordt vergezeld door haar compagnon de route,

plannen smeedt om de plaats van de favoriete corgi in

haar vertrouwde Wurlitzer piano. Ze brengt haar eigen

te nemen.

liedjes en verrassende covers. Reken alvast op een
hilarische versie van Paul Severs.

€2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO),

in de zaal.

€ 12 (GABO en -26 jaar)

Je kan tickets kopen via:

Info

•

het loket in CC Den Hoogen Pad

050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad

•

het UiTloket in het Gemeentehuis

info@maldegem.be

•

www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)

Adegem-Dorp 16/B, Adegem
www.denhoogenpad.be
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25 november

17 november

Kunstendag
voor kinderen
Waar: Bibliotheek
Tijdstip: 9.00 - 10.30 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: www.maldegem.be/webshop,
tabblad ‘activiteiten’.

Prijsuitreiking
Onroerenderfgoedprijs
Maldegem
De Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse
Overheid telt in Maldegem ruim 300 waardevolle
panden. Zestien ervan dingen mee naar de eerste
Onroerenderfgoedprijs van Maldegem.
Eigenaars van op deze inventaris vastgestelde panden
(maar die niet beschermd zijn), die gerestaureerd

Workshop ‘Lightgraffiti’

werden, piekfijn onderhouden worden of een zinvolle

Leeftijd: °2010 - °2008

herbestemming kregen met behoud van erfgoedwaarde,

Aantal deelnemers: 15

worden op die manier letterlijk en figuurlijk in de

We passen een techniek uit de fotografie toe waarbij we

bloemetjes gezet. Dit als blijk van waardering voor hun

tekenen met licht. Met een hoop fantasie en creativiteit

grote inspanningen voor de instandhouding van het

kom je heel snel tot schitterende resultaten.

Maldegemse patrimonium.

Workshop Kristof Devos

Maandagavond 25 november is iedereen welkom in

Leeftijd: °2012 - °2010

CC Den Hoogen Pad voor de bekendmaking van zowel

Aantal deelnemers: 20

de publieksprijs als de prijs van de vakjury.

We gaan aan de slag met Meetjeslands illustrator

Het volledige programma kan je lezen via

Kristof Devos en worden zelf Meetjeslandse meesters.

www.maldegem.be/onroerenderfgoedprijs.

Deze activiteit is een samenwerking tussen Bibliotheek,

De Onroerenderfgoedprijs Maldegem is een organisatie

Cultuur- en Jeugddienst.

van Erfgoedcomité Maldegem in samenwerking met
gemeentebestuur Maldegem en IOED Meetjesland.

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek

Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, Adegem

www.maldegem.be/webshop

Wanneer: maandag 25 november om 20.00 uur

Bibliotheek Maldegem

Inschrijven vóór 22 november via: Cultuurdienst,
cultuurdienst@maldegem.be, 050 72 89 79

Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst
info@maldegem.be
www.maldegem.be/onroerenderfgoedprijs
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Tentoonstelling Maldegemse meester

Hommage Jef Van Maldegem
Van 8 tot en met 30 november 2019 kan je in het
gemeentehuis en in de KUMA terecht voor een
hommage aan Maldegems kunstschilder Jozef Van
Maldegem (1919 - 1971).
De levensblije mens, de optimist die Jozef (Jef) was,
heeft zijn kunst sterk beïnvloed. Met overmoedig
enthousiasme strooide hij op zijn doeken zijn rijk talent
uit. Kunsthistorisch kan men zijn werk inschakelen in het
post-expressionisme. Als leraar van de gemeentelijke
tekenacademie – nu KUMA – was hij onvermoeibaar,
zoals hij ook als leraar in de Rijksmiddelbareschool – nu
het Atheneum – prachtige diensten heeft bewezen. Zijn
plotse heengaan in 1971 liet dan ook een grote leemte
achter, ook al beweerde hij van zichzelf dat niemand
onmisbaar is op deze wereld.
Honderd jaar na zijn geboortejaar brengen we
nu hommage aan de man en zijn oeuvre. In het
gemeentehuis is een selectie van landschapstaferelen te
zien, in de KUMA worden een aantal stillevens in dialoog
gebracht met werken van KUMA-leerlingen geïnspireerd
op zijn werk.

Praktisch
Van 8 t.e.m. 30 november

Gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem
• Ma-wo 8.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
• Do 8.30 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur

Info

• Vr 8.30 - 12.00 uur

050 72 89 79 | Cultuurdienst

• Za-zo 14.00 - 18.00 uur

info@maldegem.be

• Gesloten op11 en 15 november
050 72 89 50 | Kunstacademie Maldegem (KUMA)

KUMA, Mevr.Courtmanslaan 82, Maldegem

info@maldegem.be

• Ma en wo13.00 - 22.00 uur

www.maldegem.be/hommage-jef-van-maldegem

• Wo 13.00 - 22.00 uur
• Do 13.00 - 17.00 uur
• Vr 18.00 - 22.00 uur
• Za 13.00 - 17.00 uur
• Zo 14.00 - 18.00 uur
• Gesloten op11 november
Prijs: Gratis
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6 december

Gezocht:
taalminnaars
voor het Groot Dictee

16 tot 24 november

Maldegem deelnemen aan De Schrijfwijzen. Dat is

Voorleesweek

Het Groot Dictee Heruitgevonden, een dictee voor

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong

íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft geen

en oud. Tijdens de Voorleesweek zet de bib in

spellingkrak te zijn om mee te doen. Het dictee

Maldegem graag het belang én het plezier van

wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je

voorlezen in de kijker.

Op vrijdagavond 6 december kun je in de bib van

creatief aan de slag gaan met taal!
De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november en staat in
Het spel start om 20.00 uur en dat gelijktijdig in meer dan

het teken van 'voorleesrituelen'. Elke avond een verhaaltje

100 bibs over heel Vlaanderen. Trommel je taalminnende

na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de

vrienden op en speel mee! Terwijl een professionele jury

schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap

met een rode pen kritisch de dictees naleest, kan er iets

in het kinderdagverblijf: wat is jullie voorleesritueel? Van

gedronken worden in onze bibbar.

voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om!

Inschrijven is gratis en kan via www.maldegem.be/webshop.

Jaarlijks voorziet de bib een exclusief aanbod voor de

Het aantal pennen is beperkt, dus verzeker je van een

Maldegemse scholen. De bib nodigt de kleuters van de

plaatsje en wie weet ga jij wel naar huis met een mooie prijs!

2de kleuterklas uit voor theater Wortel, een prachtig
poppentheater dat hen meeneemt naar de wereld van de

De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt

ridder die bang was van het donker. De leerlingen van het

gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken

2de leerjaar maken kennis met twee topillustratoren en

en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van

ervaren voorlezers: Kristof Devos en Fatinha Ramos.

Mechelen.

Zin om een keertje met je zoon en/of dochter van een
voorleesmoment in onze bib te genieten? Dat kan, elke

Info

eerste zaterdag van de maand om 10.45 uur.

050 71 55 22 | Bibliotheek
info@maldegem.be
www.maldegem.be/het-groot-dictee-heruitgevonden
www.maldegem.be/webshop (tabblad 'Tickets')

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

