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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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Zuiderse zomer, kostbaar water
Hij is weer voorbij, die lange,

voor de schade aan de teelten werd samengesteld en deed

mooie zomer.

haar ronde: ze stelde vast dat er veel minder opbrengst is. Dit

Hij begon dit jaar zowat in

betekent niet alleen minder inkomsten voor de landbouwers,

mei en bleef maar duren.

maar ook minder voedsel voor mens en dier. En dat deed

We konden vele dagen,

mij dan weer nadenken over hoe we samen verder werk

ja maanden aan een stuk

kunnen en moeten maken van de milieuconvenant, die we

uitzonderlijk genieten van

met de gemeente hebben ondertekend, en over hoe we

heel mooi weer. Eindeloos

toekomstgericht verstandig met het water kunnen omgaan.

lang regen de warme, lome

Want hoe kostbaar dit goed is, beseffen we pas wanneer het

zomerdagen zich aaneen, van

schaars wordt en we met zijn allen reikhalzend uitkijken naar

vroeg in de ochtend tot ver in de nacht. Maar ‘mooi’ is een

een mals, broodnodig regenbuitje.

relatief begrip…
Eindigen we echter op een positieve noot: voor de
Voor diegenen die met vakantie waren, was het mooi

Maldegemse kinderen die thuis wilden buiten spelen en

meegenomen, die zuiderse sfeer in eigen land. Voor anderen

ravotten, voor onze speelpleinwerking, voor de vele, vele

was dit weer met z’n extreem hoge temperaturen en z’n

jongeren uit onze gemeente die deelnamen aan sport- of

droogte evenwel geen zegen. Werken was met dit weer niet

jeugdkampen was de zomer zonder meer mooi te noemen.

altijd een pretje. En zowel voor onze allerjongste inwoners

Toch is hij ook voor hen stilaan voorbij, die mooie zomer. Nu

als voor de Maldegemnaren op leeftijd bracht dit weer ook

wordt het tijd om de boekentassen klaar te zetten.!

de nodige zorgen met zich mee. Maar ik denk hier vooral ook
aan de Maldegemse landbouwers. De schattingscommissie
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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 Nieuwe abonnementskaarten in Sint-Annazwembad

27 Sportaanbod
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Innovatieve werkruimte in de bib

Openingsuren
• Het Onthaal en de Dienst Burgerzaken in het
gemeentehuis zijn opnieuw open elke eerste
zaterdagvoormiddag van de maand. De
eerstvolgende zaterdagopening is zaterdag
1 september van 9.00 tot 11.45 uur.
• Vanaf 1 september heeft de bemande
kassa van het Sint-Annazwembad beperkte
openingsuren: zie pag. 26.

Info
050 72 89 30 | Onthaal Gemeentehuis

Gezocht:
vrijwilligers FabLab
Tijdens de digitale week (19 oktober-4 november) lanceert de
bib een FabLab. Dat is een digitale werkplaats waar machines
(3D-printer), apparatuur en software voor je klaar staan en
lezingen en vormingen over wetenschap, economie en technologie
doorgaan. De bib is op zoek naar vrijwilligers die in september
willen experimenteren met de mogelijkheden en hun verhalen
willen delen tijdens één van de infomomenten in oktober. Meer
info over het FabLab lees je in het volgende magazine!

Info

onthaal@maldegem.be
www.maldegem.be/
overzicht-gemeentelijke-diensten

050 71 55 22 | Bibliotheek
bibliotheek@maldegem.be
www.maldegem.be/fablab

Voordelig omschakelen

Infosessie duurzaam verwarmen
Veneco, Eandis en Woonwijzer Meetjesland organiseren i.s.m. de deelnemende gemeenten verschillende
infosessies over de beste manier om je huis duurzaam te verwarmen. Experten vertellen je hoe je energie
kan besparen, of en hoe je kan aansluiten op het aardgasnet en aan welke voorwaarden je jouw stookolietank kan laten saneren.
Wanneer: 11 september
Tijdstip: 19.30 uur (verwelkoming om 19.00 uur)
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B, Adegem
Inschrijven: www.eandis.be/infosessie-Maldegem of via de Milieudienst.

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
www.eandis.be/infosessie-Maldegem
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Woord, Muziek, Dans of Beeld

De academies heten
je van harte welkom
Naast het verenigings- en schoolleven schieten ook de
Kunstacademie en de Academie Muziek, Woord en Dans
(met filiaal in Maldegem) vanaf september opnieuw uit
de startblokken! Inschrijven voor deze lessen kan tot eind
september. Kom een kijkje nemen in de Academie in de
Mevr. Courtmanslaan 82. Van harte welkom!

Info
050 72 89 50 | KUMA
kunstacademie@maldegem.be
www.academiekuma.be
KUMA Kunstacademie Maldegem

Tot uiterlijk 28 september

Afhaling gratis
huisvuilzakken

Elk gezin dat op 1 januari 2018 in onze gemeente
stond ingeschreven, kreeg eind februari een brief om

www.aalter.be/academie

gratis huisvuilzakken af te halen.

AcademieVoorMuziekWoordEnDansAalter
In ruil voor deze brief kunnen de gratis
huisvuilzakken nog tot 28 september 2018 afgehaald

Schrijf je in vóór 20 september

Word lid van de Kinderen Jeugdjury (KJV)!
Ben je tussen 8 en 16 jaar, lees je graag een boek
en geef je graag je mening, dan ben je hét geschikte
jurylid voor het nieuwe KJV-leesjaar! Schrijf je in vóór

worden aan het onthaal van de Dienst Infrastructuur,
Bloemestraat 45 tijdens volgende openingsuren:
• maandag- tot en met vrijdagvoormiddag
van 8.30 tot 12.00 uur
• maandag-, dinsdag- en woensdagnamiddag
van 14.00 tot 16.00 uur
• donderdagnamiddag
van 14.00 tot 18.30 uur

20 september in de bib (inschrijvingsstrookje en
deponeerbus) of via onderstaande contactgegevens.

Na 28 september is de brief niet meer geldig.
Wacht dus niet tot het te laat is! Wie zijn of haar

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek

brief verloren is, kan een duplicaat aanvragen bij
de Milieudienst.

nena.morival@maldegem.be
www.maldegem.be/kjv

Info
050 72 86 13 | Milieudienst
milieudienst@maldegem.be
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UiTPAS Meetjesland: Jouw spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd

Haal als eerste je UiTPAS
Meetjesland in Maldegem!
UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart

Welkomstvoordelen in Maldegem

voor zowel sport-, cultuur- als jeugdactiviteiten,

• Gratis ticket voor de jeugdfilm in CC Den Hoogen Pad

voor iedereen! UiTPAS Meetjesland werd vorig

• Gratis drankje in de cafetaria van CC Den Hoogen Pad

jaar gelanceerd in Assenede en Eeklo, maar
vanaf maandag 27 augustus kan je ook in de
verkooppunten in Maldegem jouw UiTPAS

bij voorstelling uit het avondprogramma
• Gratis zwembeurt voor het speelzwemmen of
familiezwemmen in het zwembad van Maldegem.

Meetjesland kopen!

• Gratis namiddagactiviteit op het speelplein van Kleit,

Hoe werkt UiTPAS Meetjesland?

• Gratis kopje koffie of frisdrank in het lokaal

Adegem of Maldegem
dienstencentrum Oud St. Jozef
1. Koop een UiTPAS in één van de verkooppunten
Je UiTPAS koop je in je eigen gemeente in één van

2. Spaar punten

de verkooppunten. Een UiTPAS kost € 5 of € 2 als

Met UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke deelname

je jonger bent dan 26 jaar. Voor een UiTPAS met

aan een vrijetijdsactiviteit punten. Bekijk via

kansentarief betaal je € 1. Je verdient de aankoopprijs

www.maldegem.be/uitpas welke Maldegemse

dubbel en dik terug, want je krijgt onmiddellijk enkele

verenigingen en organisaties deelnemen aan UiTPAS!

leuke welkomstvoordelen cadeau zonder nog maar

Kom je naar een activiteit, dan kan je aan de UiTPASzuil

één punt gespaard te hebben! Je kaart blijft bovendien

bij de ingang of aan de balie een UiTpunt sparen. De

onbeperkt geldig.

punten worden digitaal opgeslagen op je kaart.
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3. Ruil je gespaarde UiTpunten
Gespaarde punten kunnen omgeruild worden tegen
mooie voordelen zoals een korting op de toegangsprijs,
een gratis drankje of gadget.
Ja, ik wil een UiTPAS Meetjesland!
Groot gelijk! Ga vanaf maandag 27 augustus 2018 met je
identiteitskaart langs bij één van de verkooppunten.
• Bibliotheek Maldegem, Schouwburgplaats 3
• CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16/B
• UiTloket in het gemeentehuis, Marktstraat 7
• Sporthal MEOS, Bloemestraat 36/D
• Sociaal Huis*, Mevrouw Courtmanslaan 92

Infosessie
v
handela oor
ars

* Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland met
kansentarief aanvragen
Ook tijdens de UiT- en avondmarkt op vrijdag 14
september kan je jouw UiTPAS Meetjesland kopen!

Infosessie 10 september
Vrije tijd voor iedereen
Inwoners van Maldegem met een beperkt inkomen
kunnen een UiTPAS Meetjesland met kansentarief

Maldegemse app
zoekt handelszaken

aanvragen in het Sociaal Huis. Met deze UiTPAS spaar

Dit najaar lanceert de gemeente een gratis app.

en ruil je niet enkel UiTpunten, maar krijg je ook 75 %

Via de app zal je een put in de weg kunnen

korting op deelname aan vrijetijdsactiviteiten bij de

melden, contactgegevens en/of openingsuren

aangesloten organisatoren. Voor een sportkamp dat

zoeken, nieuwsberichten lezen, enz.

normaal € 50 kost, betaal je dan € 12,50.
Op deze ‘Maldegem app’ zullen ook alle
Maldegemse handelaars gratis hun eigen pagina

Info

met contactgegevens, openingsuren en een

050 40 39 23 | Linde Vande Woestyne

overzicht van hun producten en/of diensten

uitpas@maldegem.be

kunnen aanmaken en beheren.

Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem
Ben je als Maldegemse handelaar nieuwsgierig
050 72 86 22 | UiTloket

wat de applicatie voor jou kan betekenen? Schrijf

uitloket@maldegem.be

je dan in via www.maldegem.be/infosessie-app
voor de gratis infosessie op 10 september om

www.maldegem.be/uitpas

19.00 uur in het gemeentehuis, Markstraat 7.

Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie
communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/maldegem-app
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Vraag tijdig je volmacht aan

Aan wie kan je een volmacht geven?

Verkiezingen

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische

Op 14 oktober 2018 trekken alle Belgen naar

volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.

kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan
zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een

de stembus voor de gemeenteraads- en
provincieraadsverkiezingen.

Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende 			
voorwaarden:

Opkomstplicht en volmacht
In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg
verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen,
ook al verblijf je in een ander land.

• De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen
voor andere stemgerechtigden (één volmacht per
volmachtkrijger).
• De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum
kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch jouw stem

stemgerechtigd bent.

uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je
moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw

Hoe volmacht geven?

afwezigheid verantwoorden.

Als volmachtgever vul je eerst een volmachtformulier
in. Je kan het volmachtformulier downloaden op de

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht,

website Vlaanderenkiest.be of gratis aanvragen bij het

dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben

gemeentebestuur. Vervolgens geef je het ingevulde

gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je

volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon

wordt vervolgd.

die voor je zal stemmen, de volmachtkrijger.

Wanneer kan je volmacht geven?

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het

het volmachtformulier en de nodige documenten naar het

bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Reden voor
afwezigheid

Bewijs

medische
redenen

doktersattest

voorleggen.

attest werkgever (werknemer)
of attest waaruit uitoefening
beroep of reden afwezigheid
blijkt (zelfstandige)

Wat moet de volmachtkrijger doen?

beroepsredenen

Op de website Vlaanderenkiest.be vind je meer informatie
over de bewijzen en attesten die je moet kunnen

Op de verkiezingsdag toont de volmachtkrijger aan de
voorzitter van het stembureau* de volgende documenten:
• het door de volmachtgever ingevulde volmachtformulier

schipper,
markkramer of
kermisreiziger

attest waaruit de uitoefening
van het beroep blijkt

in toestand
van vrijheidsbeneming

attest van de directie van de
strafinrichting

door geloofsovertuiging

attest van de religieuze overheid

de oproepingsbrief van de volmachtgever.

studieredenen

attest van directie studieinstelling

Info

in buitenland
wegens
privéredenen
of vakantie

• het attest of bewijs van afwezigheid
• identiteitskaart van de volmachtkrijger
• oproepingsbrief van de volmachtkrijger
• oproepingsbrief van de volmachtgever
*De volmachtkrijger vindt de locatie van het stembureau op

050 72 89 43 | Dienst Bevolking
attest tijdelijk verblijf buitenland
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veronique.blondeel@maldegem.be
www.maldegem.be/gemeenteraadsverkiezingen
www.vlaanderenkiest.be

Diverse activiteiten

Viering bevrijding Maldegem 1918-2018
Op vrijdag 19 oktober 2018 is het dag op dag, 100 jaar

Concert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

geleden dat Maldegem werd bevrijd. Het gemeente-

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bestaat uit een

bestuur organiseert van juni tot eind oktober tal van

groot harmonieorkest van 74 streng geselecteerde musici,

activiteiten, voor jong en oud.

allen afgestudeerd aan één van de Koninklijke Conservatoria
van het land en een trompetterkorps van 12 trompetters.

Programma

Met dit orkest heeft Kapelmeester Yves Segers meer dan

• wandelzoektocht (tot eind september): zie ook

200 concerten en een veertigtal cd-opnames op zijn palma-

infomagazine juni – wedstrijdformulier indienen kan

res, samen met tal van internationaal bekende solisten.

tot uiterlijk eind september

t.v.v. de plaatselijke afdeling Rode Kruis Maldegem

• vredesmuren (tot 15/11): zie onder
• concert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen: zie onder

Donderdag 18 oktober

• plechtigheden en optocht aan monumenten (19/10):

Om 20.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur)

meer info in volgend infomagazine

Sporthal MEOS

• expo (20-21/10): meer info in volgend infomagazine
Presentator: Kurt Van Eeghem
Verkondig jouw

€ 20 concert / € 35 (concert + receptie)

vredesboodschap
(tot 15/11)

Start voorverkoop vanaf 16 augustus 2018

In dit Maldegem

• online via www.maldegem.be/webshop

Magazine steekt een

• aan de balie: onthaal gemeentehuis, Sporthal MEOS ,

sticker waarop je jouw

Sint-Annazwembad en CC Den Hoogen Pad

vredesboodschap kan
schrijven. Kleef de sticker op één van de vredesborden

Er wordt niet gewerkt met genummerde plaatsen. Gelieve

aan: kerk Adegem, kerk Kleit, kerk Donk, Vredespleintje

tijdig aanwezig te zijn.

Maldegem of de schandpaal in Middelburg. Zo willen
we in elke dorpskern een muur vol vredesboodschappen brengen.

Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen
kristine.moens@maldegem.be
Marktstraat 7, Maldegem
www.maldegem.be/bevrijding-1918-2018
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Gooi je afval niet op de grond!

ELKE PLEK IS VOOR IEMAND BELANGRIJK!
Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten,
pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker
niet de enige! Bovendien heeft afval een grote impact
op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die
verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het

een subsidie via de gemeente aanvragen. Zie ook www.
maldegem.be/zwerfvuil
• Begin bij jezelf: alle kleine beetjes helpen en je geeft zo
het goede voorbeeld!
• Overtuig je familie, vrienden en medebewoners:

veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al deze

verkondig als Mooimaker je boodschap! Je kan de poster

hopen afval kosten ook hopen geld aan lokale en an-

met krijtje (tot zolang de voorraad strekt) afhalen aan het

dere overheden en als belastingbetaler dus ook aan jou!

onthaal in het gemeentehuis, bij de dienst infrastructuur,
bibliotheek, Sint-Annazwembad of aan het kraampje van

Week van de handhaving (17 tot 23 september)

de Mooimakers tijdens de UiTmarkt op 14 september.

Tijdens de 2de Vlaamse
Spot de Mooimakers tijdens

handhavingsweek voeren politie,
gemeenschapswachten, GAS-

de UiTmarkt

vaststellers… in gans Vlaanderen

Om de acties extra in de verf te zetten,

extra controles uit opdat iedereen

zal tijdens de UiTmarkt op vrijdag 14

zijn of haar afval correct deponeert. Ook in Maldegem

september ook een kraampje met meer info staan.

organiseren we tijdens die week tal van acties.

Je vindt er:
• tips en voorbeeldacties om zelf als Mooimaker aan de slag

Acties tegen zwerfvuil en sluikstort
• Patrouilles: tijdens de Week van de Handhaving zal
de lokale politie in burger controles uitvoeren. Wie een

te gaan,
• de affiches om je boodschap te verkondingen,
• andere leuke gadgets.

overtreding inzake zwerfvuil of sluikstort begaat, krijgt een
GAS-PV en moet een boete betalen.
• Sluikstort camera: de Intergemeentelijke

Info
050 72 86 13 | Milieudienst

opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking

milieudienst@maldegem.be

(IVM) plaatst voornamelijk aan de glasbollen, ook in

www.mooimakers.be

Maldegem, een camera om sluikstorters af te schrikken
en te betrappen.
• Subsidie voor verenigingen, scholen,
jeugdbewegingen: verenigingen of scholen die een
opruimactie zwerfvuil organiseren, kunnen nog steeds
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Ontwikkelingsdoelstellingen

Klimaatactie

Maldegem schaart zich achter 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen voor een betere
samenleving, waaronder actie ondernemen om de
klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Klimaatactieplan
In juni 2016 keurde de gemeenteraad het Klimaatplan
Maldegem goed. Niettegenstaande de gemeente al

Stem op de elektrische leasewagen
1

HELP MALDEGEM
AAN EEN
STARTBUDGET!
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan,
zetten heel wat Vlaamse steden en gemeenten lokale
energieprojecten op touw. Stem via stroomversnellers.
be op het Maldegemse project “elektrische

langer investeerde in energiebesparende maatregelen,
beschikken we sinds dan over een concreet actieplan.
Naast de vele acties om energie te besparen – die we
belicht hebben in editie december 2017 van dit magazine
- onderneemt het bestuur ook heel wat acties om meer
specifiek de CO2-uitstoot te helpen verminderen:
• windturbines op het grondgebied van onze gemeente
• groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen via
de provincie
• investeringen in hernieuwbare energie in de openbare
gebouwen

leasewagen”. Zodra 1 % van de inwoners heeft

• korte keten- acties

gestemd, ontvangt de gemeente van de Vlaamse

• duurzaam vervoer

overheid een startbudget om het project te kunnen

• infosessies duurzaam wonen en verbouwen…

realiseren. Stem vóór zondag 7 oktober via
www.stroomversneller.be!

Lees in dit magazine meer over de infosessie duurzaam
verwarmen (zie pag. 4)!

Info
050 72 86 13 | Milieudienst

Info

milieudienst@maldegem.be

050 72 86 13 | Milieudienst

www.stroomversneller.be

milieu@maldegem.be
www.maldegem.be/klimaatgezond-maldegem
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Het dienstencentrum ontwikkelde zich de afgelopen
jaren tot een ontmoetingsplaats voor de Maldegemse
senior die er terecht kan voor informatie, advies, zorg,
vormings- en recreatieve activiteiten.

Zondag 2 september

LDC Oud St. Jozef
zet haar deuren open
Op zondag 2 september laat het lokaal dienstencentrum

• 16.00 tot 17.00 uur: bingo in de Refter.

Oud St. Jozef het publiek kennismaken met zijn werking

• Ontdek welke boeken door de leeskring gelezen zijn,

tijdens een opendeurdag. Van 14.00 tot 18.00 uur zijn er

hun top 5 en recensies van de gelezen boeken.

allerlei demo’s en activiteiten.
Programma
• Ontvangst in het Dakkaffee met een glaasje cava of
fruitsap.
• 14.00 tot 18.00 uur: tentoonstelling deelnemers

Aquareltechnieken voor beginners
Vanaf september start het dienstencentrum een
nieuwe cursus aquareltechnieken, specifiek voor
beginners. Tijdens deze bijeenkomsten worden

workshop ‘Gemengde technieken’ en de workshop

demonstraties gegeven door kunstenares Ludwine

‘Aquareltechnieken’ in de Bijkeuken.

Pauwels. Via haar demonstraties maak je kennis met

• 14.00 tot 18.00 uur: in het Dakkaffee stellen

verschillende aquarel-technieken.

de Maldegemse verenigingen waarmee het
dienstencentrum regelmatig samenwerkt zich voor.
• 14.00 tot 17.45 uur: de pc-dokters in het Dakkaffee helpen
je bij problemen met je laptop of vragen over je pc.
• 14.30 en 15.30 uur: rondleiding in het gebouw.
• 14.00 tot 17.00 uur: optreden Silver Thistle Pipes &
Drums.
• 14.00 tot 17.00 uur: BreiKaffee in de Kaffee.

Wanneer: 4/09, 2/10, 6/11 en 4/12
Uur: 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Kostprijs: € 36 (excl. materiaal)
Inschrijven voor de reeks is verplicht en kan bij de
centrumleider.

• 14.00 tot 17.00 uur: demo schaken en uitleg over
kaartnamiddag in de Kaffee.
• 14.00 tot 17.00 uur: petanque op de petanque-banen
vooraan het gebouw.
• 14.00 tot 17.00 uur: bollen op het bolterrein aan de
zijkant van het gebouw.

12 | MALDEGEM MAGAZINE

Info
050 40 39 22 | LDC Oud St. Jozef
Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem
www.ocmwmaldegem.be/ldc-oud-st.-jozef

nieuwe
cursus

di 4/09/18
Cursus
aquareltechnieken
(beginners)

Leeskring

Andere data: 2/10/18, 6/11/18 en 4/12/18

Oud St. Jozef

Zie pag. 12

di 4/09, 11/09, 18/09
en 25/09/18
t.e.m. zo 16/09/18
Zomerbar Pa'Poele

ma 10/09/18

Praattafel
Van 18.00 tot 19.30 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

Van 14.00 tot 15.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

PC-dokters
Van 14.30 tot 17.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 11/09/18

di-do: 14.00 tot 22.00 uur

Meer info: 050 72 72 16, 050 72 72 12, shana.

vrij-zo: 10.00 tot 23.00 uur

baeyens@maldegem.be, www.maldegem.be/

Contactgroep
'Parkinson'

Waar: Rokalseidestraat 26, Maldegem

praattafel

Van 14.00 tot 15.30 uur

Meer info: 0496 29 53 29, Facebook

t.e.m. zo 30/09/18

woe 5/09, woe 19/09
en woe 26/09/18

Zie pag. 9 en vorige editie Maldegem

Vervolgworkshop
programma
‘Photofiltre’

Magazine

Van 13.30 tot 16.00 uur

Wandelzoektocht - Bevrijding
Maldegem 1918-2018

za 1/09/18
Xander De Rycke houdt het
voor bekeken

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

vr 7/09/18

Waar: JH De Redekiel, Mevrouw

Ruilbeurs van
champagnecapsules

Courtmanslaan 82, Maldegem

Van 12.00 tot 18.00 uur

Meer info: Facebook

Waar: Sporthal De Berken, Kleitkalseide

Om 20.00 uur

zo 2/09/18
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

Akkerskermis - Rommelmarkt
Waar: Vakekerkweg, Maldegem
Meer info: 050 71 75 60

Opendeurdag
LDC Oud St. Jozef
Zie pag. 12

ma 3/09/18
Schaaknamiddag

109/A, Maldegem
Meer info: Maldocaps, 050 71 45 52

van vr 7/09 tot
ma 10/09/18
Donk kermis
Meer info: https://feestcomitedonk.be

zo 9/09/18
Infowandeling Drongengoed
Zie pag. 17

Open Monumentendag
Zie pag. 15

CanadesePoolse-Britse
herdenkingsplechtigheid
Om 10.00 uur
Waar: Canadese
militaire begraafplaats
Meer info: Dienst Secretariaat burgemeester,

Van 13.30 tot 16.00 uur

050 72 89 53, secretariaat.burgemeester@

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

maldegem.be

Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

Voordracht
‘De zoete zonde’
Om 14.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. KVLV Maldegem

Infosessie ‘Duurzaam
verwarmen’
Zie pag. 4

woe 12/09/18
en woe 26/09/18
Workshop ‘Werken met
gemengde technieken’
Van 9.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 12/09/18
Jeugdfilm Solan en Ludwig:
De Grote Kaasrace
Zie pag. 21

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

do 13/09/18
Atelier Anima: orkest in
miniatuur
Van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Atelier Anima, Waterpolder 7,
Middelburg
Meer info: 050 95 09 29,
events@animaeterna.be, www.animaeterna.be
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van vrij 14/09 tot vrij 21/09

zo 23/09/18

zo 30/09/18

Maldegem kermis

Aperitiefconcert

Zie pag. 22

Van 10.30 tot 12.00 uur

Panelgesprek
Oorlogsmonumenten uit WO I

Waar: Sint-Adrianuskerk, Adegem-Dorp,

Van 10.30 tot 12.00 uur

Adegem

Waar: Sint-Adrianuskerk,

Meer info: 0484 95 43 44,

Adegem-Dorp, Adegem

jan.wauters@telenet.be

Meer info: 0498 85 55 70,

ma 17/09/18
Bingo
Van 14.00 tot 16.30 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

di 18/09/18
Cursus aquareltechnieken
(gevorderden)

zo 23/09 en zo 30/09/18
Fietstocht ‘Grenzeloze
Grenzen’
Zie pag. 16

ma 24/09/18

Van 13.30 tot 16.30 uur

Filmnamiddag
‘Het tweede gelaat’

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Om 14.00 uur

Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Andere data: 16/10/18, 20/11/18 en 18/12/18

woe 19/09/18
Gezondheidsconsultatie

Oud St. Jozef

di 25/09/18

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum

Voordracht ‘Gezondheid
te koop’

Oud St. Jozef

Om 14.00 uur

Van 9.00 tot 12.00 uur

do 20/09/18
en do 27/09/18
Workshop 'Windows 10'
Van 09.00 tot 12.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

vr 21/09/18
De Goede Manieren Show
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: CC Den Hoogen Pad, Adegem-Dorp
16/B, Adegem
Meer info: 0475 80 73 07,
landelijkegildeadegem@telenet.be,
http://adegem.landelijkegilden.be

za 22/09/18
Verrassende natuur in
je buurt: speurtocht bij
valavond

Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. Vief Maldegem

Om 19.00 uur
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef i.s.m. Femma Maldegem

23 september: Chiro Vannoes
30 september: KLJ
KSA: info via www.ksamaldegem.be

Natuuractiviteiten
Meetjeslandse jongeren
Vrijwilligers van Natuurpunt
en Partners Meetjesland en de
Jeugdbond voor Natuur en Milieu
steken maandelijks originele, avontuurlijke
en leerrijke activiteiten in elkaar voor de
Meetjeslandse jeugd. Een overzicht van
alle activiteiten en inschrijven kan via
www.NPMeetjesland.be/kiemwerking.

Wil je jouw
activiteit in deze
kalender?

Inloopmoment Kind & Gezin

be en vraag je invoeraccount aan.

Vanaf september organiseert het Huis

Je activiteit verschijnt dan niet alleen

van het Kind samen met Kind & Gezin

in dit infomagazine (enkel niet-

maandelijks een gratis inloopmoment

commerciële activiteiten en invoeren

voor toekomstige moeders en vaders of
voor ouders met jonge kinderen tussen
0 en 3 jaar. Ze kunnen er terecht met
vragen over de zwangerschap, voeding

vóór de 1ste van de voorafgaande
maand), maar ook op
www.uitinvlaanderen.be

bij baby’s en peuters, slaapproblemen bij

en www.uitinmaldegem.be en tal van

jonge kinderen, zindelijkheid, algemene

andere gedrukte en online kalenders.

ontwikkeling, vaccinaties,… Je hoeft niet
vooraf in te schrijven of te reserveren.

Van 9.30 tot 12.00 uur

Meer info: www.RLM.be

Waar: lokaal dienstencentrum Oud
St. Jozef, Consultatiebureau Kind &
Preventie, Kind & Gezin
Meer info: Huis van het Kind,
050 40 39 20, 050 40 39 26 ,
huisvanhetkind@maldegem.be,
www.kindengezin.be
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22 september: Scouts en Gidsen

Dat kan! Surf naar www.uitdatabank.

Ook op 25/10, 22/11 en 20/12

Zie pag. 16

9 september: Chiro PAO

do 27/09/18

Waar: Sint-Annapark (start aan zwembad)

Week van de Zwinstreek

Startdata
jeugdbewegingen

Kookles

Om 19.00 uur

za 22/09 t/m 30/09

voorzitter@appeltjes-meetjesland.org

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

UiTTIP

OPEN MONUMENTENDAG OP ZONDAG 9 SEPTEMBER
Open Monumentendag bestaat 30 jaar! Voor deze feesteditie pakken verschillende Maldegemse
organisatoren op zondag 9 september uit met pareltjes van erfgoed.

1. OUD STADHUIS | OUD SCHEPENHUIS
• Historische wandelingen in Maldegem-centrum
Om 11.00, 14.30 en 16.30 uur
• Oud Stadhuis & Oud Schepenhuis geven hun
geheimen prijs
Uniek bezoek aan de bovenbouw en het dakgebinte.
Van 10.00 tot 16.00 uur

3. CINEMA RLM
Filmvertoning van oud beeldmateriaal over
het boerenleven, natuur, … uit het Meetjesland.
Van 15.00 tot 18.00 uur
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, Maldegem
Info: Regionaal Landschap Meetjesland, 050 70 00 42,
info@rlm.be, www.rlm.be

• Streetart Julia by Jasper Deyne
Persoonlijke interpretatie door lokaal graffiteur Jasper
Deyne van de toekomst van het Oud Stadhuis en
Schepenhuis.
Van 10.00 tot 14.00 uur
• Ode aan de kasserolle

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
MET EEN ERFGOEDHART!
De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst

Oud Stadhuis opent zijn keuken met menu

(IOED) Meetjesland is op zoek naar vrijwilligers

“Slagerij van Maldegem”.

die zich willen inzetten voor de controle van de

Van 11.30 tot 14.30 uur.

erfgoedinventaris van de gemeente Maldegem.

• Gezocht: monumentendetectives

De IOED begeleidt bij de controle van bestaande

Fotozoektocht voor kinderen.

inventarissen en het fotograferen van gebouwen.

Van 10.00 tot 18.00 uur.

Wie interesse heeft, kan zich tot uiterlijk 30
september kandidaat stellen.

Projectgroep Oud Stadhuis | Oud Schepenhuis i.s.m.
aNNo architectengroep, Erfgoedcomité en Cultuurraad
Maldegem

Info
09 373 75 96 | IOED Meetjesland

Info: gino.braet@telenet.be, piet.blomme@gmail.com,

info@ioedmeetjesland.be

Facebook ‘Open Monumentendag Maldegem’, 050 71 43 57,

Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen

www.maldegem.be/open-monumentendag

www.ioedmeetjesland.be

2. ARCHEOLOGIE IN 3D
Ontdek hoe je aan de hand van 3D-scanning
archeologische objecten tot leven kan brengen.
Van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: De Logi & Hoorne bvba,
Canadezenlaan 1/A, Adegem
Info: info@erfgo3d.be, info@dl-h.be, www.dl-h.be
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De Zwinstreek omvat meer dan alleen het Zwin.
Ontdek deze unieke regio tijdens de Week van de Zwinstreek!

22 tot en met 30 september

Week van de
Zwinstreek
De Zwinstreek is een unieke regio met prachtige
natuur, een rijke historie aan cultuur en een
veelzijdig aanbod van streek- en hoeveproducten.

Ontdek tijdens de fietstocht ‘Grenzeloze grenzen’ wat de
Duitsers, Spanjaarden of Turken te zoeken hadden op de
grens van Maldegem en Sluis.

Tijdens de Week van de Zwinstreek van 22 tot en
met 30 september 2018 worden tal van activiteiten

Fietstocht ‘Grenzeloze grenzen’

georganiseerd om alle parels van de streek van

Grenzen worden getekend, gerespecteerd, veroverd of

Damme tot Breskens en van Knokke-Heist tot

verdedigd. Honderd jaar geleden eindigde de Eerste

IJzendijke te ontdekken. Er is voor ieder wat wils

Wereldoorlog en kwam er een einde aan een vier jaar

of het nu gaat om het ontdekken van het strand

durende militaire blokkering van elke overgang.

of een kijkje op een hoeveboerderij.
Naar aanleiding hiervan organiseert het gemeentebestuur op
Meer info kan je verkrijgen via onderstaande

zondag 23 en 30 september gegidste fietstochten langsheen

website, de toeristische kaart van de Zwinregio

de Maldegems-Sluise grens. De fietstocht (16 km) leid je gedu-

of de brochure van de Week van de Zwinstreek

rende een tweetal uur over Middelburg naar Leestjesbrug en

(vanaf eind augustus) bij het UiTloket in het

vervolgens naar Moerhuize.

gemeentehuis.

Datum: 23/09 en 30/09 - Voor groepen of scholen kan dit op
aanvraag ook tijdens de Week van de Zwinstreek.

Info

Tijdstip: 14.00 uur

050 72 89 48 | stafmedewerker Erfgoed

Vertrekpunt: kruispunt Aardenburgkalseide en Lievebarm

en Toerisme

(grote brug tussen het Leopoldskanaal en het Schipdonkkanaal)

piet.de.meester@maldegem.be

Prijs: gratis - Inschrijven niet nodig

www.weekvandezwinstreek.be
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Computersimulatie na de werken
in het Drongengoed.

Infowandeling op 9 september

NATUURHERSTEL
IN HET DRONGENGOED
De komende jaren vinden enkele grote werken

Infowandeling

plaats in het Drongengoed. De focus ligt op de

Op 4 juli vond een eerste infowandeling plaats. Het

omvorming van homogene naaldhoutbestanden,

uitgebreide verslag daarvan vind je op de website van

het herstel van heide, het behoud van de dreven

Natuur en Bos. Op zondag 9 september 2018 om 10.00

met zomereiken en beuken, de aanleg van

uur organiseert het ANB een volgende infowandeling.

bosranden en nieuw bos in het gebied. Zo zal zowel

Afspraak aan Parking Krakeel, Drongengoedweg,

het aanwezige bos als de heide rijker aan planten-

Knesselare (parking voorbij het Jagershof).

en diersoorten én kwaliteitsvoller worden. Ook de
recreatieve voorzieningen krijgen stap voor stap

Info

een opknapbeurt.

www.natuurenbos.be/drongengoed
www.RLM.be

Subsidies streekeigen aanplanting
Wil jij het milieu en de biodiversiteit een handje helpen
en je perceel landschappelijk mooi inpassen? Via
Regionaal landschap Meetjesland maak je kans om
van 65 % tot wel 100 % te worden gesubsidieerd voor
aanplanten van streekeigen hagen, boomgaarden,
houtkanten, bomenrijen en de aanleg van poelen.

Info
050 70 00 42 | RLM
www.RLM.be
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UIT DE
GEMEENTERAAD
VAN 28 JUNI 2018
DEFINITIEVE VERSIE OVEREENKOMST WERKEN DE
BERKEN MET SCHOOLCOMITÉ ADEGEM EN KLEIT VZW*
De gemeenteraad bevestigt haar akkoord om het deel
van de werken aan SCC de Berken en VBS de Kleiheuvel
die met elkaar verweven zijn (i.e. het aanleggen van een

een nieuwbouw op de site Markt, kandidaat voor een
dergelijke DBFM-project, en werd hiervoor daadwerkelijk
geselecteerd..
• In de gemeenteraad van 27 april 2017 werd een
intentieverklaring omtrent samenwerking tussen
gemeente en schoolbestuur omtrent dit project
goedgekeurd.
• Intussen werd voor de site een masterplan uitgewerkt.
Dit werd gepresenteerd op de gemeenteraadscommissie
van 19 februari jl.
• Het project creëert mogelijkheden tot samenwerking
tussen gemeente en schoolbestuur op vlak van

nieuwe pleininrichting en het vernieuwen van het deel van

sportinfrastructuur, jeugd, cultuur, mobiliteit,....

de gevelbekleding van SCC de Berken hierbij aansluitend)

• Deze nieuwe infrastructuur kan dus ook voor de

gezamenlijk met het schoolbestuur uit te voeren.

gemeente een belangrijk factor in het vrijetijds- en

Hiertoe wordt met het schoolbestuur een overeenkomst

dienstverlenings-aanbod betekenen.

afgesloten waarin de gemeente een investeringstoelage
voor het uitvoeren van de werken toekent aan het

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met vzw Gesticht

schoolbestuur en waarbij het schoolbestuur optreedt als

Zusters Maricolen Maldegem en de vzw Vrij Katholiek

bouwheer voor de betreffende werken.

Onderwijs Maldegem, goed.

PATRIMONIUM - OVEREENKOMST SAMENWERKING

Verder nam de gemeenteraad onderstaande

VKOM/MARICOLEN MALDEGEM DBFM-BOUWPROJECT*

beslissingen:

• Op 25 november 2016 werd het decreet voor

• De gemeenteraad gaat akkoord om een deel van de

alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via

parking van het Sint-Annazwembad met daarop een

projectspecifieke DBFM-overeenkomsten goedgekeurd.

elektriciteitscabine geplaatst, in gebruik te geven aan

In uitvoering van dit decreet kunnen schoolbesturen/

het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem, volgens de

inrichtende machten in het onderwijs een kandidatuur

voorwaarden opgesomd in de gebruiksovereenkomst.

tot deelname in een DBFM-project (Design, Build,
Finance, Maintain) indienen.
• VKOM, het schoolbestuur van het Instituut Zusters
Maricolen, stelde zich, met het oog op het realiseren van
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• De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de
aankoop aan de vzw Schoolcomité Adegem-Kleit, van
een perceel grond gelegen te Adegem aan de kerk en
deel van het perceel 79F, met het oog op het creëren van

een pleinfunctie. De exacte afbakening zal later bepaald

Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland

worden in functie van het masterplan Adegem en de

(IVM) en stelt het reglement over het gebruik van de

nieuwbouw- en renovatieplannen van de school De

'verplaatsbare' vaste camera's op een niet-besloten

Papaver.*

plaats, vast. De overeenkomst met IVM en de lokale

• De gemeenteraad gaat akkoord met de
procesbeschrijving voor de klachtenbehandeling voor
gemeente en OCMW.*
• De gemeenteraad neemt kennis van het rapport
met betrekking tot de organisatiebeheersing.
• De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de
vereniging Audio en keurt het interne auditcharter
goed. Tevens beslist de gemeenteraad om een

politie Maldegem inzake het plaatsen van verplaatsbare
vaste camera’s wordt goedgekeurd (zie ook pag. 10).*
• De gemeenteraad wijzigt Afdeling 23: Zwerfvuil,
inzameling huishoudelijke afvalstoffen van het Algemeen
Politiereglement Maldegem dd. 18 december 2014
(en latere wijzigingen) zodat de vaststeller(s) op een
uniforme manier kunnen werken.*
• De gemeenteraad stelt een GAS‑vaststeller aan

plaatselijk auditcomité op te richten, dat bestaat

met bevoegdheid over het grondgebied van de

uit het managementteam aangevuld met de

gemeente Maldegem tot het vaststellen van inbreuken

kwaliteitscoördinator.*

welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een

• De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit
van 1 juni 2018 dat toelating verleent tot het vellen van
een zomereik in de Brugse Steenweg 179/A te Maldegem
als maatregel voor het wegnemen van een acuut gevaar
voor de openbare veiligheid.*
• Het gewijzigd reglement houdende de invoer van
parkeerplaatsen van korte duur op gemeentewegen
wordt vastgesteld (parkeerplaatsen Nieuwstraat).*
• De gemeenteraad stelt het reglement houdende

gemeentelijke administratieve sanctie en die vallen
onder de bevoegdheden inzake zwerfvuil en sluikstort
zoals in het Algemeen Politiereglement Maldegem.*
• De gemeenteraad keurt de verkoop- en
aankoopovereenkomsten voor gronden ter hoogte van
Kruisken 11 A ,11 Ben 15 A goed.*
• De gemeenteraad neemt akte van het deputatiebesluit
van 9 mei 2018 waarbij de definitieve vaststelling
(gemeenteraadsbesluit van 27 april 2017) van het

het instellen van een vaste zone 30 in de

rooilijnplan voor buurtweg nr 50 (Kleine Bogaardestraat)

schoolomgeving van de Kruipuit, Schautenstraat en de

en buurtweg nr 62 (Oude Kasteeldreef) te Maldegem,

Aardenburgkalseide vast.
• De gemeenteraad stelt het politiereglement houdende
de invoer van verkeersmaatregelen in het kader van de

niet wordt bevestigd.
• De gemeenteraad keurt de akte kosteloze afstand nr
2018/0506 inzake de overname van een perceel van 1 a

heraanleg van het Gidsenplein in de Gidsenlaan vast en

		 9 ca in de Kasteelstraat te Middelburg, goed.*

voert eenrichtingsverkeer in de Gidsenlaan, deel rondom

• In het kader van de realisatie van het SPAM 11 project,

het Gidsenplein, in. Tevens wordt een zone 30 ingericht,

de aansluiting Middelburg op RWZI Maldegem – keurt

een verdrijvingsvlak aangebracht in de Gidsenlaan

de gemeenteraad:

ter hoogte van de toegang tot het deel rondom het

1) de verkoopbelofte 22.710 inname 1 tot 4, inzake de

Gidsenplein en wordt het parkeren verboden aan

aankoop door Aquafin van 141 m² grond ter hoogte

de binnenste zijde van de rijbaan, deel rondom het

van de Meulekreek, op de percelen Maldegem, 4de

Gidsenplein.*

afdeling, sectie B nrs 102 W en 102 T, voor de kostprijs

• De gemeenteraad stelt het reglement houdende de
invoer van twee parkeerplaatsen voor autodelen vast
(zie ook pag. 11).*
• De gemeenteraad keurt de aankoop van één mobiele
digitale snelheidscamera met mogelijkheid voor
nummerplaatherkenning, met de nodige opties en
opleiding goed en maakt voor deze aankoop gebruik
van het raamcontract "Procurement 2017 R3 043" van
de Federale Politie waardoor aan de wetgeving op de
overheidsopdrachten reeds werd voldaan.*
• De gemeenteraad verleent een gunstig advies voor de

van € 1.492,13.
2) de vestiging erfdienstbaarheidszone 22.710 Inname
5, inzake de vestiging van een erfdienstbaarheidszone
van 5 m breed ter hoogte van de te plaatsen RWA
riolering op het perceel maldegem, 4de afdeling sectie
B , nr. 333 A, voor de kostprijs van € 564.
3) de terreinbeschrijving voor de uitvoering van de
werken over gemeentelijke gronden, goed.*
• De gewijzigde reglementen voor kwaliteitsvolle
sportverenigingen, kwaliteitsvolle jeugdsport; het
erkenningsreglement voor sportverenigingen, het

plaatsing van 'verplaatsbare' camera's op openbaar

retributiereglement voor sportactiviteiten georganiseerd

domein door de Intergemeentelijke opdrachthoudende

door de sportdienst en het retributiereglement op het
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gebruik van het sportpark Maurice De Waele worden
vastgesteld.*
• De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 1 2018 van

Woonzorgzone Maldegem

de gemeente en nr. 1 2018 van het AGB Maldegem goed.
• De gemeenteraad stelt de politiebegroting 2018
overeenkomstig de wijziging nr. 1 (gewone dienst)
gewijzigd vast. De politiebegroting 2018 wordt
overeenkomstig de wijziging nr. 2 (buitengewone dienst)
gewijzigd en vastgesteld.
• De gemeenteraad keurt het voorstel tot bijsturing van
het "Subsidiereglement basis- en werkingssubsidies
specifiek voor cultuur erkende Maldegemse

GEZOCHT:
INWONERS EN ZORGAANBIEDERS VOOR
WERKGROEPEN

verenigingen" goed.*
• De gemeenteraad stelt het gewijzigde schoolreglement

Het gemeente- en OCMW-bestuur wil, door

van Basisschool Kruipuit vast en keurt het pedagogisch

middel van de realisatie van zorgknooppunten

project goed.*

of een woonzorgzone in Maldegem, ouderen in

• De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen van

de mogelijkheid stellen om langer zelfstandig te

verschillende UiTPAS-documenten ten gevolge van de

wonen. Om dit te realiseren, kiest het bestuur

nieuwe Europese privacywetgeving.

bewust voor een participatief traject waarbij

• Eén voltijdse statutaire betrekking van hoofdinspecteur

zorgaanbieders uit verschillende sectoren

van politie specialisatie politieassistent teamchef

mee vorm kunnen geven aan het project:

contactteam, van de lokale politie Maldegem, wordt

dokters, verpleegkundigen, thuiszorgdiensten,

vacant verklaard in het kader van de mobiliteit van de

mutualiteiten, poetsdiensten, domotica…

geïntegreerde politie.*

maar ook bewoners, de gemeentelijke dienst
infrastructuur, bouwpromotoren, sociale

De datum van de eerstvolgende gemeente-

huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren.

raadszitting kan je raadplegen via
www.maldegem.be/gemeenteraad. De agenda

Werkgroepen

zal 7 dagen voorafgaand aan de zitting, bekend

Een goed uitgebouwd buurtzorgnetwerk is hierbij

gemaakt worden op de gemeentelijke website:

van cruciaal belang. Daarom zullen verschillende

www.maldegem.be/gemeenteraad.

werkgroepen (wonen en zorg, infrastructuur en
communicatie) en een klankbordgroep opgericht
worden om de projectgroep te ondersteunen om

De Maldegemse gemeenteraad bestaat uit vier

de noden te detecteren, oplossingen op maat voor

politieke fracties (CD&V, Groen, N-VA en Open Vld) en

te stellen en concrete afspraken te maken met de

één onafhankelijk raadslid. De meerderheidsfracties

in de zone werkzame actoren. Wie graag deel wil

CD&V en Groen sloten een bestuursakkoord. De

uitmaken van een werkgroep, kan zich melden via

gemeenteraad streeft steeds naar unanimiteit in de

onderstaande contactgegevens.

besluitvorming maar dat wordt niet altijd bereikt.
De punten die alle fracties unaniem goedkeurden,
zijn gemarkeerd met een sterretje. Bij de andere

Info
050 40 39 20 | onthaal lokaal dienstencentrum

punten was de stemming verdeeld of diende de

Oud St. Jozef

gemeenteraad niet te stemmen omdat enkel kennis

woonzorgzone@maldegem.be

genomen werd van het punt.

www.ocmwmaldegem.be/woonzorgzone
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ZA 20 OKT 2018
Radio Guga
ZA 27 OKT 2018
Theatermakerij Het Eenzame Westen | Slachtinge
VR 16 NOV 2018
Freddy De Vadder | Freddy for president
© Qvisten Animation

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2018
14.00 UUR
CC DEN HOOGEN PAD

Jeugdfilm

Solan en Ludwig:
De Grote Kaasrace
De brutale ekster Solan zet zijn kleine Noorse
dorpje opnieuw op stelten wanneer hij een geheime
weddenschap verliest. Samen met de voorzichtige
egel Ludwig en de lieve uitvinder Reodor moet hij nu

ZO 18 NOV 2018
Kunstendag voor Kinderen

brain

VR 7 DEC 2018
Bas Birker | Je moeder

food

VR 21 DEC 2018
Dimitri Leue en de familie Von Kapp|
Jonge Snaken for X-mas

ZA 2 FEB 2019
Peter Holvoet-Hanssen en Mauro Pawlowski |
Blauwboek
ZA 16 FEB 2019
Valentijn met David Vandyck | Dichtbij

Inkom: € 2

VR 8 MAA 2019
Piv Huvluv | Zijn er nog vragen?

begeleiding in de zaal.

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

good

VR 18 JAN 2019
Han solo | Jubiléé

deelnemen aan de grote race tegen het naburige dorpje.

Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder

tast
es

VR 22 MAA 2019
Jenne Decleir | Sacrale Vertellingen
uit de volksmond (Dario Fo)
ZO 31 MAA 2019
Gents Madrigaalkoor | Passieconcert
ZO 14 APR 2019
Familievoorstelling Salibonani | Klaproos
VR 19 APR 2019
Els de Schepper | Els de Schepper heeft besloten
er geen eind aan te maken
VR 10 MEI 2019
Mercury Rising | Tribute to Queen
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Maldegem Kermis 2018
Boekenverkoop bib
18.00 uur
bibliotheek, Schouwburgplaats
Verkoop van dubbele exemplaren,
verouderde of licht beschadigde
werken voor een prikje.
Org.: bibliotheek Maldegem
t.v.v. Music For Life

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
2 Kermisloop Maldegem/6e
Superprestige Krekenlopers
Meetjesland
17.30 uur: Kids Run 250 m,
500 m, 1000 m en 1500 m
18. 30 uur Kermisloop 5 km,
10 km en 15 km
Sportpark Maurice De Waele
Org.: AC Meetjesland/Krekenlopers
www.acmeetjesland.be
de

Opening kermis
18.00 uur
Gemeentehuis
Bekendmaking winnaar wedstrijd
UiT-na-school
Opening fototentoonstelling
Sport en spel
Opening expo Kuma-afgestudeerden
2018
Org.: Gemeentebestuur en comité
voor initiatief
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UiT- & avondmarkt
18.00 uur
markt en omgeving
Koopjes en acties bij marktkramers
Maldegemse verenigingenmarkt
Sportbeurs met initiaties en demo’s
UiTkijker: infostand vrijetijdsdiensten
gemeente en OCMW
UiTPAScaravaan: info- en koopstand
UiTPAS
UiTpodium: Plareen Men
Straatanimatie en kindergrime
Org.: gemeentebestuur i.s.m.
comité voor initiatief

Fototentoonstelling Sport en spel
18.00 uur
Gemeentehuis
Tijdens de kermis is de expo ook te
bezichtigen tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis.
Org.: comité voor initiatief
Expo Kuma-afgestudeerden 2018
18.00 uur
Huis Wallyn
Ook te bezichtigen op:
14/09 t.e.m. 19/09: 18.00 - 20.30 uur
16/09: 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 20.30 uur
Org.: KUMA
Streekbierenavond
18.00 uur
20.30 uur: optredens
Feesttent Sint-Annapark
Org.: KSA Maldegem en vzw Augias

Optreden The Second Revolution
16.00 uur
Org.: Oldtimer Car Club Belgium

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Parkfuif
21.00 uur
Feesttent Sint-Annapark
Org.: KSA Maldegem en vzw Augias

Optreden Tutti Colori
17.00 uur
Org.: comité voor Initiatief
Rondrit oldtimertreffen: Start
your engine@Maldegem
10.00 uur
‘t Voske
Inschrijven verplicht tot uiterlijk 14/09
Org.: comité voor initiatief i.s.m.
Oldtimer Car Club Belgium
Info: 0486 34 56 17 (Wouter)
Facebook: start your
enginemaldegem
Aanmelden vanaf 9.00 uur,
vrije start vanaf 10.00 uur

ENKELE TIPS
VOOR KIDS!
14/09: Kids Run
14/09: kinderanimatie op
avondmarkt en bekendmaking
winnaar reuzenwedstrijd
16/09: animatie in het centrum
17/09: kermis à volonté
19/09: kinderfoor
20/09: reuze-ballenworp

ZONDAG 16 SEPTEMBER
(H)eerlijk ontbijt met lokale en
fairtrade producten
8.00-11.00 uur
Eedezaal (-1), gemeentehuis
De opbrengst gaat naar de
ontwikkelingsprojecten die
gesteund worden door het
gemeentebestuur en de Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking.
Org.: Noordzuiddienst en ROM

MAANDAG 17 SEPTEMBER
Jaardienst voor de overledenen
9.30 uur
Sint-Barbarakerk
Feest! met muziek en dans
met Ivann - Dj Eddy Ready
14.00 uur (deuren open
om 13.30 uur)
CC Den Hoogen Pad
Org.: comité voor initiatief

Prijsuitreiking fotowedstrijd
Sport en spel
11.00 uur
Gemeentehuis
Org.: comité voor initiatief
Gratis aperitiefconcert met Dirk
Peeters en Judica Keyser (ZuidKorea) en gratis Oud Maldegemse
gerechtjes
11.00 uur
Gemeentehuis (terras)
Org.: comité voor initiatief en
gemeentebestuur
Static show oldtimers Start your
engine@Maldegem
14.30 uur
Maldegem-centrum
met randanimatie (Symphonic
Fantasy, De Coureurs, Cirq
Moustique, Femba)
Animatie in het centrum

Kermis a volonté
16.00 - 21.00 uur
Koop een bandje bij Trampoline /
Autoscooter / Dragon / Popcorn /
Kindermolen Simba /Kindermolen
Kid's Time / lunaparken voor € 15 en
geniet onbeperkt van de kermis bij
deze deelnemende foorkramers!
Org.: foorkramers

15.00 uur
Met Symphonic Fantasy,
De Coureurs, Cirq Moustique,
Laurel en Hardy
Org.: comité voor initiatief
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DINSDAG 18 SEPTEMBER

DONDERDAG 20 SEPTEMBER

Vrijwilligers- en laureatenhulde
2018
19.30 uur
Sporthal Meos
Org.: Gemeentebestuur i.s.m.
gemeentelijke adviesraden
Zie ook pag. 25

11de Reuze-Ballenworp met
talrijke prijzen voor kinderen
19.00 uur
Kermisterrein op markt
Org.: foorkramers en comité voor
initiatief

WOENSDAG 19 SEPTEMBER

57ste Muzikaal vuurwerk met
pop-up bar
21.00 uur
Sint-Annapark
Org.: comité voor initiatief

Wielerwedstrijd elite zonder
contract en beloften
15.00 uur
Centrum
Org.: VZW Wielercel M.J.K.
Kinderfoor
14.00 – 20.00 uur
markt
Org.: foorkramers en comité voor
initiatief

VRIJDAG 22 SEPTEMBER

Info
comite.voor.initiatief@maldegem.be
www.maldegem.be/maldegemkermis

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS KERMIS
Naar aanleiding van de kermis en de diverse
activiteiten in de omliggende straten (avonden UiTmarkt, oldtimertreffen, wielerwedstrijd…)
gelden per activiteit tijdelijke verkeersmaatregelen.
Het parkeer- en stilstaanverbod wordt telkens
aangeduid met verkeersborden. Je kan het volledig
overzicht van de verkeersmaatregelen raadplegen
via www.politiemaldegem.be.
Ook het busvervoer van De Lijn wordt tijdelijk
aangepast (uurregeling en verplaatsing haltes).
Alle info vind je aan de haltes of kan je raadplegen
via www.delijn.be/maldegem.
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Dinsdag 18 september

VRIJWILLIGERSEN LAUREATENHULDE 2018
Ook dit jaar zetten het gemeente- en OCMW-bestuur en

de adviesraden hun vrijwilligers en laureaten in de bloemetjes!
Tijdstip
Onthaal vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur stipt.
Aansluitend volgt een receptie.
Waar
Sporthal Meos, Bloemestraat 36/D, Maldegem.
Parkeren kan op de parking ter hoogte van sporthal MEOS (inrit via Bloemestraat).
Ben je als vrijwilliger actief in Maldegem?
Dan ben je van harte welkom! Inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 11 september.
Ofwel online via www.maldegem.be/vrijwilligers-laureatenhulde-2018.
Ofwel door onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en
• via de post terug te sturen naar Dienst Evenementen, Marktstraat 7, Maldegem
• of af te geven aan het onthaal in het Gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem.

Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen
inschrijving.evenementen@maldegem.be
www.maldegem.be/vrijwilligers-laureatenhulde-2018

Vrijwilligers- en laureatenhulde 2018
Inschrijvingsstrook
Ik (naam):
Adres :
Tel of gsm:
ben vrijwilliger bij (naam vereniging of organisatie):
ben aangesloten bij (naam adviesraad):
en zal aanwezig zijn.
Ik zal hierbij vergezeld worden door
(naam):
(naam):
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Aangepaste openingsuren

Nieuwe abonnementskaarten in
Sint-Annazwembad
Het Sint-Annazwembad heeft nieuwe

Aangepaste openingsuren bemande kassa

abonnementskaarten. Indien je nog een oude

Vanaf 1 september 2018 is de bemande kassa enkel nog

kaart hebt, kan je tijdens de openingsuren van de

op volgende dagen open:

bemande kassa je abonnement laten
omwisselen voor een nieuwe QRcode kaart.
Op deze nieuwe kaarten kunnen alle
abonnementen samen op één kaart
geplaatst worden
bv. 10-beurtenkaart + Hydrobic +

Openingsuren tijdens schooljaar
Ruil vóór eind 2018 je oude
abonnementskaart in aan
de bemande kassa van het
zwembad. Met de nieuwe
kaart kan je ook aan de
nieuwe kassakiosk in het
zwembad terecht.

Dinsdag

19.00 - 21.45 uur

Woensdag

14.00 - 17.00

Zaterdag

14.00 - 17.45 uur

Zondag

8.00 - 12.00 uur

Een toegangskaart is geldig tot 30 min. voor
sluitingstijd.

babyzwemmen
Op andere momenten kan je een ticket
Geen zin in een extra kaart? Je kan je abonnementen

kopen of je abonnement zelf verlengen aan de kassakiosk

ook op jouw e-ID kaart laten plaatsen zodat je geen nieuwe

in het zwembad (enkel met bancontact) of online op www.

QR-code kaart nodig hebt.

maldegem.be/webshop.

De huidige abonnementskaarten zijn nog geldig

Info

t.e.m. eind december 2018.

050 71 19 30 | Sint-Annazwembad
		Gidsenlaan z/n, Maldegem
zwembad@maldegem.be
www.maldegem.be/zwembadmaldegem
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Nieuwe lessenreeksen

schrijf je
snel in

VOOR KINDEREN

Sportaanbod

Sporthal MEOS
Jeugdturnen / SportieGO! (proeven van

Vanaf september kunnen volwassenen en

verschillende sporten) / Kleuterturnen (multimove) /

kinderen opnieuw terecht in Sporthal Meos

Jeugdturnen (multimove)

en het Sint-Annazwembad voor een uitgebreid

Inschrijven voor lessenreeksen turnen vanaf 8 september om

lessenaanbod! De kostprijs van de lessenreeks is

9.00 uur via www.maldegem.be/webshop of bij de Sportdienst.

afhankelijk per type les.

Inschrijven voor lessenreeks SportieGO! via https://sportievak.
be/sportclubs/sportiego/sportiego-maldegem/

Alle info vind je in de nieuwe folders in de sportdienst of
Sint-Annazwembad of via onderstaande websites.

Sint-Annazwembad
Waterspeeltuin (watergewenning) / zwemlessen

VOOR VOLWASSENEN

nieuw
aanbod

Sporthal Meos

(vanaf brevet pinguïn) / speelzwemmen / baby- en
peuterzwemmen
Inschrijven voor waterspeeltuin en zwemlessen is verplicht.

Step & Sculpt (NIEUW!) / Fitgym Ball / Pilates / Yoga / Step
Burner / Sportelcircuit / Cardio pilates flow (NIEUW!) /
Bounce & Sculpt / Tai Chi / Funrobics (NIEUW!)

Info
050 71 89 70 | Sportdienst
sportdienst@maldegem.be

Sint-Annazwembad
Hydrobic / Aquafit (NIEUW!) / Reva fit

		Bloemestraat 36/D, Maldegem
www.maldegem.be/sportaanbod

Daarnaast kan je op sommige dagen specifiek terecht voor
sfeerzwemmen, snelle banen en familiezwemmen.

050 71 19 30 | Sint-Annazwembad
zwembad@maldegem.be
		Gidsenlaan z/n, Maldegem
www.maldegem.be/zwembadmaldegem

BON

GRATIS PROEFLES SPORTHAL MEOS
NAAM:
VOORNAAM:
ACTIVITEIT:

DATUM:
Deze bon is geldig voor één gratis kennismakingsles te kiezen uit volgende lessenreeksen in sporthal Meos: Step & Sculpt /
Fitgym Ball / Pilates / Yoga / Step Burner / Sportelcircuit / Cardio pilates flow / Bounce & Sculpt / Tai Chi / Funrobics
De bon geldig t.e.m. 28 september 2018. Één bon per persoon. Gelieve de bon af te geven aan de lesgever bij het begin van
de les die je volgt.
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be

Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg.

