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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.

19/06/
2019 ju
f.veron
ique
Trots o
avontu m met deze
u
allthes r te kunne groep dit p
#reiss ame#gode n beleven! rachtige
murfd
#alltog
e3spro3sprongmald
etherng #ig
maldeegem
gem

siebe.dr
@
12/05/2019
m 30 junivo
n van 16 te
binnen or
nroute te zie
nst ne keer aldegemsebi
Raamteke
m
ko
n
ne
sdegem#m
maldoreize
he! ️#igmaln#maldegem#detoren
een reizeke
aldoreize
#m
s
er
st
ee
m
degem
vangrootmal

16/06/20
19 lore_la
vieenrosee
tje
Your name
is
#Ellebellefri my favourite wor
d.
ka
nd
el
le #lottemas
#igmaldege
cotte
m…

3/07/2019 el
sstevens1
#vlaanderen#v
laa
nderenfeest #d
#dj#photoofth
iscobar
#visitbelgium edays #flanders #belgium
#radio #wijkco
mités

en
salon_katri
hairstudio_
19/06/2019
🍀
!
ne dingen
van de kleildegem
Genieten
gma
#i
naal
em
eg
#mald and #schipdonkka
#meetjesl

2/07/2019 w
llmdem
De 1e #oogst
#kersen #eigevan dit jaar! #igmaldegem
ntuin #eigenb
oom #eigen

7/07
/20
19 k
2 zo
athy
tjes
land
topp
uyt
e #ig
mald
ege
m

2 | MALDEGEM MAGAZINE

tmaldegem
jeugddiens
me,
23/07/2019
, zonnecrè
nde water
kig voldoe w en een heerlijke
uk
el
G
RM
👫
du
WA
in de scha
inadegem
activiteitenvandaag @speelple
smoothie

#dro
nge
ngo
ed

Info
050 72 89 72 | Dienst Communicatie
communicatie@maldegem.be
www.maldegem.be/IGmaldegem

Heb je een vraag?
We zijn er voor elke Maldegemnaar.
aanspreekpunt voor informatie over het gemeentebestuur
en de gemeentelijke diensten. Wij zorgen ervoor dat jouw
vraag bij de juiste dienst terecht komt en dat je snel een
antwoord krijgt.
Dankzij jouw vraag, opmerking of suggestie maken we onze
dienstverlening enkel maar beter. Voor vragen direct aan mij
kan je mailen naar burgemeester@maldegem.be.
Dit is een eerste stap die we nemen. Op korte termijn zullen
we nog veranderingen doorvoeren die de dienstverlening
Jullie zijn onze klanten, een deel van de belastingen die

toegankelijker maakt.

jullie betalen zijn gemeentebelastingen en mede daarmee

Tot jullie dienst.

zorgen wij ervoor dat het goed leven is in Maldegem.
Je hebt dus alle recht om ons een vraag te stellen.

Bart Van Hulle
Burgemeester

In ons streven naar inspraak, openheid en efficiëntie moet je
vanaf nu niet meer twijfelen welke dienst of personeelslid je
kan contacteren. Mail naar info@maldegem.be, hét centrale

inhoud
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#IGMaldegem
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Voorwoord
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Kort
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75 jaar bevrijding

8

Maldegem Kermis

11 Feest van de vrijwilliger
12 Week van de duurzame gemeente
13 UiTkalender
15 UiTtip
16 Natuurherstelwerken / 20 jaar RLM /
Ontdek de prachtige Zwinstreek!
17 Het internet. Ook uw zaak.
18 Uit de gemeenteraad
21 Ruimte voor Oost-Vlaanderen
22 Open Monumentendag
24 CC Den Hoogen Pad
25 Skate Event & live optredens / Academies: start schooljaar
26 Maldegemse Kinder- en jeugdjury
27 Sportaanbod

Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Burgemeester Bart Van Hulle,
Koning Albertlaan 46/B6,
9990 Maldegem
Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de
1ste van de maand. Of heb je vragen over het
infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:
050 72 89 72
communicatie@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem
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Solliciteer vóór 20 september

Vacature kabinetschef
Wil jij graag deel uitmaken van de verdere
uitbouw van onze mooie gemeente? Als
kabinetschef van burgemeester Bart Van Hulle zit
je alvast op de eerste rij!

Tot uiterlijk vrijdagvoormiddag
27 september

Als rechterhand help je de burgemeester een

Afhaling gratis
huisvuilzakken

versnelling hoger te schakelen bij de uitvoering

Elk gezin dat op 1 januari 2019 in onze

uitgebreide jobomschrijving kan je nalezen

gemeente stond ingeschreven, kreeg

via www.maldegem.be/vacatures.

van zijn mandaat. Je staat hem bij in het beleidswerk en zorgt dankzij jouw deskundigheid dat
iedereen snel en correct antwoord krijgt. Een

eind februari een brief om gratis
huisvuilzakken af te halen.

Heb je een masterdiploma, ervaring in een
verantwoordelijke functie en spreekt deze

In ruil voor deze brief kunnen de

jobomschrijving jou aan? Raadpleeg zeker de

gratis huisvuilzakken nog tot vrijdag

voorwaarden via www.maldegem.be/vacatures

27 september 12.00 uur afgehaald

en solliciteer vóór 20 september 2019 door je

worden aan het onthaal van de Dienst

kandidatuur te bezorgen via info@maldegem.be.

Infrastructuur, Bloemestraat 45 tijdens
volgende openingsuren:

Info

• maandag- tot en met vrijdagvoormiddag

050 72 89 36 | Personeelsdienst Maldegem
info@maldegem.be

van 8.30 tot 12.00 uur
• maandag-, dinsdag-, woensdagnamiddag

www.maldegem.be/vacatures

van 14.00 tot 16.00 uur
• donderdagnamiddag
van 14.00 tot 18.30 uur (in augustus tot
16.00 uur)
Na 27 september is de brief niet meer geldig.

Bevraging mobiliteit
in jouw buurt
Naar aanleiding van de week van de mobiliteit

Wacht dus niet tot het te laat is! Wie zijn

(16 - 22 september) lanceren Autodelen.net en KVLV

of haar brief verloren is, kan een duplicaat

in samenwerking met VVSG een bevraging via

aanvragen bij de Milieudienst.

www.vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt.

Info

Neem deel vanaf 1 september en maak kans op één van

050 72 86 13 | Milieudienst

de tien bonnen ter waarde van € 50!

milieudienst@maldegem.be
www.maldegem.be/gratis-		
huisvuilzakken
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Info
www.vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt

Gewijzigde procedure

Aanvraag schoolen studietoelage
Vanaf het schooljaar 2019-2020 moet je voor
leerlingen van het kleuter-, lager en secundair
onderwijs geen aanvraag meer indienen bij de
afdeling Studietoelagen.
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag
gebeurt automatisch via de uitbetaler van het
groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds). Voor
meer informatie over het groeipakket kan je iedere

Symbolische actie

donderdagvoormiddag tussen 9.30 en 11.30 uur terecht

Maldegem hijst
Vredesvlag

in het Sociaal Huis.

De gemeente hangt tijdens de maandagmarkt op

studietoelagen.

Een studietoelage voor studenten in het hoger
onderwijs moet je wel nog zelf indienen bij de afdeling

16 september de vredesvlag op in het teken van de
Internationale Dag voor de Vrede (21 september). Met

Info

deze symbolische actie wil de gemeente oproepen tot

0800 965 24 | Sociaal Huis

vrede en een internationaal verbod op kernwapens.

Mevr. Courtmanslaan 92, Maldegem

Info

www.groeipakket.be

sociaalhuis@maldegem.be
050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

www.studietoelagen.be

noordzuiddienst@maldegem.be
www.vrede.be

Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
zoekt vrijwilligers
Voor het openhouden van de gezellige bar,

Info

de goedemorgentelefoon, het begeleiden en

050 40 39 22 | lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

organiseren van activiteiten en/of het helpen

centrumleider@maldegem.be

in de mindermobielencentrale is het lokaal

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

dienstencentrum op zoek naar vrijwilligers.
Ben je open, sociaal en hulpvaardig? Heb je een
hart voor mensen en steek je graag de handen
uit de mouwen? Contacteer dan zeker het lokaal
dienstencentrum!
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Canadese-Britse-Poolse herdenkingsplechtigheid

75 jaar bevrijding
Op 12 september 2019 is het precies 75 jaar

werd en de enige nog overlevende Canadese oud-

geleden dat Maldegem aan het eind van de Tweede

strijder in België is, woont de plechtigheid elk jaar bij.

Wereldoorlog bevrijd werd van de Duitse bezetting
door de geallieerde troepen. Vele jonge soldaten,

Mijnheer Cole, de plechtigheid in Adegem werd voor de

Canadezen maar ook Britten en Polen, lieten

1ste maal in 1946 georganiseerd. Was u toen al te gast

het leven bij de gevechten rond het Leopold-

op de plechtigheid? Heeft u de plechtigheid doorheen de

en Schipdonkkanaal en de bevrijding

jaren zien evolueren?

van de Scheldemonding.

Sidney Cole: "In 1946 was ik al getrouwd met mijn
Belgische vrouw, maar toen waren

De gemeente Maldegem wil de
opoffering van deze helden nooit

“Vergeet nooit.”

vergeten en organiseert elk jaar
begin september een ingetogen

we nog niet op de hoogte van de
plechtigheid in Adegem. Pas een
paar jaar later, omstreeks 1952,
ben ik voor de eerste keer naar de

eerbetoon op de Canadese Militaire Begraafplaats.

plechtigheid in Adegem geweest als lid van de Canadian

Dat gebeurt in aanwezigheid van de Britse, Canadese

Veterans Association. Dit waren allen Canadese soldaten

en Poolse ambassadeurs of hun vertegenwoordigers,

die gehuwd waren met een Belgische vrouw en in België

verschillende oud-strijders en vaderlandslievende

zijn blijven wonen. We waren met een heleboel, maar

verenigingen. Ook Sidney Cole, die onlangs 100 jaar

nu ben ik nog de enige die overblijft. We gingen ook
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naar vele andere ceremonies in België, Frankrijk en

De gebeurtenissen van 75 jaar mogen we nooit

Nederland.

vergeten. Heeft u nog een boodschap voor onze
lezers en bezoekers aan de plechtigheid?

In het begin was het een kleine, maar emotionele

Sidney Cole: "Mijn boodschap aan iedereen:

plechtigheid. Later kwam er een misdienst bij en stapte

Please never ever forget. Keep honouring the

iedereen na de misdienst te voet naar de begraafplaats.

fallen and keep praying for peace."

Het was zo ontroerend voor ons om in parade te
stappen met vooraan alle vlaggen en de mensen die

Mijnheer Cole, hartelijk dank om deze vragen te

applaudisseerden. Er waren ook vele Canadese militairen

beantwoorden. We hopen u van harte te mogen

die marcheerden en de Canadian Mounted Police die aan

ontvangen op zondag 8 september!

het kruis stond. Dat missen we nu wel. Wij waren ook
ontroerd door de aanwezigheid van de schoolkinderen.

Info
050 72 89 59 | Dienst Evenementen

Aanvankelijk was het alleen een Canadese

www.maldegem.be/canadese-				

plechtigheid en werden er ook poppies (Engelse naam

herdenkingsplechtigheid

voor klaprozen, het herdenkingssymbool voor de
gesneuvelde soldaten, red.) uit een vliegtuig gestrooid.
Spijtig genoeg is hier veel van verloren gegaan, maar
er zijn andere dingen in de plaats gekomen."

Canadese-Poolse-Britse
herdenkingsplechtigheid
De plechtigheid staat dit jaar in het teken

Wat maakt de plechtigheid in Adegem zo belangrijk

van 75 jaar bevrijding.

voor u om bij te wonen?

Wanneer: zondag 8 september

Sidney Cole: "Als Canadees voel ik dat het mijn plicht

Tijdstip: 10.00 -12.00 uur

is om mijn gevallen kameraden eer te brengen.

Alle inwoners zijn van harte welkom!

Ik ben er nog en zij niet meer. De ceremonie in
Adegem wil ik elk jaar bijwonen. Ik word steeds

De gemeente Maldegem doet een oproep aan

met open armen ontvangen en de mensen zijn

de inwoners langsheen de Staatsbaan en Prins

daar zo dankbaar. Ik denk dat ik al meer dan 60

Boudewijnlaan om de Belgische vlag buiten te hangen.

jaar kom en ik zal blijven komen zolang ik kan."
Eén van de meest beklijvende momenten tijdens
de plechtigheid is het moment waarop u de Act of

Canadese militaire begraafplaats

Remembrance voorleest. Wat betekent dat moment

februari 1945: start aanleg van de begraafplaats

en die tekst voor u?

mei 1945: reeds 800 Canadezen begraven

Sidney Cole: "De Act of Remembrance voorlezen is

Aantal graven:

een hele eer voor mij. Het betekent zeer veel want ik

• 1.119 Gemenebest (Canadese, Britse, Australische

denk dan aan mijn schoolkameraden die met mij naar
de oorlog vertrokken en die nooit terug keerden."

en Nieuw-Zeelandse), 33 Poolse en 2 Franse graven
uit de Tweede Wereldoorlog
• 1 ongeïdentificeerd graf uit de Eerste Wereldoorlog

Tijdens de plechtigheid brengen ook schoolkinderen

De meeste graven zijn van soldaten die sneuvelden bij

hulde door teksten en muzikale stukken. Hoe

de gevechten in onze streek, maar enkele werden ook

belangrijk is de aanwezigheid van de jongere

van elders in het land overgebracht.

generaties op deze plechtigheden?
Sidney Cole: "Het is zeer ontroerend te zien hoe

Info

de schoolkinderen met hun bloemetje naar het

The Commonwealth War Graves Commission (CWGC)

kerkhof komen en stilletjes de plechtigheid volgen,

www.cwgc.org

vooral als de bloemen neergelegd worden. Het is
heel belangrijk dat de jeugd weet dat oorlog tranen
laat vloeien en dat het volledig onnodig is."
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Maldegem Kermis 2019
Freddy Baute stelt tentoon:
brandweerwagens in miniatuur
uit alle landen
18.00 uur
Oud schepenhuis
Gratis ingang
13/09: 18.00 - 21.00 uur
14/09: 15.00 – 21.00 uur
15/09: 10.00 – 21.00 uur
16/09: 9.00 - …

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
3de Kermisloop Maldegem/ 7e
superprestige Krekenlopers
Meetjesland
17.30 uur: Kidsrun
18.30 uur: Jogging
Sporthal Meos
Org.: ACME
Street After Work
NIEUW!
17.00 – 22.00 uur
Marktstraat
Geniet met of zonder de collega’s
van heerlijke drinks, smakelijke
hapjes en de beste muziek van onze
DJ ter plaatse. De opgebouwde
werkstress schud je in geen tijd
van je af!
Centraal thema is vrijdag de 13de.
De opvallendste bezoekers – wie
iets doet in het thema van vrijdag
de 13de – en zich tussen 17.00
en 18.30 uur aanmeldt bij de
vrijetijdsdiensten op de UiTmarkt,
maken kans op een leuke prijs!
Org.: gemeentebestuur i.s.m.
horeca-uitbaters

8 | MALDEGEM MAGAZINE

Expo 20 jaar RLM
17.00 – 21.00 uur
Huis Wallyn
Zie ook pag. 16
Org.: RLM
UiTmarkt met animatie
18.00 – 22.00 uur
Markstraat
Infostanden van de gemeentelijke
vrijetijds- en OCMW-diensten
en Maldegemse verenigingen,
demonstraties en initiaties tumbling,
(kinder)animatie: tumbling,
knotsgekke kapsalon, grimecaravan
en Action Weaving.
Org.: gemeentebestuur

Feestelijke opening kermis
19.00 uur
Gemeentehuis
Toespraak burgemeester,
bekendmaking winnaar
UiTnaSchool-wedstrijd met
rondgang KKF Nut en Vermaak
Maldegem
Org.: gemeentebestuur en
Comité voor Initiatief

Opening fototentoonstelling
Landschappen met projectie
19.50 uur
Gemeentehuis (publieksgangen)
Ook te bezichtigen tijdens kermis
tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis en op zondag van
14.00 tot 18.00 uur.
Org.: Comité voor Initiatief

Parkfuif
21.00 uur
Feesttent Sint-Annapark
Org.: KSA en Augias

Demonstraties Maldegemse
dansscholen
14.30 uur
Markstraat
Org.: Comité voor Initiatief

Tentoonstelling Deo Gratias
20.00 uur
Gemeentehuis (Edezaal -1)
Zie ook pag. 22
Org.: Werkgroep Deo Gratias,
Erfgoedcomité Maldegem
i.s.m. gemeentebestuur

Static show oldtimers Start your
engine @ Maldegem
15.00 uur
centrum
Org.: vzw Start your engine

Streekbierenavond
20.00 uur
Feesttent Sint-Annapark
Org.: KSA en Augias
© Bert Potvliege

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Feest 50-jarigen
Org.: Comité voor Initiatief

(H)eerlijk ontbijt met lokale
en fairtrade producten
8.00 – 11.00 uur
Lokaal
dienstencentrum
		
Oud St. Jozef
Org.: Noordzuiddienst en ROM
Rondrit oldtimertreffen:
Start your engine @ Maldegem
9.00 uur
‘t Voske
Inschrijven via
www.startyourenginemaldegem.be
Org.: vzw Start your engine
Prijsuitreiking fotowedstrijd
Landschappen
11.00 uur
Gemeentehuis
Org.: Comité voor Initiatief

Muzikale kroegentocht
21.00 uur
Cafés centrum
Gratis inkom
www.kroegentocht.be
Org.: Comité voor Initiatief
i.sm. gemeentebestuur

TERUG
VAN WEGGEWEEST!

Tentoonstelling (Most individual)12
Staalkaart KUMA
11.00 – 17.00 uur
Mevr. Courtmanslaan 82
Org.: Kunstacademie

Gratis aperitiefconcert van
Luigi Catalano met gratis oudMaldegemse gerechtjes
11.00 uur
Gemeentehuis (terras)
Org.: Comité voor Initiatief
en gemeentebestuur

Optocht Koninklijke steltenlopers
Merchtem
14.30 uur
centrum
Org.: Comité voor Initiatief

MAANDAG 16 SEPTEMBER

TERUG

VAN WEGJaarmarkt
GEWEEST!
8.00 – 15.00 uur
Maldegem-centrum
De wekelijkse markt wordt
omgetoverd tot één grote jaarmarkt.
Vanaf 8.00 uur kan je terecht bij
de talrijke marktkramers en is er
ook van alles te beleven tussen de
marktkramen.
Org.: gemeentebestuur

Jaardienst voor de overledenen
10.00 uur
St. Barbarakerk
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Kermis a volonté
16.00 – 21.00 uur
Koop een polsbandje voor 15 euro
bij de deelnemende attracties en
geniet van 16.00 tot 21.00 uur van
onbeperkt kermisplezier.
Org.: foorkramers

DINSDAG 17 SEPTEMBER
Prikkelarme kermis
Met aangepast licht en geluid
17.30 -18.30 uur
Org.: foorkramers en Comité voor
Initiatief
NIEUWE
Feest van de vrijwilliger FORMULE!
19.30 – 22.00 uur
Feesttent Sint-Annapark
Zie pag. 11
Org.: gemeentebestuur

WOENSDAG 18 SEPTEMBER
Kinderfoor
14.00 -20.00 uur
Markt
Org.: foorkramers en Comité voor
Initiatief
Wielerwedstrijd elite zonder
contract en beloften
15.00 uur
Centrum
Org.: VZW Wielercel M. J. K.
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DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Feest! met muziek en dans
met Tamara & Tom en DJ Freddy
Lippens
14.00 uur (deuren open
om 13.30 uur)
CC Den Hoogen Pad
Kaarten te verkrijgen via
o.a. onthaal Sociaal Huis
Org.: Comité voor Initiatief
12de Ballenworp met talrijke
prijzen voor kinderen
19.00 uur
Kermisterrein op de markt
Org.: foorkramers en Comité voor
Initiatief

VRIJDAG 20 SEPTEMBER
58ste Muzikaal vuurwerk met
JEVO pop-up bar
21.30 uur
Sint-Annapark
Org.: Comité voor Initiatief

Info
Comité voor Initiatief
comite.voor.initiatief@		
maldegem.be
www.cvimaldegem.be
www.maldegem.be/
maldegem-kermis
VERKEERSMAATREGELEN
TIJDENS KERMIS
Naar aanleiding van de kermis
en de diverse activiteiten
in de omliggende straten
(UiTmarkt en Street after
work, 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.

Feest
van de
vrijwilliger
2019

Dinsdag 17 september

Feest van de vrijwilliger
Ook dit jaar zet de gemeente alle Maldegemse vrijwilligers in de bloemetjes!
Wanneer:

Ben je als vrijwilliger actief in Maldegem individueel

Dinsdag 17 september 2019

of als lid van een vereniging? Dan ben je van harte

• 19.30 uur - Onthaal & muzikale verwelkoming

welkom! Inschrijven is noodzakelijk en kan tot

door Plareen Men

uiterlijk dinsdag 10 september.

• 20.00 uur - Toespraak college
• 20.15 uur - Oliebollen à volonté | Muzikaal entertainment

• Ofwel online via www.maldegem.be/feest-vrijwilliger-2019

• 20.45 uur - Voorstelling project Warm Maldegem

• Ofwel door onderstaande inschrijvingsstrook in te vullen en

• 21.00 - 22.30 uur - Dansfeest

- via de post terug te sturen naar Dienst Evenementen, 		
Marktstraat 7, Maldegem

Waar:
Feesttent park (achter Sint-Annakasteel)

- of af te geven aan het onthaal in het gemeentehuis, 		
Marktstraat 7, Maldegem.

Inschrijvingsstrook
Feest van de vrijwilliger 2019

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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Word jij één van de opvolgers van deze duurzame helden uit 2018?

Week van de duurzame gemeente

Word jij hét lokale gezicht van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?
Van 18 tot 25 september vieren we in Maldegem

Stel je vóór 6 september 2019 kandidaat als lokale

de Week van de Duurzame Gemeente. Tijdens deze

held in Maldegem via noordzuiddienst@maldegem.be

week willen we graag onze eigen ‘duurzame helden’

met jouw motivatie waarom jij een duurzame held bent.

in de kijker zetten. De helden kunnen burgers,
scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen

Of ken jij andere mensen die zich dagelijks inzetten

zijn die zich op hun manier bezig houden met

om Maldegem een eerlijker, rechtvaardiger en/of

duurzame ontwikkeling.

duurzamere gemeente te maken? Geef gerust hun
namen door!

Ben jij in je dagelijkse leven (in je job, hobby, vereniging)
bezig met thema’s zoals armoede, gezondheid, welzijn,

Onze lokale helden worden tijdens de

milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid en/of

campagneweek van 18 tot 25 september

mondiale samenwerking?

bekend gemaakt via de gemeentelijke
communicatiekanalen. Zij worden gedurende

Ben jij een zwerfvuilopraper, een organisator van

de hele week in de kijker gezet.

een repair café of ruilwinkel, doe je mee aan een
autodeelsysteem of deelwonen, ben je eigenaar van een

Info

elektrisch voertuig, ben je leerkracht in een school die

050 72 89 51 | Noord-Zuiddienst

meedoet aan dikketruiendag of ben je een werkgever

noordzuiddienst@maldegem.be

met aandacht voor mensen met een beperking?

www.duurzamegemeente.be
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do 5/09/19
Ruilbeurs champagnecapsules

PC-dokters

Van: 12.00 tot 17.00 uur

Waar en meer info: lokaal

Waar: Canada museum,

dienstencentrum Oud St. Jozef

Heulendonk 21, Adegem
Meer info: Maldocaps, 0484 22 40 06

Spelnamiddag
Waar: lokaal dienstencentrum

t.e.m. 30/09/19
Vlaamse Meesters in situ
Van 11.00 tot 17.00 uur
Waar: Sint-Petrus en Pauluskerk, Middelburg

Oud St. Jozef
Meer info: Samana of
centrumleider@maldegem.be

vr 6/09 t.e.m. zo 8/09/19

de.bruyckere1@telenet.be,

Brielkermis met
rommelmarkt en brielquiz

www.vlaamsemeestersinsitu.be

7/09: rommelmarkt

Meer info: 0468 12 85 68, theo.

Tentoonstelling (Most
individual)12 Staalkaart
Waar: Kunstacademie,
Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem
Meer info: 050 71 28 16, kunstacademie@
maldegem.be, www.kumamaldegem.be

zo 1/09/19
Akkerskermis en
rommelmarkt
Waar: Vakekerkweg, Maldegem
Meer info: De Orde van d'Akkerleuzen,

Waar: Feesttent Speyestraat, Maldegem

Oud St. Jozef
Meer info: 050 40 39 22 of
centrumleider@maldegem.be

di 3/09/19
M’Aquarel 1 (workshop
aquareltechnieken)
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

woe 4/09/2019

di 10/09/19
Lezing ‘Kritisch
en gezond’
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: KVLV, tel. 050 71 88 49,
kvlvmaldegem@gmail.com

di 10/09 en za 14/09/19

Donk kermis
6/09: Donk in ’t licht
7/09: o.a. tijdrit, Donk zingt
8/09: Rommel- en antiekmarkt
Meer info: https://feestcomitedonk.be

za 7/09/19
Van 10.45 tot 11.15 uur

Waar: lokaal dienstencentrum

dienstencentrum Oud St. Jozef

vr 6/09 t.e.m.
woe 11/09/19

20 jaar RLM

Schaaknamiddag

Waar en meer info: lokaal

Facebook (Brielkermis 2019)

Voorleeshalfuurtje

ma 2/09/19

Leeskring

Meer info: brielkermis@hotmail.com,

050 71 75 60

Zie pag. 16

ma 9/09/19

Waar en meer info: Bibliotheek,
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem

vr 13/09 t.e.m. vr 20/09/19

www.maldegem.be/voorleeshalfuurtje,

Maldegem kermis

Facebook Bibliotheek

Zie pag. 8

zo 8/09 t.e.m. zo 22/09/19

vr 13/09/19

Expo Deo Gratias

Openingsavond Samana Café

Zie pag. 22

Van 19.30 tot 23.00 uur

zo 8/09/19
Canadese-Poolse-Britse
herdenkingsplechtigheid
Zie pag. 6-7

Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Meer info: Samana Café, tel. 09 267 53 53,
mvl@samana.be

zo 15/09/19

Open Monumentendag

Informatiewandeling werken
Drongengoed

Zie pag. 22-23

Zie pag. 16

Werken met
gemengde technieken
Waar en meer info: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef
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Skate-event en optredens

zo 15/09/19

Zie pag. 24-25

Dag van de Landbouw
DAG VAN DE

LANDBOUW

Maldegem ment voor Eye Hope

Oktoberfest

WELKOM VAN 10 TOT18 UUR

ZONDAG 15 SEPTEMBER

zo 29/09/19

Waar: tent Francis De Meeuslaan

Bezoek ook
de twee andere
bedrijven in
de buurt

Meer info: kermiscomité Vossenhol,
0479 44 96 97

za 21/09 t.e.m. zo
29/09/19
Week van de Zwinstreek
Zie pag. 16

MALDEGEM MENT

di 24/09/19

V.U. Frans De Wachter, Diestsevest 40, 3000 Leuven

Familie Florussen
Oosteindeke 49A
Maldegem

ONTDEK ALLE BEDRIJVEN OP WWW.DAGVANDELANDBOUW.BE
E E N I N I T I AT I E F VA N

IN SAMENWERKING MET

VOOR EYE HOPE 29
2 0 19

Voordracht: "Zoete zonde"

MENEVENEMENT VOOR TRADITIE- EN RECREATIEKOETSEN • DEMO VLAAMS PAARD • PONYRITJES
JACHTRUITERS • MINIPAARDJES • KOETSRITJES
DRESSUUR LRV MALDEGEM • DEMO LINEDANCERS

Vanaf 14.00 uur
Waar: lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef

INFO: maldegemment@hotmail.com

woe 25/09/19

Meer info: Femma Maldegem of

Zie pag. 15

centrumleider@maldegem.be

16/09/19
Waar en meer info: lokaal

Zangnamiddag

dienstencentrum Oud St. Jozef

Waar en meer info: lokaal

Belgian Driving Association
vzw - asbl

ma 30/09/19
Yoga @ de bib
Van 17.00 tot 18.00 uur
Waar en meer info: Bibliotheek,
bibliotheek@maldegem.be

dienstencentrum Oud St. Jozef

woe 18/09/19

De Valse Teefjes Vrouwentongen veel culot

Jeugdfilm Wreck-It-Ralph 2
Zie pag. 24

Zie pag. 25

za 21/09/19
20 jaar Kringwinkels

+ 32 474 30 64 58

Schouwburgplaats 3-5, Maldegem,

vr 27/09/19

Bingo

•

B
D
A

Waar: lokaal dienstencentrum
Oud St. Jozef

GRATIS TOEGANG

SINT-ANNAPARK IN MALDEGEM

Meer info: Vief, info.maldegem@vief.be

Bloemschikken

Opendeurdag
veiligheidsdiensten

SEP

V.U. Frans De Wachter, Diestsevest 40, 3000 Leuven • Fotografie: Twan Wiermans

Het begint bij ons

Startdata jeugdbewegingen
•
•
•
•
•
•
•

6/09 en 7/09: KSA
8/09: Chiro PAO
20/09: Katootje
21/09: Gidsen
22/09: Chiro Vannoes
29/09: - 9, - 12 en +12 KLJ
4/10: +16 KLJ

Wil je jouw activiteit in

21.09.201J9AAR DE KRINGWINKEL
TWINTIG

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

Met UiTPAS

activiteiten en invoeren vóór de 1ste van

Meetjesland spaar je bij

de voorafgaande maand), maar ook op
www.uitinvlaanderen.be en www.
uitinmaldegem.be en tal van andere gedrukte
en online kalenders. Wekelijkse activiteiten
EEKLO
AALTER
ASSENEDE
MALDEGEM
LIEVEGEM

EEKLO

verschijnen niet in dit overzicht en kan je
raadplegen via de online kalenders. Wie
De Propere Fanfare • Modeshow • Repair Café • Workshops…

vragen heeft, kan terecht aan het UiTloket in

WWW.KWMEETJESLAND.BE

het gemeentehuis of via de helpdesk op
Meetjesland
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Gemeente
Sint-Laureins

www.uitdatabank.be.

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

Opendeurdag
Veiligheidsdiensten

UiTTIP

Brandweer Politie Hulpdiensten

Zondag 22 September vanaf 10 uur

Te Bloemendaelelaan 4 en Industrielaan 10, Maldegem

ww
w.
p

o

be
e.
liti

24
/54

Drone

Moordspel

Talrijke
demonstraties
en
infostanden

3D- Tripping car
Politiehonden
Springkasteel

Kinderblusstanden

Springkastelen
Death ride

sl
an
d.
be

Oude
voertuigen
Rondritten
met
hedendaagse voertuigen

zo
w.
ww

n

tj e
ee
em
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Natuurherstelwerken

Infowandeling
Drongengoed
Het Agentschap Natuur en Bos organiseert
een informatiewandeling om iedereen te laten
kennismaken met het beheer en de voorziene
werken in het Drongengoedgebied.
Datum: zondag 15 september
Tijdstip: 9.30 uur
Start: parking Krakeel, Drongengoedweg, Knesselare
Inschrijven is niet nodig, je draagt best stevig schoeisel.

Info
0499 59 33 65 | Agentschap Natuur en Bos
griet.buyse@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/drongengoed

Week van de Zwinstreek

Ontdek de
prachtige
Zwinstreek!
De Zwinstreek is een unieke regio met
prachtige natuur, een rijke historie aan

1 September

20 jaar RLM
In 2019 viert het Regionaal Landschap Meetjesland

cultuur en een veelzijdig aanbod van streeken hoeveproducten. Ervaar het zelf tijdens
bijvoorbeeld een fietstocht over de grens,
een wildplukwandeling met proeverij of een
historische natuurwandeltocht.

haar twintigste verjaardag met tal van activiteiten:
• muzikale optredens

Tijdens de derde week van de Zwinstreek, van 21

• tentoonstelling ’20 jaar RLM’ in Huis Wallyn

tot en met 29 september 2019, kunnen inwoners

• ambachtenmarkt

en recreanten alle parels van de streek ontdekken,

• workshops

van Damme tot Breskens, en van Knokke-Heist

• volksspelen

tot Ijzendijke. Kijk voor meer informatie en alle

• maak kennis met onze partners

activiteiten op www.weekvandezwinstreek.eu.

• hapjes en drankjes

Info
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, Maldegem
Wanneer: zondag 1 september van 13.00 tot 18.00 uur
Prijs: gratis

Info
050 70 00 42 | Regionaal Landschap Meetjesland vzw
info@RLM.be
www.RLM.be
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www.weekvandezwinstreek.eu

Vormingsaanbod zelfstandigen

Het internet. Ook uw zaak.
Het gemeentebestuur organiseert i.s.m. het Vlaams

advertenties er zijn en hoe je ze inzet, hoe je een advertentie

Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

account aanmaakt, wat het onderscheid is tussen promoten

vormingen om zelfstandigen wegwijs te maken over

en adverteren, hoe je gesponsorde updates inzet, hoe je je

de mogelijkheden van het internet, websites en

doelgroep bepaalt en bereikt,…

sociale media.
4. Google Adwords - donderdag 14 november
Deelname: gratis

Google Adwords (SEA) geeft aan website-eigenaars

Locatie: gemeentehuis

de mogelijkheid om te verschijnen bij bepaalde

Inschrijven: via de Dienst Lokale Economie

zoekopdrachten. Het is een populaire en één van de
effectiefste vormen van online adverteren. In deze

Overzicht vormingen

workshop komen volgende elementen aan bod: hoe kan

1. Facebook en andere sociale media voor zelfstandigen

een Google Adwords-campagne geoptimaliseerd worden,

- maandag 7 oktober

welke zoekwoorden worden het best gebruikt, hoeveel kost

In deze workshop komt Facebook prominent aan bod,

een campagne, etc.

maar ook de basics van andere belangrijke sociale
platformen krijgen aandacht.

050 72 89 54 of 050 72 89 47 |
Dienst Lokale Economie

2. Laat je website renderen! - maandag 14 oktober

Marktstraat 7, Maldegem

In deze workshop leer je hoe je dient om te gaan met titels,

lokale.economie@maldegem.be

omschrijvingen, zoekwoorden om “jouw” website SEO

www.maldegem.be/vormingen-internet

(zoekmachine) vriendelijk te maken. Wat doet Google met
mijn website inhoud en hoe kan ik deze analyseren?
3. Adverteren op Facebook: gericht en goedkoop! maandag 28 oktober
In deze workshop leer je o.a. hoe je de structuur van een
advertentiecampagne op Facebook opzet, welke soorten
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD EN RAAD
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JUNI
GEMEENTERAAD
MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
• Op 5 juni 2019 werd een burgemeestersbesluit genomen betreffende
de vrijgave van de school en de
kinderopvang naar aanleiding van de
asbestreiniging te Kleit.
• Op 13 juni 2019 werd een burgemeestersbesluit genomen betreffende de vrijgave van sporthal De Berken
n.a.v. asbestreiniging te Kleit.
GOEDKEURING NOTULEN EN
AUDIO-OPNAME VAN DE GEMEENTERAADS-ZITTING VAN 29 MEI 2019*
De gemeenteraad keurt de notulen en
de audio-opname van de zitting van de
gemeenteraad van 29 mei 2019 goed.

•
•

Isabelle Trenson
Mieke Claeys

De gemeenteraad vertrouwt de
bevoegdheid om een waarnemend
financieel directeur aan te stellen voor
afwezigheden van meer dan 30 dagen
aan het college van burgemeester en
schepenen.
GEBRUIKSOVEREENKOMST
GEMEENTE EN SCHOOLCOMITÉ
ADEGEM-KLEIT*
De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst
tussen gemeentebestuur en schoolcomité Adegem-Kleit.

AANVRAAG TITEL ERESCHEPEN VAN
DE GEMEENTE MALDEGEM*
De gemeenteraad verleent de titel van
ereschepen van de gemeente Maldegem aan de heer Frank Sierens.

VERKOOP BEZOEKERSCENTRUM
MIDDELBURG - GOEDKEURING ONTWERPAKTE*
De gemeenteraad besluit het ontwerp
van notariële akte goed te keuren in het
kader van de verkoop van het voormalig
bezoekerscentrum te 9992 Middelburg
Groene Markt 8+.

VERVANGINGSREGELING ALGEMEEN
DIRECTEUR*
De gemeenteraad duidt volgende
personen aan als vervanger in geval
van afwezigheid of verhindering van
de algemeen directeur, in volgende
volgorde:
• Steven De Jaeger
• Piet De Meester

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT
OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE
DE INVOER VAN EEN PARKEERVERBOD EN AFBAKENING VAN PARKEERVAKKEN IN DE BLOEMESTRAAT
De gemeenteraad keurt het reglement
houdende de invoer van een parkeerverbod en afbakening van parkeervakken in de Bloemestraat goed.

De gemeenteraad vertrouwt de
bevoegdheid om een waarnemend
algemeen directeur aan te stellen voor
afwezigheden van meer dan 30 dagen
aan het college van burgemeester en
schepenen.

AANVULLEND POLITIEREGLEMENT
OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE
DE INVOER VAN EEN VERBOD OP
GEMOTORISEERD VERKEER UITGEZONDERD FIETSERS, BROMFIETSERS
EN DIENSTEN IN LEKVIJVERSWEGEL
De gemeenteraad keurt het reglement
houdende de invoer van een verbod op
gemotoriseerd verkeer uitgezonderd
fietsers, bromfietsers en diensten in
Lekvijverswegel goed.

VERVANGINGSREGELING FINANCIEEL
DIRECTEUR*
De gemeenteraad duidt volgende
personen aan als vervanger in geval
van afwezigheid of verhindering van
de financieel directeur, in volgende
volgorde:
• Rosalie Broeckaert
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GECOÖRDINEERD AANVULLEND
POLITIEREGLEMENT OVER HET WEG-

VERKEER HOUDENDE DE INVOER VAN
EEN PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING*
De gemeenteraad keurt het reglement
houdende het gecoördineerd aanvullend reglement op de politie over het
wegverkeer houdende de invoer van
een parkeerplaats voor personen met
een beperking goed.
AANVULLEND POLITIEREGLEMENT
OVER HET WEGVERKEER HOUDENDE
DE INVOER VAN EEN PARKEERPLAATS
VOORBEHOUDEN VOOR POSTVOERTUIGEN IN DE KANUNNIK ANDRIESLAAN*
De gemeenteraad keurt het reglement
houdende de invoer van een parkeerplaats voorbehouden voor postvoertuigen in de Kanunnik Andrieslaan goed.
Op de volgende plaats wordt er 1
parkeerplaats voorbehouden voor
postvoertuigen: Kanunnik Andrieslaan,
de tweede parkeerplaats ter hoogte van
de post
POLITIEREGLEMENT HOUDENDE HET
AFSLUITEN VAN DE OUDE MOLENWEG EN DE POPKENSSTRAAT ZIJDE
N9, UITGEZONDERD VOOR FIETSERS,
SPEED PEDELECS EN BROMFIETSEN
KLASSE A EN HET VOORZIEN VAN EEN
OVERSTEEKPLAATS VOOR FIETSERS
TER HOOGTE VAN DIT KRUISPUNT*
De gemeenteraad keurt het reglement
houdende het afsluiten van de Oude
Molenweg en de Popkenstraat zijde N9,
uitgezonderd voor fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A en het
voorzien van een oversteekplaats voor
fietsers ter hoogte van dit kruispunt
goed.
OVEREENKOMST AANLEG GROENBUFFER PRUP KROMMEWEGE:
GEMEENTE MALDEGEM - VENECO DE BREE*
de gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen De Bree Solutions nv,

Intergemeentelijke vereniging Veneco
en Gemeente Maldegem inzake beheer
en onderhoud bufferzone PRUP Bedrijventerrein Krommewege goed.
OVERNAME BURGEMEESTER JOZEF DE
PRESTSTRAAT – AKTE*
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de kosteloze overname van de
wegenis van de burgemeester Jozef De
Preststraat goed.
OVERNAME N 499 VELDEKENS ZWEPE
De gemeenteraad gaat akkoord met
de overname van de gewestweg N 499
tussen de kmpt. 2,558 en 6,072 op Maldegems grondgebied en de ondertekening van het administratief dossier.
WESTEINDESTRAAT - AANPASSING
WATERLEIDINGSNET*
De gemeenteraad keurt de aanpassingswerken aan het waterleidingsnet
in de Westeindestraat, vanaf de Ede tot
aan de Brugse Steenweg, overeenkomstig het gewijzigde ontwerpplan door De
Watergroep met een totaal geraamde
kostprijs van 582.799,40 euro, goed.
SPAM 18 VERBRANDEN BOS - KALLESTRAAT - VASTSTELLING TRACÉ*
De gemeenteraad beslist om het
agendapunt te verdagen tot de nieuwe
plannen aan het dossier kunnen toegevoegd worden.
AANPASSINGEN STATUTEN CULTUURRAAD - OPHEFFEN BEHEERSORGANEN GEMEENSCHAPSCENTRUM EN
BIBLIOTHEEK
De gemeenteraad beslist om de hersamenstellingstermijn van 6 maanden in
de artikels 7, 9, 12 en 14 in de statuten
van de cultuurraad op te schorten en de
cultuurraad in haar huidige samenstelling te erkennen als gemeentelijk
adviesorgaan voor cultuur in uitvoering
van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, volgens
de nadere voorwaarden bepaald in de
statuten en het huishoudelijk reglement
van de cultuurraad, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad van 27 februari
2019.

De gemeenteraad beslist om de
beheersorganen van de bibliotheek en
van het gemeenschapscentrum op te
heffen en bijgevolg ook de respectievelijke organiek reglementen. De materies
van de bibliotheek en van het gemeenschapscentrum zullen door de cultuurraad worden opgenomen conform de
statuten van de cultuurraad.
De gemeenteraad beslist om de hersamenstellingstermijn van 6 maanden
in de artikel 10 van de afsprakennota adviesorganen Maldegem op te
schorten en het beheersorgaan van de
bibliotheek en van het gemeenschapscentrum te schrappen in artikel 5.
STOPZETTING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KNESSELARE GEBRUIK RECYCLAGEPARK*
De samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Maldegem
en de vroegere gemeente Knesselare
(nu Aalter), omtrent het gebruik van het
recyclagepark wordt met onmiddellijke
ingang stopgezet.
OCMW MALDEGEM JAARREKENING
2018 – ADVIES*
De jaarrekening 2018 van het OCMW
Maldegem geeft geen aanleiding tot het
formuleren van opmerkingen.
VASTSTELLING JAARREKENING 2018
GEMEENTE MALDEGEM*
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 vast met een gecumuleerd
budgettair resultaat van 7.875.665,36
euro (voor aftrek van de bestemde
gelden) en een resultaat op kasbasis
van 6.311.248,13 euro (na aftrek van
bestemde gelden).
De gemeenteraad stelt de jaarrekening
2018 vast met een positief boekhoudkundig resultaat van 2.098.043,00 euro
en een balanstotaal van 87.148.498,68
euro.
CENTRALISEREN INKOMSTEN
GEMEENTEFONDS*
De gemeenteraad verklaart zich
akkoord met de centralisatie van de
ontvangsten uit het gemeentefonds
bij de gemeente met ingang van het
boekjaar 2020.

SAMENSTELLING PLAATSELIJK AUDITCOMITÉ*
De gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn richten een
plaatselijk auditcomité op. Het bestaat
uit de burgemeester, die het auditcomité voorzit, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst, de eerste
schepen, de algemeen directeur en de
financieel directeur. Het auditcomité
nodigt de volgende personen uit, die
geen stemrecht hebben: de kwaliteitscoördinator, die het secretariaat van het
comité op zich neemt; de verantwoordelijke van de administratieve eenheid
waarop de agendapunten betrekking
hebben.
Het auditcomité kan eveneens personeelsleden uitnodigen in het kader van
zijn activiteiten.
AFGEVAARDIGDE ALGEMENE
VERGADERING AUDIO
Raadslid Marleen Van den Bussche
wordt aangeduid als effectief
vertegenwoordiger van de gemeente
in de Algemene Vergadering van de
welzijnsvereniging Audio.
KAPITAALVERHOGING ZEFIER DEEL PORTFINICO
De gemeenteraad verzoekt
Zefier in naam en voor rekening
van de gemeente het haar
toekomende investeringsbedrag te
onderschrijven zoals dat blijkt uit het
investeringsvoorstel van Zefier m.n.
7.000,00 euro.
Indien niet alle vennoten het hun toekomende investeringsbedrag onderschrijven, voor zover mogelijk een bijkomend
investeringsbedrag te onderschrijven
dat echter niet hoger mag zijn dan
20.000 euro.
KENNISNAME HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND JAARREKENING
2018*
De gemeenteraad neemt kennis van
de jaarrekening 2018 van de Hulpverleningszone Meetjesland.
LOKALE POLITIE - DELEGATIE VAN DE
BEVOEGDHEDEN INZAKE EINDELOOPBAANMAATREGELEN POLITIE NAAR
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DE BURGEMEESTER*
De gemeenteraad delegeert volgende
bevoegdheden in het kader van het
eindeloopbaanregime aan de burgemeester:
• het samenstellen van de eindeloopbaancommissie, die advies geeft
over het al dan niet toekennen van
een aangepaste betrekking bij een
politiewerkgever,
• het beslissen over het al dan niet
toekennen van een aangepaste
betrekking bij een politiewerkgever,
in het licht van een leeftijdsbewust
personeelsbeleid
Deze delegatie kan geen betrekking kan
hebben:
• op het toekennen van een aangepaste betrekking aan officieren
• als de burgemeester de bedoeling
heeft om af te wijken van de rangorde van de eindeloopbaancommissie.
• het toekennen van een non-activiteit
voorafgaand aan de pensionering
aan de burgemeester.
LOKALE POLITIE - DELEGATIES INZAKE
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DE
LOPENDE LEGISLATUUR IN DE POLITIEZONE MALDEGEM*
De gemeenteraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan het college van
burgemeester en schepenen om met
betrekking tot overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten,
de lastvoorwaarden vast te leggen en
de wijze van gunning te bepalen, voor
zover het college optreedt binnen de
budgetten voorzien in de goedgekeurde
gewone begroting.
De gemeenteraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan het college van
burgemeester en schepenen om met
betrekking tot overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten,
de lastvoorwaarden vast te leggen en
de wijze van gunning te bepalen, voor
zover het college optreedt binnen de
budgetten voorzien in de goedgekeurde
buitengewone begroting en begrensd
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tot het door de Koning vastgestelde
bedrag.
De gemeenteraad verleent bevoegdheidsdelegatie aan de korpschef van de
politiezone om met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden
vast te leggen en de wijze van gunning
te bepalen, voor zover de korpschef
optreedt binnen de budgetten voorzien
in de goedgekeurde gewone begroting
en begrensd tot het bedrag van 8.500
euro exclusief Btw voor opdrachten
die vastgesteld worden met eenvoudig
aangenomen factuur.
LOKALE POLITIE - TOEKENNING
PROVISIE GERINGE UITGAVEN*
De gemeenteraad stelt een kasprovisie
van 500 euro ter beschikking van Jana
Strubbe, diensthoofd PLIF (personeel,
logistiek, ICT & financiën).
LOKALE POLITIE - JAARVERSLAG 2018*
De gemeenteraad neemt akte van het
jaarverslag 2018 van de lokale politie
Maldegem.
LOKALE POLITIE VACANTVERKLARING (INP)
- MEDEWERKER INTERVENTIE
VERKEER) MET TOEPASSING VAN DE
WERFRESERVE*
De gemeenteraad beslist om één
voltijdse statutaire betrekking van
inspecteur van politie medewerker
interventie/verkeer van de lokale politie
Maldegem, vacant te verklaren via
wervingsreserve van mobiliteit 2019-02.
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVERSLAG VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29
MEI 2019*
De raad voor maatschappelijk welzijn
keurt de notulen en het audioverslag
van de zitting van de raad van 29 mei
2019 goed.
GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN
OCMW EN SCHOOLCOMITE VOOR
GEBRUIK TERREINEN AAN VBS DE
PAPAVER*

De raad voor maatschappelijk welzijn
stelt de gebruiksovereenkomst tussen
OCMW Maldegem en het Schoolcomité Adegem-Kleit voor gebruik van
OCMW-grond door VBS De Papaver in
Adegem-Dorp vast.
RECHTSPOSITIEREGELING –
AANPASSING MAALTIJDCHEQUES
EN 2DE PENSIOENPIJLER VOOR
PERSONEELSLEDEN VAN NIVEAU E*
De raad voor maatschappelijk welzijn
past de tekst van artikel 212 en van
artikel 222 van de rechtspositieregeling
van het personeel respectievelijk inzake
de verhoging van de maaltijdcheques
en inzake de verhoging van de
pensioentoelage voor personeelsleden
van niveau E, aan.
RECHTSPOSITIEREGELING –
MANAGEMENTSTOELAGE*
De raad voor maatschappelijk welzijn
beslist om bijkomende bepalingen
op te nemen in de tekst van de
rechtspositieregeling van het personeel
artikel 104§1 en 104§2 inzake de
gevolgen van de evaluatie en de
managementstoelage.
CENTRALISEREN INKOMSTEN
GEMEENTEFONDS*
De raad voor maatschappelijk welzijn
wordt gevraagd gaat akkoord met de
centralisatie van de ontvangsten uit het
gemeentefonds bij de gemeente met
ingang van het boekjaar 2020.
VASTSTELLEN JAARREKENING 2018
OCMW MALDEGEM*
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld
met een positief boekhoudkundig
resultaat van 6.589.569 euro en een
balanstotaal van 15.072.592 euro.
ZORGBEDRIJF MEETJESLAND
JAARREKENING 2018 – ADVIES*
Het decreet Lokaal Bestuur stelt
dat de raad voor maatschappelijk
welzijn advies kan uitbrengen over de
jaarrekening van de welzijnsvereniging.
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent positief advies over de
jaarrekening 2018 van het Zorgbedrijf
Meetjesland en neemt kennis van het

jaarverslag 2018 van het Zorgbedrijf
Meetjesland.
AANPASSINGEN HUISHOUDELIJK
REGLEMENT LOI (LOKAAL OPVANG
INITIATIEF)*
De raad voor maatschappelijk welzijn
stelt het huishoudelijk reglement
aangaande het Lokaal Opvanginitiatief
(LOI) opnieuw vast.
SAMENSTELLING PLAATSELIJK
AUDITCOMITE*
De gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn beslissen om
een plaatselijk auditcomité op te richten
en stellen de werking ervan vast.
Ter info:
De volgende vergaderingen van
de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn gaan door

op woensdag 25 september en 30 oktober 2019. De agenda wordt 7 dagen
voorafgaand aan de zitting, bekend
gemaakt op www.maldegem.be/
bestuur-beleid.

De gemeenteraad bestaat
uit zes politieke fracties
(Open Vld, N-VA, De Merlaan,
CD&V, Groen en VLAAMS

De vergaderingen van de gemeenteraad gaan steeds door om 19.30 uur
in de raadzaal in het gemeentehuis
op de derde verdieping, Marktstraat
7. De raad voor maatschappelijk
welzijn vergadert aansluitend na de
gemeenteraad.

BELANG). Open Vld, N-VA en

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.

stemming verdeeld of diende de

De Merlaan vormen samen
de meerderheidsfracties. De
agendapunten gemarkeerd met
een sterretje werden door alle
fracties unaniem goedgekeurd.
Bij de andere punten was de
gemeenteraad niet te stemmen
omdat enkel kennis genomen
werd van het punt.

Geef je mening

Provincie maakt samen met jou ruimte
voor Oost-Vlaanderen 2050
De Provincie maakt werk van een nieuw Ruimtelijk

Tijdens de periode van de raadpleging kan

Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het

je opmerkingen of bezwaren indienen op

gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen.

verschillende manieren:
1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/

Conceptnota

ruimte 2050

De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin

2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be

staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen.

3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen

Tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota

ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief

kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen. De

Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

raadpleging loopt van 16 september 2019 tot en

De datum van de poststempel of van het

met 14 november 2019.

ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Je kan de conceptnota inkijken op verschillende

Participatiemoment op 8 oktober 2019

manieren:

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan

• Op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

met ons en andere experts? Kom dan langs op het

• In het Provinciaal Administratief Centrum,

participatiemoment dat we organiseren op dinsdag 8

Woodrow Wilsonplein 2 te Gent
• Bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, Bloemestraat 45,
Maldegem, tijdens de openingsuren

oktober in Gent. Zet de datum alvast in jouw agenda en hou
onze website in de gaten. Vanaf midden september kan je
inschrijven op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.
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www.openmonument

een initiatief

Zondag 8 september

Open Monumentendag
Elke tweede zondag van september is het Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement
van Vlaanderen. Meer dan 500 monumenten zetten op zondag 8 september de deuren wagenwijd open.

1

In Maldegem staan volgende activiteiten op het programma.

EXPO DEO GRATIAS: ZUSTERS MARICOLEN,
EINDE VAN EEN TIJDPERK

Waar: gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem

Van 8 t.e.m. 22 september kan je in het gemeentehuis

8 september (Open Monumentendag): 10.00 - 18.00 uur

terecht voor de expo Deo Gratias, een tentoonstelling

9 t.e.m. 22 september:

over de rijke en boeiende geschiedenis van de

Ma-wo

8.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

Zusters Maricolen. De expo liep dit voorjaar al in

Do

8.30 - 12.00 uur en 14.00 - 18.30 uur

Deinze en lokte toen maar liefst 3.514 bezoekers.

Vr

8.30 - 12.00 uur

Za-zo

14.00 - 18.00 uur

Wanneer:

Met nog één resterende kloosterzuster nadert de

Groepen kunnen via maricolen1663@outlook.com ook

geschiedenis van de congregatie van de Zusters

een geleid bezoek aan de tentoonstelling reserveren.

Maricolen stilaan haar einde. Opgericht in 1663 waren de

Prijs: Gratis

Zusters Maricolen een belangrijke kloostergemeenschap

Contact: lokale werkgroep Deo Gratias,

die zich ten dienste stelde van de medemens, zorg en

maricolen1663@outlook.com

onderwijs. De tentoonstelling biedt een unieke blik op
het leven van alledag van de zusters, een wereld die zich
volledig achter gesloten deuren afspeelde en waar een
niet-ingetredene geen weet van had.
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2

WANDELING IN DE NIEUWSTRAAT:
HET MALDEGEMSE INTERBELLUMKWARTIER
Via een gegidste wandeling (drie sessies) verneem
je alles over het ontstaan van de Nieuwstraat
en maak je kennis met de mooiste gebouwen en
interbellumfaçades in het centrum van Maldegem.

3

20 JAAR REGIONAAL LANDSCHAP MEETJESLAND
In Huis Wallyn leer je wat Regionaal Landschap
Meetjesland eigenlijk allemaal doet en neemt een
tentoonstelling je mee naar zowel het verleden als
de toekomst van de organisatie.
Waar: Huis Wallyn, Marktstraat 10, Maldegem

Waar: gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem

Wanneer: zondag 8 september van 14.00 tot 18.00 uur

Wanneer: zondag 8 september om 10.30 uur,

Prijs: gratis

14.30 uur en 16.00 uur

Contact: Regionaal Landschap Meetjesland vzw,

Prijs: Gratis

info@RLM.be, 050 70 00 42, www.RLM.be

Contact: Erfgoedcomité Maldegem,
etienne.dhont@telenet.be, 050 71 31 32

4

Op zondag 1 september viert RLM uitgebreid feest.
Ontdek het programma op pag. 16.

ERFGOEDWEDSTRIJD
De Inventaris Onroerend Erfgoed telt in Maldegem
ruim 300 waardevolle panden. Tien ervan dingen
naar de eerste erfgoedprijs. Via een wedstrijd maken
de deelnemers aan Monumentendag uit welke
realisatie voor de prijs in aanmerking komt.
Waar: gemeentehuis, Marktstraat 7, Maldegem
Wanneer: zondag 8 september van 10.00 tot 18.00 uur
Prijs: gratis
Contact: Erfgoedcomité Maldegem,
etienne.dhont@telenet.be, 050 71 31 32

Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst
cultuurdienst@maldegem.be
www.maldegem.be/deo-gratias
www.maldegem.be/open-monumentendag
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ZATERDAG
21 SEP ‘19
19.30 UUR

© Walt Disney Pictures

WOENSDAG
18 SEPT ‘19
14.00 UUR

KARIBU ORCHESTRA *
MO & GRAZZ
IN CONCERT
Karibu Orchestra
Karibu Orchestra ontstond uit de wereld-scheppende
ontmoeting tussen jazz en metal, funk en hiphop. Ze
brengen hedendaagse fusion-jazz die je op reis neemt
doorheen complexe ritmes, bezwerende melodieën,
dansbare grooves en dromerige soundscapes.

JEUGDFILM
WRECK-IT-RALPH 2
Ralph en co ontdekken een nieuw fenomeen: het
internet. Een heel nieuwe wereld gaat open voor Ralph
nu zijn Wreck-it arcade game een online versie krijgt.
€2
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding
in de zaal.

VRIJDAG
27 SEP ‘19
20.30 UUR

Mo & Grazz
Wim Verbrugghe aka DJ vormt amen met zijn
Amerikaanse vrouw Monique het duo Mo & Grazz.
Ze mengen hiphop, funk, jazz, gospel en klassieke r&b
om een uniek geluid te creëren dat alle muziekstijlen
overstijgt.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO
en -26 jaar)

DE VALSE TEEFJES
VROUWENTONGEN
VEEL CULOT
De voorstelling Vrouwentongen bezingt met veel
culot de zon- én schaduwzijde van het hedendaagse
vrouwenleven. Vrouwentongen verhaalt even
ongegeneerd over de prille verliefdheid van een
vijftigjarige puber als over de burn-out die ons boven
het hoofd hangt.
€ 12 (VVK), € 15 (ADK), € 11 (KABO), € 9 (GABO
EN -26 JAAR)

Je kan tickets kopen via:
•
•
•

het loket in CC Den Hoogen Pad
het UiTloket in het Gemeentehuis
www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)

Info
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050 71 00 21 | CC Den Hoogen Pad
cultureelcentrum@maldegem.be
Adegem-Dorp 16/B, Adegem
www.denhoogenpad.be

Nieuwe
avondformule

Nieuw schooljaar

Ontdek de
artistieke
wereld van de
academies!
Kunstacademie (KUMA)
t.e.m. 30 september: online inschrijvingen
gratis proefles in september

Academie voor Muziek, woord en dans
t.e.m. 30 september: online inschrijvingen
7 -13 september: vriendjeslessen kleuters en 1-2-3
leerjaar
© Kai Van De Velde

21 september

Skate Event &
live optredens

14 september: instrumentenvoorstelling kinderen

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

Datum: zaterdag 21 september

09 374 36 54 | Academie voor muziek,

Locatie: skatepark & CC Den Hoogen Pad

woord en dans

Programma:

Aalter en filialen

• Van 15.00 tot 18.00 uur: skate contest (gratis,

academie@aalter.be

inschrijven kan ter plaatse), demo’s DJ, doorlopend

www.aalter.be/academie

drinks & foods
• Vanaf 19.30 uur: live optredens Karibu Orchestra en
Mo & Grazz (zie info CC Den Hoogen Pad hiernaast).

Info
050 72 86 28 | Jeugddienst
jeugddienst@maldegem.be
www.maldegem.be/skate-event
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Lezers én begeleiders

Doe mee aan de Maldegemse
Kinder- en jeugdjury
KJV is een leesjury van kinderen en jongeren

je graag met kinderen om en wil je deel uitmaken van een

tussen 6 en 16 jaar. De juryleden lezen tijdens een

prachtig leesbevorderingsinitiatief? Neem dan contact op

schooljaar acht boeken en komen vier maal samen

met de bib.

in kleine leeftijdsgroepjes om erover te praten.
Hebben ze alle titels gelezen, dan stemmen ze op
hun favoriete boek. Alle stemmen worden geteld

Bib tijdelijk gesloten
De bibliotheek van Maldegem krijgt

en de winnende boeken worden bekend gemaakt

net als alle andere bibliotheken

tijdens een slotfeest.

in Vlaanderen een nieuw centraal
bibliotheeksysteem. Om alle gegevens te kunnen

Waarom deelnemen?

overzetten en de medewerkers op te leiden, is de

Vorig jaar namen 50-tal kinderen en jongeren deel, onder

bib gesloten van 30 september tot en met vrijdag

begeleiding van tien enthousiaste vrijwilligers. Het was een

11 oktober. Tijdens die periode zijn verlengingen

topjaar met prachtige kinderboeken, creatieve en gezellige

of reservaties van items niet mogelijk (ook niet

bijeenkomsten, een spetterend slotfeest en vijf glunderende

online via mijn.bibliotheek.be).

KJV-award winnaars!

De bib houdt rekening met een langere

Wil je dat je kinderen op een creatieve manier worden

uitleentermijn zodat de vervaldatum van je

uitgedaagd om met boeken aan de slag te gaan? Schrijf hen

items niet tijdens de sluitingsperiode valt. Wees

dan in voor het nieuwe KJV-leesjaar.

zelf ook extra waakzaam, want er zullen geen
herinneringsmails verstuurd worden.

Hoe inschrijven?

Onze excuses voor het ongemak en tot snel in de bib!

Juryleden kunnen ingeschreven worden via
www.maldegem.be/inschrijven-kjv of via de infostand
in de bib en dit vóór 20 september. De aftrap van het

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek

nieuwe KJV-leesjaar wordt gegeven op vrijdag 27 september.

bibliotheek@maldegem.be

Meer dan ooit zijn we op zoek naar begeleiders om dit

www.kjv.be

project te ondersteunen. Lees je graag (kinder)boeken, ga

www.maldegem.be/kjv
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Nieuwe lessenreeksen

schrijf je
snel in

Sportaanbod

Vanaf september kunnen volwassenen en kinderen opnieuw terecht in Sporthal Meos en in het SintAnnazwembad voor een uitgebreid lessenaanbod! De kostprijs is verschillend per les.
Alle info vind je in de folders bij de sportdienst of in het

Sint-Annazwembad

zwembad of via onderstaande websites.

Waterspeeltuin (watergewenning) / zwemlessen
(vanaf brevet pinguïn) / speelzwemmen / baby- en

VOOR VOLWASSENEN

peuterzwemmen

Sporthal Meos

Inschrijven voor waterspeeltuin en zwemlessen is verplicht.

Body Sculpt (NIEUW!) / Fitgym Ball / Pilates / Yoga / Step

Bij speelzwemmen is begeleiding onder 8 jaar verplicht.

Burner / Sportelcircuit / Cardio pilates flow/ Bounce &
Sculpt / Tai Chi / Funrobics

Info
050 71 89 70 | Sportdienst

Sint-Annazwembad
Hydrobic / Aquafit / Reva fit

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

VOOR KINDEREN
Sporthal MEOS

050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

Jeugdturnen / SportieGO! (proeven van verschillende

zwembad@maldegem.be

sporten) / Kleuterturnen (multimove) / Jeugdturnen
(multimove)

		Gidsenlaan z/n, Maldegem
www.maldegem.be/zwembadmaldegem

Inschrijven voor lessenreeksen turnen vanaf 14 september om
9.00 uur via www.maldegem.be/webshop of bij de Sportdienst.
Inschrijven voor lessenreeks SportieGO! via www.sportievak.be/
sportclubs/sportiego/sportiego-maldegem/

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: Body Sculpt /
Fitgym Ball / Pilates / Yoga / Step Burner / Sportelcircuit / Cardio pilates flow / Bounce & Sculpt / Tai Chi / Funrobics
De bon geldig t.e.m. 27 september 2019. 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

