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Breng Maldegem mee in beeld!

#IGmaldegem

OOK JOUW
FOTO KAN
HIER STAAN!

Tag je foto’s op Instagram met #igmaldegem en zorg dat je profiel openbaar staat.
Zo komt jouw foto misschien in één van de volgende edities van dit infomagazine
terecht! Door ze te posten geef je toestemming om te verschijnen in het Maldegem
Magazine. Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is.
Je kan ons ook volgen, liken en delen via Facebook en Twitter.
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Iedereen AanZet in Maldegem
De gemeente zit niet stil in de strijd tegen armoede. Er leven 300 kinderen
in Maldegem in armoede. We ondersteunen en begeleiden hen, in
samenwerking met de gemeentelijke gezinsbegeleiders en de scholen.
De start van het nieuwe schooljaar en de coronacrisis zet deze gezinnen
zwaar onder druk. Ook jij bent AanZet om hen een betere toekomst te
geven. Lees op pag. 6 of via www.aanzetinmaldegem.be hoe je je steentje
kan bijdragen.
Ook het vinden en behouden van een job is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Binnen onze nieuwe maatwerkafdeling JOBMAAT
kunnen mensen aan de slag die het moeilijker hebben om op de gewone
arbeidsmarkt een job te vinden. We bieden hen een job op maat. Er
zijn 18 medewerkers aan de slag, die voornamelijk werken aan het
groenonderhoud in onze gemeente. Lees op pagina 8 meer over dit
sociaal tewerkstellingsproject.
Bart Van Hulle
Burgemeester
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Colofon
Infomagazine Maldegem verschijnt elf keer per jaar
en is een uitgave van de Dienst Communicatie –
Gemeente Maldegem.
Verantwoordelijke uitgever:
Burgemeester Bart Van Hulle,
Koning Albertlaan 46/B6,
9990 Maldegem
Wil je iets publiceren? Lever je info aan vóór de
1ste van de maand. Of heb je vragen over het
infomagazine? Contacteer de Dienst Communicatie:
050 72 89 72
info@maldegem.be
Gemeentehuis / Marktstraat 7,
9990 Maldegem
www.maldegem.be/magazine
facebook.com/maldegem
@Maldegem

2020 SEPTEMBER | 3

Boek
Geschiedenis
van Maldegem
Vanaf maandag 14
september is het boek
over de geschiedenis van
Maldegem te koop in het
gemeentehuis en de bib.
Haal dit collector’s item

Canadese-Poolse-Britse
herdenkingsplechtigheid

zeker in huis!

Naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen heeft

Product details:

het Maldegems gemeentebestuur beslist om dit jaar een

• 400 bladzijden

ingetogen Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid

• harde linnen kaft

te organiseren met een beperkt aantal genodigden en

• rijk geïllustreerd

zonder publiek.

• vierkleurendruk

Wil je de ingetogen plechtigheid meevolgen van thuis uit,

Omschrijving:

dan kan dat via de live uitzending op zondag 13 september

Het boek is een uitgave van het gemeentebestuur

vanaf 9.00 uur via www.facebook.com/maldegem en

in samenwerking met lokale heemkundevrijwilli-

www.youtube.com (gemeente Maldegem).

gers en omvat de geschiedenis van het Ambacht

Kostprijs: € 40
Te koop: in gemeentehuis en bibliotheek

Maldegem van de prehistorie tot aan de Franse
We’ll meet again… Schrijf zondag 12 september 2021 alvast

Revolutie. Later verschijnt er ook nog een tweede

in je agenda.

deel, waarin de geschiedenis na de Franse Revolutie tot en met de fusie in 1976 wordt beschre-

“Vergeet nooit”

ven.

Op 29 juni ll. overleed de heer Sidney Cole. Hij was de
laatste Canadese oudstrijder in België en werd net geen

Aan dit eerste deel is vele jaren gewerkt door

101 jaar. Het voorlezen van de Act of Remembrance door

Hugo Notteboom en medeauteurs Ronny Deb-

hem was telkens één van de meest beklijvende momenten

baut en Paul Van de Woestyne. Zij werden hierin

tijdens de jaarlijkse plechtigheid. We hopen dat zijn

bijgestaan door een ervaren redactiegroep. Het

boodschap in het Maldegem magazine van september

boek is geschreven op basis van geheel nieuw ar-

vorig jaar eeuwig zal verder leven: “Please never forget,

chiefonderzoek en gegevens uit eerder versche-

keep honouring the fallen and keep praying for peace,

nen publicaties. Bijzondere aandacht is besteed

vergeet nooit.”

aan de illustraties, alsook aan het kaartmateriaal.

Info

Info

info@maldegem.be

050 72 89 79 | Cultuurdienst

www.maldegem.be/canadese-herdenkingsplechtigheid

info@maldegem.be
www.maldegem.be/boekgeschiedenis
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Voor mensen met een auditieve beperking

Venstermaskers
beschikbaar

Coronamaatregelen

Alle inwoners kregen begin mei van de gemeente
Maldegem een aantal mondmaskers om zichzelf en
anderen te beschermen tegen het coronavirus. De
gemeente biedt nu ook maskers aan met een transparant
venster in plastic. Met behulp van een venstermasker
kunnen mensen met een auditieve beperking makkelijker
liplezen en de non-verbale communicatie en mimiek

Lokale
contactopsporing
De gemeente heeft een samenwerking

beter opvangen.
Alle dokters, oogartsen en tandartsen in Maldegem
ontvingen reeds een exemplaar om zo makkelijker met
hun patiënten te kunnen praten.

met de Maldegemse huisartsen om de
contactopsporing na een positieve test heel

Ben je slechthorend, dan kan je voor jezelf en je

gericht te kunnen doen. Wie een positieve

gezinsleden die op hetzelfde adres wonen een gratis

test aflegt, zal gecontacteerd worden door

exemplaar afhalen aan de balie van het gemeentehuis.

een medewerker van de gemeente met

Indien gewenst kunnen venstermaskers ook telefonisch

respect voor je privacy. We willen op die

aangevraagd worden via het nummer 0800 965 24.

manier niet enkel tijd winnen, maar ook
veel persoonlijker te werk gaan.

Info
0800 965 24 | Sociaal Huis
info@maldegem.be

6 gouden regels
Het virus is nog niet overwonnen. Laten we
samen blijven strijden tegen corona. Hou je
daarom zeker aan deze zes gouden regels,
ook als je naar het buitenland gaat:

Blijf op de hoogte

1. Respecteer de hygiëneregels

Via

2. Doe je activiteiten liefst buiten

0800 14 689 (algemeen infonummer)

3. Denk aan kwetsbare mensen

050 72 89 37 (maatregelen Maldegem)

4. Hou afstand (1,5m)

info@maldegem.be

5. Beperk je nauwe contacten

www.info-coronavirus.be

6. Volg de regels over bijeenkomsten

www.maldegem.be/coronavirus
Maldegem app

Zorg voor jezelf en voor elkaar, je bent een
Topmaldegemnaar!
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Iedereen AAN ZET
Maldegem rekent op de steun van inwoners, organisaties
en bedrijven om de jongeren in armoede de kans te geven

De grootste
noden zijn

om zich goed te ontwikkelen en te studeren.

Wat kan je doen?
Met AAN ZET kan je een jongere financieel ‘adopteren’,

schoolkosten

met een gift van 300 euro per schooljaar. Dat budget
gaat naar schoolkosten en -maaltijden, noodzakelijke
kledij en andere essentiële kosten voor de ontwikkeling
van een kind onder de 16 jaar.”

Financieel adoptiesysteem
Wie krijgt de centen?

AanZet in Maldegem:
steun Maldegemse
kinderen in armoede

warme (school)maaltijden

Jouw bijdrage komt overeen met de meest essentiële
kosten voor 1 jongere gedurende een schooljaar.
AAN ZET investeert het waar de noden het hoogst
zijn in nauwe samenwerking met de gezinsbegeleider
en de school.

onmisbare kledij

In Maldegem leven naar schatting 300 kinderen in armoede. Studeren
en zorgeloos deelnemen Goed
aan het
sociale
leven is voor hen niet
om
weten
vanzelfsprekend. Daarom
roeptvan
de privacy
gemeente
met
het project
Omwille
blijft de
‘adoptie’
anoniem, ‘AanZet
maar
in Maldegem’ Maldegemnaars
opper
omjaar
jongeren
inpersoonlijk
armoedeverslag
met een
twee keer
ontvang je
van
financieel duwtje een kans
te geven op een betere toekomst.
de bestedingen van alle bijdragen. Als particulier of
Iedereen AanZet

gezondheidszorg

onderneming ontvang je voor je gift een fiscaal attest.

Met ‘AanZet in Maldegem’ vragen we de steun van inwoners, organisaties
en bedrijven om 300 jongeren financieel te ‘adopteren’, met een gift van
300 euro per schooljaar. Zo willen we voor kinderen tot 16 jaar een budget
beschikbaar stellen voor schoolkosten en -maaltijden, noodzakelijke kledij
en andere essentiële kosten voor de ontwikkeling. AanZet investeert waar de
noden het hoogst zijn in nauwe samenwerking met de gezinsbegeleider en
de school.
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andere essentiële kosten voor
de ontwikkeling van een kind
onder de 16 jaar

r

(hier komt nog een getuigenis van een bedrijf dat

De Maldegemse Miguel verloor beide ouders op jonge

financieel steunt). Uptur? Git, aut renempo reperib

leeftijd. Hij werd opgenomen in het gezin van zijn

usantiis id maion num quam comnima que veliquam

beste vriend, en kon zijn studies aan de hotelschool

venditat aliquia quatio.

verderzetten.

Bedrijf xxxx:

Miguel:

mijn pleegouders
"Dankzij de financiële“Omdat
steun
kon al 3 kinderen hebben en het
num quam comnima que veliquam venditat aliquia
voor hen ook financieel haalbaar moest zijn, zijn we
ik mijn studies verderzetten."
quatio tem quia nest ium et volendam, apitat erum
(Miguel) te rade gegaan bij het OCMW. Zij kwamen financieel
“Uptur? Git, aut renempo reperib usantiis id maion

re rest late nos dolorio nsequi dolor acepellabor.

tussen zodat ik mijn studies kon verderzetten. Ik heb

Lorem ipsum, van in de sitas ipiducimus, ipistiam

nu zelfs een extra diploma als ‘host’ op zak! Dankzij

fuga. Hiligen eculparum dit mil ipis verum experro

deze financiële steun ben ik goed voorbereid om nu

dolorepel idunt.”

zelf mijn weg te vinden.”

Wist je dat in Maldegem …

... elk jaar 20 baby’s
geboren worden in
een kansarm gezin?

... 300 kinderen in
armoede leven?

... je een kind financieel
kan adopteren?

... alle
alle Maldegemnaars
...
AanZet
AAN
ZETzijn?
zijn?

Oproep aan inwoners en bedrijven

Oproep aan inwoners, organisaties en bedrijven

Wil je als organisatie, bedrijf of betrokken burger één

Wil je als organisatie, bedrijf of betrokken burger één

of meer kinderen een financieel duwtje in de rug geven

of meer kinderen een financieel duwtje in de rug geven

voor schooljaar 2020-2021? Schenk meteen je bijdrage
voor schooljaar 2020-2021?
via www.AanZetinmaldegem.be.

Schenk meteen je bijdrage via

Het verhaal van Miguel

www.aanzetinmaldegem.be
De Maldegemse Miguel verloor beide ouders op
jonge leeftijd. Hij werd opgenomen in het gezin
van zijn beste vriend, en kon zijn studies aan de

Omwille van privacy blijft de ‘adoptie’ anoniem, maar je

hotelschool verderzetten.

wordt twee keer per jaar op de hoogte gebracht van wat
jouw ‘adoptiekind(eren)’ daarvoor gekregen hebben. Als

Miguel: “Omdat mijn pleegouders al drie kinderen

particulier of onderneming ontvang je voor je bijdrage

hebben en het voor hen ook financieel haalbaar moest

een fiscaal attest.

zijn, zijn we te rade gegaan bij het OCMW. Zij kwamen
financieel tussen zodat ik mijn studies kon verderzetten.

Info

Ik heb nu zelfs een extra diploma als ‘host’ op zak!

050 72 72 10 | OCMW

Dankzij deze financiële steun ben ik goed voorbereid

info@maldegem.be

om nu zelf mijn weg te vinden.”

www.AanZetinmaldegem.be
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De medewerkers van JOBMAAT kregen een nieuwe outfit. De andere ploegen volgen!

Kansen voor kwetsbare werkzoekenden

JOBMAAT
We richtten begin dit jaar een eigen maatwerkafdeling
op. Zo wil de gemeente als werkgever kansen bieden
aan wie het moeilijker heeft om op de reguliere
arbeidsmarkt een job te vinden.
Maldegem is, samen met Gent, het enige bestuur
in Oost-Vlaanderen dat als werkgever een eigen
maatwerkafdeling heeft.
18 medewerkers gaan aan de slag in een job op maat

begeleiding kansen krijgen om zich te ontplooien in een

mét intensieve begeleiding. Het team helpt mee bij het

betaalde en zinvolle tewerkstelling.

periodiek onderhoud van de parken, begraafplaatsen,
parkeerterreinen en gemeentegebouwen...

Info
050 72 72 10 | OCMW

De naam JOBMAAT spreekt meteen voor zich: het

info@maldegem.be

zijn jobs op maat en bestemd voor kwetsbare

www.maldegem.be/jobmaat

werkzoekenden, met aangepaste normen en
verwachtingen. Maar JOBMAAT is vooral een warm
initiatief waarbij kwetsbare werkzoekenden onder
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Infoavond
8 en 9 september

Inzameling
veegschone
landbouwfolie

Word parttime
brandweer
Hulpverleningszone Meetjesland is op zoek
naar brandweervrijwilligers. Vooraleer je
vrijwillig brandweerpersoneel kan worden,
moet je in het bezit zijn van een Federaal
Geschiktheidsattest (kortweg FGA). Eens je je

Wat: Veegschone landbouwfolie en stretchfolie. De

Federaal Geschiktheidsattest op zak hebt, kan je

folie moet borstelschoon, droog en in hanteerbare

rechtstreeks solliciteren bij de Hulpverleningszone

pakketten aangeboden worden, samengebonden,

Meetjesland.

niet met nylonkoorden. Dit zal gecontroleerd
worden.

Om geïnteresseerden wegwijs te maken doorheen

Folie die niet aan de eisen voldoet, zal geweigerd

de proeven organiseert HVZ Meetjesland ‘START

worden.

TO FGA’, de infoavonden voor de Federale

Stretchfolie (wikkelfolie van grassen, hooipakken)

Geschiktheidsproeven.

moet apart aangeleverd worden.
Wanneer: dinsdagnamiddag 8 september en

De infoavond in brandweerpost Maldegem

woensdag 9 september, tijdens de openingsuren

(Bloemendaelelaan 4) gaat door op 23 september

van het recyclagepark

om 20.00 uur. Je dient vooraf in te schrijven via

Waar: terrein naast recyclagepark,

personeel@zonemeetjesland.be.

Steenhouwerslaan, Maldegem
Kostprijs: € 10/m³

Hulpverleningszone Meetjesland behelst vijf
gemeenten in het Meetjesland met 4 brandweerposten
in Aalter, Eeklo, Kaprijke en Maldegem.

Info
050 72 86 13 | Milieudienst

Info

info@maldegem.be

09 391 10 20 | Hulpverleningszone Meetjesland

www.maldegem.be/landbouwfolie

personeel@zonemeetjesland.be
www.zonemeetjesland.be
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Inzameling PMD

Steek je
verpakkingen
niet in elkaar

Groepsaankopen
Veneco organiseert samen met de gemeente
Maldegem en andere deelnemende gemeenten
diverse groepsaankopen en infoavonden.
Groepsactie stookolietanksanering

Wist je dat je alle verpakkingen los van elkaar in

Deze groepsactie bied je de kans om je oude

de blauwe zak moet steken? Dat is superbelangrijk

stookolietank tegen gunstige voorwaarden buiten

omdat deze verpakkingen anders niet herkend

gebruik te stellen.

worden in de sorteerinstallatie en zo verloren gaan

De infoavond via live-stream gaat door op 12 november

voor recyclage. Ze worden tijdens het sorteerproces

om 19.30 uur.

als ‘vreemde fractie’ afgestoten en komen bij het te
verbranden afval terecht.

Rationeel watergebruik landbouwsector
Heeft jouw landbouwbedrijf de voorbije zomers

Tips voor een goede recyclage

aanzienlijk geleden omwille van de droogte? Wens je je

• Steek alle verpakkingen los van elkaar in de zak;

te wapenen tegen een tekort aan water? Ontdek tijdens

• stapel geen verpakkingen samen in kleinere zakjes;

de infoavond wat je op jouw landbouwbedrijf kan doen

• verwijder de folie van plastic schaaltjes, potjes of

om op deze problemen op te lossen.

vlootjes en stop deze los in de blauwe zak;
• zorg ervoor dat de plastic verpakkingen helemaal leeg

De infoavond via live-stream gaat door op 28 oktober
om 19.30 uur.

zijn en geen etensresten meer bevatten;
• maak niets vast aan de buitenkant van de zak;

Beide infoavonden gaan door via streaming op

• win extra plaats door je plastic flessen, drankkartons

www.facebook.com/veneco.be, met de mogelijkheid

of blikjes in de lengte plat te duwen, zo bespaar je heel

om vragen te stellen via de chat-functie.

wat ruimte in de blauwe zak.
Info
Info

09 251 22 22 | Veneco

IVM Milieubeheer

info@veneco.be

www.denieuweblauwezak.be

10 | MALDEGEM MAGAZINE

www.veneco.be

Heropstart inzameling asbest
Je kan opnieuw met asbesthoudend afval naar

Asbestophaling bij land- en tuinbouwers

het recyclagepark. Het recyclagepark stelt

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen maximum twee

kleine asbestzakken ter beschikking voor de

afzetcontainers (samen ca 30m³) reserveren voor het

inzameling van kleine brokstukken asbestcement

inzamelen van asbestplaten op hun bedrijf.

en platenzakken voor asbestplaten. Onverpakte
asbestplaten of brokstukken zijn niet welkom op

Prijs

het recyclagepark.

€ 170/container (max. twee afzetcontainers), inclusief
beschermingsmateriaal.

Asbestophaling aan huis
Wie een rit naar het recyclagepark wil uitsparen,

Aanvraagprocedure

kan kleine hoeveelheden asbesthoudend materiaal

1. Dien je aanvraag in bij de Milieudienst;

(ca 40 m² dakoppervlakte) op een veilige manier,

2. de gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan

via onze intercommunale IVM, aan huis laten
ophalen. Hiervoor koop je een asbestkit (platenzak
en beschermingsmiddelen) in de technische dienst,
Bloemestraat 45. Ook voor asbestleien is een aparte
inzameling voorzien.

de voorwaarden;
3. je betaalt € 170/container en haalt je
beschermingsmiddelen af in de technische dienst,
Bloemestraat 45;
4. IVM stelt een ophaalfirma aan die contact met jou
opneemt voor de plaatsing/ophaling van de container.

Prijs
€ 30/astbestzak (max. 2/adres), inclusief
beschermingsmiddelen

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

Aanvraagprocedure

www.maldegem.be/afvalinzameling

1. Koop je asbestkit in de technische dienst,
Bloemestraat 45 (er kan enkel cash betaald worden);
2. meld je aan op ivmmilieubeheer.be om de ophaling
van de zak te regelen;
3. IVM stelt een ophaalfirma aan, die de zakken bij jou
thuis komt ophalen.
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Vanaf zaterdag 3 oktober

Inschrijvingen
vrijetijdsaanbod
herfst- en
kerstvakantie
Op zaterdag 3 oktober om 9.00 uur starten de
inschrijvingen via www.maldegem.be/webshop.

Uitbouw eigen UiTPASregio

UiTPAS Maldegem
is geboren!
Vanaf september 2020 zal Maldegem haar eigen
UiTPASregio uitbouwen. Daardoor zal Maldegem
niet langer deel uitmaken van de regionale UiTPAS
Meetjesland.

Het aanbod kan je enkel online raadplegen via
www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd.
Tips bij het inschrijven
• Registreer je vooraf via www.maldegem.be/webshop
door je als ouder met je eigen naam in te loggen. Lukt
het niet om in te loggen, neem dan contact op met het
UiTloket.
• Ben je al geregistreerd? Test dan voor inschrijving nog
eens je login en wachtwoord.
• Zorg dat je je bankkaart en kaartlezer bij je hebt
tijdens het inschrijven of je mobiel toestel om via de

UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor zowel sport-,

bancontact/payconiq app te betalen.

cultuur- als jeugdactiviteiten, voor iedereen! Met UiTPAS
spaar je punten wanneer je deelneemt aan een activiteit.

Vragen of problemen

De gespaarde punten ruil je in voor mooie voordelen,

Je kan zaterdag 3 oktober tussen 9.00 en 11.45 uur

zoals korting, een gratis zwembeurt, een gratis ticket,..

bellen naar tel. 050 72 86 28.

Mensen die in aanmerking komen voor een kansentarief

Vanaf maandag 5 oktober kan je tijdens de openingsuren

krijgen via UiTPAS bovendien een fikse korting op alle

terecht bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

vrijetijdsactiviteiten van de gemeente en aangesloten
verenigingen.

Info
050 72 86 22 | UiTloket

Maldegemnaars die in het bezit zijn van een UiTPAS

050 72 86 28 | Jeugddienst

Meetjesland, zullen gecontacteerd worden om hun pasje

050 72 89 70 | Sportdienst

om te ruilen voor een nieuwe UiTPAS. Jouw punten

info@maldegem.be

blijven gewoon op je pasje staan, maar je krijgt opnieuw

www.maldegem.be/vakantieaanbod-vrijetijd

een heleboel welkomstvoordelen cadeau.

www.maldegem.be/webshop

Info
info@maldegem.be
www.maldegem.be/uitpas
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di 8/09 en do 24/09/20

ma 28/09/20

Infosessies dorpspunt Middelburg

Yoga@de bib

Zie pag. 16

Van 16.15 tot 17.15 uur

woe 9, 16 en 30/09/20

Waar en meer info: Bibliotheek,
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

Kantklossen
Van 19.00 tot 22.00 uur
Waar: Polyvalente zaal

do 3/09/20
Ruilbeurs champagnecapsules
Van 12.00 tot 17.00 uur
Waar: Canada Poland War Museum,
Heulendonk 21, Adegem

"De Poermolen",
Paardekerkhof 1/A, Maldegem
Meer info: Femma Maldegem Donk,
0495 77 07 52, dirk_de_bruycker@
hotmail.com, www.femma.be

Meer info: Maldocaps

za 5/09/20
Voorleeshalfuurtje
Van 10.45 tot 11.15 uur
Waar en meer info: Bibliotheek,
Schouwburgplaats 3-5, Maldegem
bibliotheek@maldegem.be

UiTnaSchool
Na een lange dag op de

zo 13/09/20

schoolbanken willen kids wel

Canadese-Britse-Poolse
herdenkingsplechtigheid

eens stoom aflaten. Keuze genoeg
daarvoor in Maldegem, zoals

Zie pag. 4

kleuter- en jeugdturnen bij de

Open Monumentendag

yogasessie of creatieve activiteit

sportdienst of een ontspannende

Zie pag. 22-23

bij de bib. Check het gemeentelijk
naschools aanbod via
www.maldegem.be/uitnaschool!

Geen randactiviteiten

Maldegem kermis 2020
De coronacrisis zorgt dit jaar voor een beperkt

dit jaar tentoongesteld van vrijdag 18 september tot

programma van Maldegem kermis. Zowat

eind september in diverse etalages in het centrum van

alle randactiviteiten zoals de wielerwedstrijd,

Maldegem.

streekbierenavond, parkfuif, jaarmarkt… gaan
niet door. Enkel de fototentoonstelling is wel te

Het parcours loopt langs de Markt, Nieuwstraat,

bezichtigen (zie info onder).

Boudewijn Lippenslaan, Canadezenplein,
Schouwburgplein en Marktstraat. De winnende foto’s

Over de kermisfoor zelf, zal op basis van de actuele

krijgen een in het oog springende plaats langs het

coronamaatregelen, kort vooraf een beslissing genomen

parcours.

worden. Raadpleeg dan zeker www.maldegem.be, de
Maldegem app, de facebookpagina Gemeente Maldegem

Info

en de lokale pers voor meer actuele info.

Comité voor Initiatief
www.cvimaldegem.be

Fototentoonstelling “Beestenboel”

www.maldegem.be/maldegem-kermis

De geselecteerde foto’s van de jaarlijkse fotowedstrijd,
georganiseerd door het comité voor initiatief, worden
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Dorpspunt Middelburg
De gemeente Maldegem onderzoekt samen met het

Sessie 1: dinsdag 8 september 2020 van 19.00

Regionetwerk Gent of een dorpspunt in Middelburg

tot 21.30 uur

nodig en wenselijk is. Een dorpspunt is een plek waar

Kom te weten hoe de inwoners van Middelburg hebben

mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei

gereageerd op de bevraging. We denken na welke

producten en diensten worden aangeboden. Dit kan

faciliteiten een dorpspunt in

gaan van brood, verse groenten tot het afhalen van

Middelburg nodig heeft. Op het einde van de avond

pakjes en het laten herstellen van fietsen. Er kunnen

maken we bekend wie de winnaars zijn van de 10

ook allerlei sociale activiteiten plaatsvinden.

M-bonnen ter waarde van € 25.

Eind februari werd een bevraging gedaan bij de
inwoners van Middelburg. De resultaten zijn

Sessie 2: donderdag 24 september 2020 van 19.00 tot

intussen verwerkt. De inwoners van Middelburg

21.30 uur.

reageerden massaal en het idee van een

We geven vorm aan de faciliteiten (wat, hoe, wanneer)

dorpspunt wordt enthousiast onthaald. Om

en denken na over het functioneren van een dorpspunt

de resultaten bekend te maken, worden twee

in Middelburg.

terugkoppelingssessies georganiseerd.
Alle inwoners zijn welkom! Schrijf je in via
Terugkoppelingssessies

www.maldegem.be/dorpspunt-middelburg voor

Op dinsdag 8 september en donderdag 24 september

een sessie of als je op de hoogte wil gehouden worden

wordt een terugkoppelingssessie georganiseerd. Beide

van de resultaten en het verdere verloop.

momenten vinden plaats in de Kanunnik Andrieszaal
– Pieter Bladelinplein in Middelburg. Alle inwoners zijn
welkom! Een hapje en een drankje worden voorzien.

Info
050 72 89 48 | Stafmedewerker Erfgoed en Toerisme

Uiteraard worden ook de veiligheidsvoorschriften met

info@maldegem.be

betrekking tot Corona in acht genomen.

www.maldegem.be/dorpspunt-middelburg
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Ben
jij thuis in
Europa?

Provincie
Oost-Vlaanderen
helpt je
op weg

Welkom bij het
Informatiepunt
Informatiepunt Europa Direct?
Europa Direct

Wat doet de EU?
Hoe kan ik solliciteren
of veilig online winkelen in
een ander EU-land?

Noord-Zuid
Subsidies
ontwikkelingssamenwerking

Zit je met een vraag
of heb je informatie nodig?
Bel, mail of spring eens binnen.
+32 9 267 70 17
Zit je met een vraag of heb je informatieeuropadirect@oost-vlaanderen.be
nodig? Wil
Het Informatiepunt is de brug
www.oost-vlaanderen.be/europadirect
Inwoners
je meer weten over de Europese Unie enWoodrow
meepraten
tussen ons allemaal en Europa.
Wilsonplein 2, 9000 Gent

van Maldegem die actief zijn binnen de

over de toekomst van de EU? Bel, mail of spring gerust

ontwikkelingssamenwerking in ontwikkelingslanden

eens binnen in het informatiepunt van de provincie

of voormalige Oostbloklanden, kunnen tot uiterlijk

Oost-Vlaanderen. Je kan in het informatiepunt terecht

30 september 2020 een subsidieaanvraag indienen.

Dit doen we voor jou

voor: Informatie over Europa, debatten, evenementen,
Volgende personen of organisaties komen in
vormingen en workshops, educatief materiaal voor
Inwoner van en studenten,
Leerkracht
aanmerking:
leerkrachten
lokale besturen Gemeentebestuur
EN
Oost-Vlaanderen
in Oost-Vlaanderen
of bibliotheek
• mensen die projecten ter plaatse ondersteunen of hier
publicaties.
· Gratis brochures en publicaties
over wonen, werken en
studerenInfo
in EU landen,

· Educatief materiaal
Europese puzzel,
werkboekjes,
EU tattoos ...,
| Informatiepunt

· Educatief materiaal
Europamat,
stand zoek
de 12 verschillen ...,
Direct

sensibilisatiecampagnes uitwerken
• jongeren die voor korte periode mee gaan helpen aan

09 267 70 17
Europa
projecten
· Activiteiten
debatten, workshops,
· Specifieke databanken,
· Gratis publicaties
Woodrow Wilsonplein
2, 9000 Gent
• scholen die actief werken rond Noord–Zuidrelaties,
evenementen en vormingen,
over wonen, werken
· Activiteiten
en studeren in
europadirect@oost-vlaanderen.be
duurzame ontwikkeling en mondiale vorming.
· Uitleen- en spelmateriaal
evenementen,
EU landen,
een puzzelkoffer, kleurboeken,
workshops ...,
www.oost-vlaanderen.be/europadirect
stickerpuzzel...,
· Activiteiten
Info
· Wedstrijden
infosessies,
· Wedstrijden zoals onze
zoals Sterrenklas.
voorleesmomenten ...
050 72 89 51 | Noord–Zuiddienst
jaarlijkse tekenwedstrijd,
info@maldegem.be

Advies op maat over werken, wonen,
studeren (en meer) in de EU.

www.maldegem.be/subsidiesontwikkelingssamenwerking

Projecten met Europese steun
Heel wat projecten uit jouw buurt kunnen rekenen op Europese steun.
Maak kennis met de door Europa gesteunde projecten in Oost-Vlaanderen.
Surf voor meer info naar euprojecten.oost-vlaanderen.be

Vragen rond Europese subsidiemogelijkheden?

europa@oost-vlaanderen.be of oost-vlaanderen.be/europa
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gecofinancieerd door
de Europese Unie

n? Volg ons online op social media of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief www.oost-vlaanderen.be/europa

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2020
GEMEENTERAAD

worden, teneinde zo spoedig mogelijk het sociaal

MEDEDELINGEN

en economisch leven te normaliseren.

• Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt mee dat
de vergadering niet gelivestreamd wordt, maar

De gemeenteraad bekrachtigt bovenstaande

wel gestreamd. Om het openbaar karakter van de

besluiten van de burgemeester.

raad voor maatschappelijk welzijn zo goed mogelijk
te benaderen zal de opname eerstdaags op de

AANVULLEND REGLEMENT OP HET

website gepubliceerd worden.

WEGVERKEER BETREFFENDE DE INVOER

• Mededeling inzake de vernietiging door de

VAN PARKEERMAATREGELEN IN DE SINT-

wnd. Gouverneur van Oost-Vlaanderen van

BARBARASTRAAT TER HOOGTE VAN HET

een collegebesluit inzake het weigeren van een

WINKELCOMPLEX NR. 19 – 25 *

reservatie voor een grafconcessie.

De gemeenteraad keurt het aanvullende reglement
houdende de invoer van parkeermaatregelen in de

GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE

Sint-Barbarastraat ter hoogte van het winkelcomplex

OPNAME VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN

nr.19-25 goed. Op de volgende plaats wordt

27 MEI 2020*

het parkeren uitsluitend toegestaan binnen de

De gemeenteraad keurt de notulen en de

afgebakende parkeervakken en dit voor motorfietsen,

audiovisuele opname van de zitting van de

personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en

gemeenteraad van 27 mei 2020 goed.

minibussen: Sint-Barbarastraat, zijde van de oneven
huisnummers: Vanaf de N9 tot en met de woning nr.

BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER, GENOMEN

27

ALS MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET

Op de plaatsen waar het niet wenselijk is te parkeren,

CORONAVIRUS COVID-19: BEKRACHTIGING

dient een parkeerverbod te worden ingevoerd:

In navolging van de richtlijnen van de waarnemend

Sint-Barbarastraat: Komende van de N9, vanaf de

gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft de

verkeerslichten tot en met het eerste afgebakende

burgemeester besluiten genomen zonder de

parkeervak en et voor de in- en uitrit van het

gemeenteraadszitting af te wachten, omwille van het

winkelcomplex: strook met een lengte van 17 meter.

dringend karakter van deze maatregelen.
• Het besluit van de burgemeester van 1 juni 2020

SINT-VINCENTIUSKRING KLEIT - ERFPACHT -

'Maatregelen coronavirus Covid 19: Heropening

PRINCIPIËLE BESLISSING*

van de grensovergangen met Nederland - opheffen

• De kerkfabriek van de parochie Sint-Vincentius a

burgemeesterbesluit van 22 maart 2020' werd bij

Paulo te Kleit is eigenaar van percelen in Maldegem

hoogdringendheid genomen, teneinde zo spoedig

waarop zich bevinden:

mogelijk het sociaal en economisch leven te

- de Sint-Vincentiuskring

normaliseren.
• Het burgemeesterbesluit van 5 juni 2020:

- een elektriciteitscabine (Fluvius)
• Het grootste perceel bedraagt 902m². Op dit

Maatregelen coronavirus Covid 19 inzake

perceel is er parkeerplaats voorzien evenals de

speelpleinwerking diende dringend genomen te

gemeenschapsruimte, de 'Sint-Vincentiuskring'

worden, teneinde tijdig met de voorbereidingen

- Volgens de kadastrale gegevens wordt de

van de speelpleinwerkingen te kunnen starten.

aard van het perceel D1277V2 omschreven als

• Het burgemeesterbesluit van 12 juni 2020:

'feestzaal'.

Politieverordening tot het uitzonderlijk en tijdelijk

- Het gebouw is in slechte staat en moet ofwel

toestaan van terrasuitbreidingen en verkeersvrije

gerenoveerd worden, ofwel gesloopt én terug

horecastraat in afwijking van het politiereglement

opgebouwd.

betreffende het opstellen van terrassen op het

- De kerkfabriek, hierin gesteund door het

openbaar domein, diende dringend genomen te

verenigingsleven van Kleit, wenst de Sint-

16 | MALDEGEM MAGAZINE

Vincentiuskring te behouden als accommodatie

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het

ten behoeve van het lokale verenigingsleven en

in erfpacht nemen van de percelen te Maldegem-

trefpunt voor ontmoeting in Kleit.

Kleit, omvattende respectievelijk een parkeerplaats

- Uit de notulen van 4 december 2019, agendapunt

en gemeenschapsruimte, en een elektriciteitscabine

4, blijkt dat de kerkfabriek bereid is om deze locatie

(opstalrecht).

via een erfpachtregeling ter beschikking te stellen
aan de gemeente, voor zover de doelstelling en de

ALGEMENE JAARVERGADERING ETHIASCO JUNI

bestaande functies worden gerespecteerd.

2020: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER(S) EN

- Uit dezelfde notulen blijkt ook dat de kerkfabriek

VASTSTELLEN VAN HET MANDAAT

de erfpachter de toelating wenst te geven

De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging

een nieuwe gemeenschapszaal te bouwen ter

van EthiasCo cvba naar de gewone algemene

vervanging van de huidige.

jaarvergadering en keurt de agenda goed.

• Het perceel voor de elektriciteitscabine bedraagt
momenteel 5m².

WIJZIGING STATUTEN AGB - TOEVOEGING DIGITALE

- Voor dit perceel werd een opstalrecht toegekend

ZITTING DIRECTIECOMITÉ EN RAAD VAN BESTUUR

aan IMEWO.

De gemeenteraad beslist om het wijzigen van de

• Het gemeentebestuur wenst in elke dorpskern te
voorzien in een ontmoetingspunt. Binnen deze

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf goed te
keuren.

beleidsvisie kan de Sint-Vincentiuskring worden
ingepast.
• Ondermeer uit de notulen van de kerkraad van

REGLEMENT KINDEROPVANGTOELAGE:
VASTSTELLING

4 december 2019 blijkt dat de kerkfabriek en

Het college van burgemeester en schepenen wenst

het gemeentebestuur eenzelfde visie delen om

een kinderopvangtoelage in te voeren, enerzijds

te voorzien in een gemeenschapsruimte te Kleit,

om private initiatieven die niet kunnen rekenen op

en dat dit beter kan gerealiseerd worden op de

subsidiëring van de hogere overheid te ondersteunen

percelen van waar nu de Sint-Vincentiuskring is

in hun werking, anderzijds om de toeleiding naar

gehuisvest, dan in de kerk.

kwalitatieve kinderopvang voor de Maldegemnaars te

• Voor het bestuur is dit een opportuniteit om

ondersteunen.

te investeren in de renovatie of zelfs volledige
heropbouw van de Sint-Vincentiuskring, conform

Het voorbije jaar werden er al een aantal

de doelstelling en het behoud van minimaal de

initiatieven genomen zoals het intekenen op de

huidige functie van de Sint-Vincentiuskring.

kinderopvangzoeker en het ter beschikking stellen

• Hiervoor lijkt een langlopende
erfpachtovereenkomst voor de maximale duur van

van deze applicatie voor kinderopvanginitiatieven en
Maldegemnaars.

99 jaar aangewezen tegen de prijs van een nog af
te spreken, niet-commerciële canon.
• De huidige elektriciteitscabine voldoet niet meer
aan het ARAB. Fluvius gaf al enkele keren te kennen

De gemeenteraad geeft goedkeuring voor de
invoering van een kinderopvangtoelage en stelt het
reglement hiervoor vast.

dat de huidige elektriciteitscabine (bouwjaar
1970) moet vervangen worden door een grotere

OPSTARTEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR

elektriciteitscabine, wat dus inhoudt dat het

DE OVERNAMEMOGELIJKHEDEN VOOR DE

grootste perceel met enkele vierkante meters zal

GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN

worden verkleind.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22

• Omtrent de opstalrechten voor deze

november 2013 stelt de vergunningsvoorwaarden en

elektriciteitscabine zal onderhandeld worden met

het kwaliteitsbeleid voor gezins- en groepsopvang

alle betrokken partijen.

van baby's en peuters, vast.

2020 SEPTEMBER | 17

BDO werd aangesteld door het college van

De gemeenteraad stelt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan

burgemeester en schepenen om de gemeente

Hof ter Ede, bestaande uit het grafisch plan,

te begeleiden bij het onderzoek naar de

het grafisch register plancompensatie, de

mogelijkheden tot overname van de gemeentelijke

stedenbouwkundige voorschriften en een

kinderdagverblijven. GD&A zorgt voor het juridisch

toelichtingsnota met bijlages definitief vast.

advies.
VERKAVELING GOTJENSSTRAAT - GOEDKEURING
De gemeenteraad gaat akkoord met het opstarten

TRACÉ WEG

van een onderzoek naar de overnamemogelijkheden

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring, mits de

voor de gemeentelijke kinderdagverblijven en keurt

parkeerplaatsen tussen lot 12 en 13 meer naar het

de daartoe opgemaakte leidraad goed.

noorden opschuiven, aan het plan voor het tracé en
het technisch dossier van de verkavelingsaanvraag,

BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR

zoals ingediend op 17 december 2019 door bedrijven

DOMEIN DOOR TERRASSEN: WIJZIGING*

Daneels development uit Brugge en JPB Building uit

De gemeenteraad stelt het reglement houdende het

Oostkamp, en aangevuld met de adviezen van de

instellen van een gemeentebelasting op de inname

verschillende adviesinstanties in dit project, voor het

van het openbaar domein door terrassen vast voor

verkavelen van gronden gelegen te Gotjesstraat 3 C,

de aanslagjaren 2021 tot en met 2025.

5 en 7 en Schautenstraat 131, 131 A en 139 te 9990

RUP HOF TER EDE - DEFINITIEVE VASTSTELLING

Maldegem.

ONTWERP*
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor

De gemeenteraad legt de verkavelaar de verplichting

Maldegem werd goedgekeurd door de bestendige

op om op zijn kosten:

Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 29

a) de wegenis en rioleringswerken uit te voeren.

maart 2007.

b) de verkaveling te voorzien van elektriciteit,
openbare verlichting, aardgas, ICS-distributie en

Het college van burgemeester en schepenen besliste

waterleiding.

op 17 december 2018 over de scopingnota van
het RUP Hof ter Ede en op 16 april 2019 over het

SPAM 18: GOEDKEURING VAN HET

voorontwerp van het RUP Hof ter Ede.

GRONDINNEMINGSPLAN VOOR HET
TIJDELIJK GEBRUIK VAN EEN TERREIN VOOR

Het college van burgemeester en schepenen

GRONDVERBETERING*

nam op 9 juli 2019 kennis van het verslag van het

De gemeenteraad keurt het grondinnemingsplan

infomoment omtrent RUP Hof ter Ede.

voor het tijdelijk gebruik van een terrein voor
grondverbetering in het kader van het Spam 18

De gemeenteraad besliste op 30 oktober 2019 over

project Verbranden Bos, Kallestraat - Zandakkers

de voorlopige vaststelling van het ontwerp van RUP

voorlopig goed.

Hof ter Ede.

De realisatie van deze tijdelijke ingebruikname
wordt opgedragen aan Aquafin nv. uit Aartselaar,

Het openbaar onderzoek startte op 25 november

overeenkomstig de geldende bepalingen en tarieven

2019 en liep tot 24 januari 2020.

van het protocol Aquafin - Boerenbond.
In geval geen minnelijke overeenkomst voor

De gemeenteraad neemt kennis van het advies van

het tijdelijk gebruik van een perceel grond kan

de Gecoro uitgebracht op 14 mei 2020, samen met

worden bereikt zal de tijdelijke ingebruikname

de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren

worden gerealiseerd door een onteigening om

die geuit zijn tijdens de periode van openbaar

redenen van algemeen nut, teneinde het Spam 18

onderzoek.

B rioleringsproject Verbranden Bos, kallestraat en
Zandakkers te kunnen realiseren.
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CONVENANT ORANJE VZW: GOEDKEURING*

GOEDKEURING JAARREKENING 2019 OCMW

De gemeenteraad keurt de convenant

De gemeenteraad keurt de vaststelling van de

"Werkingssubsidie en Jeugdatelier" voor vzw Oranje

jaarrekening 2019 van het OCMW goed met een

voor de periode 2020-2025 goed.

gecumuleerd budgettair resultaat van 12.511.074,61
euro en een autofinancieringsmarge van 4.011.635,89

GEBRUIK GEMEENTELIJKE ZALEN - VRIJSTELLING

euro.

RETRIBUTIE*

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het

vast met een positief boekhoudkundig resultaat

college van burgemeester en schepenen dd. 16 juni

van 1.361.745,91 euro en een balanstotaal van

jl., waarbij scholen gevestigd op het grondgebied

103.404.467,81 euro.

van Maldegem die voor het inrichten van klassen,
klasgebonden activiteiten en/ of examens gebruik

VASTSTELLING JAARREKENING 2019 GEMEENTE

wensen te maken van het gemeenschapscentrum

MALDEGEM

Den Hoogen Pad of sportzaal de Berken, voor de

De gemeenteraad keurt de vaststelling van de

bepaling van het op hen toepasselijke tarief tijdelijk

jaarrekening 2019 van gemeente goed met een

uit categorie 1 geschrapt worden en toegevoegd

gecumuleerd budgettair resultaat van 12.511.074,61

worden aan categorie 0 (gratis gebruik).

euro en een autofinancieringsmarge van 4.011.635,89 euro.
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019

VERBINDINGSPAD EN COMPOSTPAVILJOEN

vast met een positief boekhoudkundig resultaat

SCHOOL ADEGEM-DORP: GOEDKEURING VAN DE

van 1.361.745,91 euro en een balanstotaal van

OVEREENKOMST*

103.404.467,81 euro.

De gemeenteraad keurt de overeenkomst
tussen de Vrije Basisschool De Papaver en het

AGB JAARREKENING 2019 – ADVIES*

gemeentebestuur van Maldegem, voor de aanleg van

De jaarrekening werd vastgesteld door de Raad van

een pad aan de achterzijde van de school Adegem-

Bestuur op 25 mei 2020.

Dorp 16A, goed.

De BBC jaarrekening 2019 heeft een budgettair
resultaat van het boekjaar van -129.700,24 euro.

RETRIBUTIEREGLEMENT KUNSTACADEMIE

De jaarrekening afgesloten volgens de wetgeving

MALDEGEM - WIJZIGING

op vennootschappen heeft een balanstotaal van

De gemeenteraad stelt het gewijzigd

7.090.428,47 euro en een tekort van het boekjaar van

retributiereglement op in- en/of uitschrijving

31.704,69 euro

en studiereizen in het Deeltijds Kunstonderwijs,
Kunstacademie Maldegem, vast.

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening
2019 van het AGB Maldegem en verleent er een

PROJECT KETENAANPAK INTRAFAMILIAAL GEWELD:

positief advies aan.

BESLISSING TOT TOETREDING
De ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) is een

VASTSTELLING REKENING 2019 POLITIEZONE

intensieve samenwerking tussen hulpverleners,

MALDEGEM*

politiemensen en parketmagistraten voor complexe

De begrotingsrekening van de politiezone Maldegem

en chronische situaties van gezingsgeweld (accent op

over het dienstjaar 2019 wordt als volgt vastgesteld :

partnergeweld met kindermishandeling).
De begrotingsrekening van de politiezone Maldegem
Geleidelijk aan zullen alle 60 gemeenten van Oost-

over het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld met een

Vlaanderen de expertise van de ketenaanpak kunnen

boekhoudkundig resultaat van 211.582,59 euro

gebruiken om complex en aanslepend IFG te stoppen.

(gewone dienst) en 0 euro (buitengewone dienst) en
met een resultatenrekening over het dienstjaar 2019

De gemeenteraad gaat akkoord om toe te treden tot

van 107.390 euro.

het project ketenaanpak intrafamiliaal geweld.
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POLITIE- BEGROTINGSWIJZIGING 2020 NR. 1-2*

GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG

De politiebegroting 2020 wordt overeenkomstig

VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

de wijziging nr. 1 (gewone dienst) gewijzigd en

VAN 27 MEI 2020

vastgesteld volgens de hiernavolgende tabel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de

(bedragen in Euro):

notulen en de audiovisuele opname van de zitting
van de raad van 27 mei 2020 goed.

Gewone dienst
toestand na wijziging nr. 1
Ontvangsten
4.923.237,02
Uitgaven
5.130.841,12
geraamd resultaat eigen dienstjaar
-207.604,10

ALGEMENE JAARVERGADERING ETHIASCO
CVBA JUNI 2020: AANDUIDING VAN DE
VERTEGENWOORDIGERS EN VASTSTELLEN VAN
HET MANDAAT
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis
van de uitnodiging van EthiasCo cvba naar de gewone
algemene jaarvergadering die dit jaar, vanwege
de Covid-19 maatregelen, gehouden worden met
behulp van de techniek om op afstand te stemmen.

Het geraamd algemeen resultaat van de gewone

Het aantal deelbewijzen, en dus stemmen, van het

dienst bedraagt 0,00 euro.

OCMW-bestuur bedraagt 9.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de

De politiebegroting 2020 wordt overeenkomstig

agenda van de algemene vergadering, die digitaal

de wijziging nr. 2 (buitengewone dienst) gewijzigd

gehouden wordt onder vorm van een stemming

en vastgesteld volgens de hiernavolgende tabel

op afstand tussen 15 juni en 30 juni 2020 en de

(bedragen in Euro):

individuele agendapunten die dit vereisen, goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt een

Buitengewone dienst
toestand na wijziging nr.2
Ontvangsten
68.718,55
Uitgaven
52.075,00
geraamd resultaat eigen dienstjaar
16.643,55

effectief vertegenwoordiger van het OCMW en
een plaatsvervanger aan in de gewone algemene
jaarvergadering van EthiasCo cvba.
VASTSTELLING JAARREKENING 2019 OCMW
MALDEGEM*
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt
de jaarrekening 2019 vast met een positief
boekhoudkundig resultaat van 1.361.745,91 euro en
een balanstotaal van 103.404.467,81 euro.

Het geraamd algemeen resultaat van de

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis

buitengewone dienst bedraagt 0,00 euro.

van de rapporten in het deel documentatie.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

AANPASSING REGLEMENT ZORGELOZE KINDERTIJD
– WIJZIGING VOORWAARDEN, WIJZIGING NAAM

HOOGDRINGENDHEID – TOEVOEGEN VAN VOLGEND

NAAR “MALDEGEM AANZET*

PUNT AAN DE AGENDA VAN DE OCMW-RAAD:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft haar

ZORGBEDRIJF MEETJESLAND JAARREKENING 2019 –

goedkeuring voor de opstart van het project

ADVIES*

Maldegem AanZet waarbij inwoners, serviceclubs,

De raad van maatschappelijk welzijn beslist om bij

bedrijven, ... uit Maldegem zich kunnen engageren

hoogdringendheid het punt 'Zorgbedrijf Meetjesland

als adoptant door tussen te komen in de

jaarrekening 2019' aan de agenda van de raad voor

opvoedingskosten voor één of meerdere kansarme

maatschappelijk welzijn van heden toe te voegen.

Maldegemse jongeren ten bedrage van 300 euro op
jaarbasis.
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De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord
met de naamsverandering van het reglement van
'Zorgeloze Kindertijd' naar 'Maldegem AanZet' en
keurt het reglement goed.
ZORGBEDRIJF MEETJESLAND: JAARREKENING 2019
– ADVIES*
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent
positief advies over de jaarrekening 2019 van het
Zorgbedrijf Meetjesland.
Ter info:
De volgende vergadering van de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn gaat
door op woensdag 30 september 2020. De agenda
wordt 7 dagen voorafgaand aan de zitting, bekend
gemaakt op www.maldegem.be/bestuur-beleid.
De vergaderingen van de gemeenteraad gaan
steeds door 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.

Al meer dan
2.400 aanvragen
ontvangen via
het digitaal loket
Sinds de lancering van het digitaal loket in
december vorig jaar werden al meer dan 2.400

Naargelang de coronamaatregelen zal de

documenten online aangevraagd. Je kan immers tal

gemeenteraad fysiek of digitaal doorgaan. In het

van attesten en uittreksels 24/24 uur, 7 dagen op 7

laatste geval zal de vergadering opgenomen of

opvragen via www.maldegem.be/digitaalloket. Op

live gestreamd worden.

die manier hoef je niet langs te komen en kan je
om op het even welke locatie en toestel (pc, laptop,

U bent van harte welkom tijdens de openbare

smartphone…) heel wat zaken online regelen en

zittingen. Het volledige verslag van de vorige

aanvragen.

raden kunt u raadplegen op de website vanaf de
goedkeuring door de raad in de eerstvolgende

Hoe werkt het?

zitting.

• Surf naar www.maldegem.be/digitaalloket.
• Kies het document dat je wil aanvragen.
• Meld je aan met je eID-kaartlezer of via Itsme.

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

• Vul het formulier in en verzend het.
• Het document komt digitaal ondertekend in je
mailbox terecht.
Info
050 72 89 30 | Onthaal
info@maldegem.be
www.maldegem.be/digitaalloket

genomen werd van het punt.
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www.openmonumenten

een initiatief van

Zondag 13 september 2020

Middelburg in puin
Elke tweede zondag van september is het Open

Tentoonstelling

Monumentendag. Meer dan 500 monumenten zetten

Naar het einde van WO II toe, in september en

dan normaal de deuren wagenwijd open. Een Open
Monumentendag (OMD) zoals de voorbije 31 edities,
zit er wegens het coronavirus helaas niet in. In
Maldegem is er een coronaveilig programma met
focus op het archeologisch beschermde monument
Middelburg.

1

oktober 1944, werd Middelburg zwaar geteisterd
door beschietingen tijdens de Slag om de Schelde, de
militaire operatie waarbij de geallieerden beoogden
de Scheldemonding te veroveren op de Duitse
strijdkrachten. De tweede hoofdoperatie van de Strijd
om de Schelde - operatie Switchback - eiste eveneens
haar tol.

Deze in het midden van de 15 eeuw gestichte stad
de

transformeerde van elitair en bloeiend centrum in

Meer dan 50 foto’s van de ruïnes die de beschietingen

de late 15de eeuw tot een militair bolwerk dat tijdens

achterlieten, schattingen van geleden schade, complete

de woelige Godsdienstoorlogen en de Spaanse

inboedellijsten, plannen van vernielde huizen en plannen

Successieoorlog in de vuurlinie tussen de strijdende

voor de heropbouw bieden een inkijk in de realiteit van

partijen terecht kwam. Tijdens de bevrijding van

de Middelburgse inwoners toentertijd en brengen dit

Vlaanderen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog

stukje recente geschiedenis tot leven. De impact ervan

(WO II), meer dan 75 jaar geleden, kreeg het grensdorp

op het dagdagelijkse leven verneem je ook via een aan

het een laatste keer hard te verduren.

aantal op film opgenomen getuigenissen.

22 | MALDEGEM MAGAZINE

© Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem

Waar: Sint-Petrus en Pauluskerk Middelburg
Wanneer: zo 13 september van 10.00 tot 18.00 uur

3

Zoektocht voor kinderen (8-12j)
Via een zoektocht ontdekken kinderen spelenderwijs
Middelburg en zijn roemrijke geschiedenis.

Je kan de tentoonstelling ook na OMD nog bezoeken:
• Za 19 en zo 20 september van 10.00 tot 12.00 uur en

Startpunt: Sint-Petrus en Paulus kerk Middelburg
Wanneer: zo 13 september van 10.00 tot 18.00 uur

van 14.00 tot 17.00 uur
• Za 26 en zo 27 september van 10.00 tot 12.00 uur en

2

van 14.00 tot 17.00 uur

Themawandeling

Met dank aan Erfgoedcomité Maldegem (werkgroep van
de cultuuradviesraad), Heemkundige Kring Het Ambacht
Maldegem, Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus Middelburg,
Videoclub Maldegem en IOED Meetjesland.

Tijdens deze geleide wandeling houden we halt bij
enkele plekken waar de beschietingen aan het einde
van WO II lelijk huishielden. Voor wie de wandeling niet

Info
050 72 89 79 | Cultuurdienst

fysiek kan bijwonen, is er de ErfgoedApp.

info@maldegem.be

Startpunt: Sint-Petrus en Paulus kerk Middelburg

www.maldegem.be/open-monumentendag

Wanneer: Zo 13 september om 11.00 uur en om 15.00 uur
Vooraf inschrijven: is verplicht via cultuurdienst@
maldegem.be. Je dient hierbij naam en telefoonnummer
van elke deelnemer door te geven.
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seizoen

© Laika Entertainment

20
21

ZA 5 SEP 2020
PREVIEW! SEIZOEN 20-21

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020
14.00 UUR

Jeugdfilm
Missing Link

ZA 24 OKT 2020
ERHAN DEMIRCI | WA MAKE?
VR 4 DEC 2020
JEAN BOSCO SAFARI, BEN CRABBÉ & ANDEREN |
IMAGINE NO LENNON

95 minuten

Avonturier Sir Lionel Frost is stomverbaasd wanneer hij
diep in de Amerikaanse bossen de ontbrekende schakel
tussen aap en mens ontdekt. Deze Missing Link is echter
allesbehalve een monster. Hij is verrassend slim en
charmant, maar ook eenzaam omdat hij niet weet waar
hij vandaan komt. Bijgestaan door de temperamentvolle
Adelina Fortnight, gaan ze op zoek naar Link’s lang
verloren familie
€3
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding
in de zaal.

Start ticketverkoop: 11 september om 9.00 uur.

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

VR 11 DEC 2020
KAMAGURKA | DE GRENZEN VAN DE ERNST
VR 18 DEC 2020
HAN SOLO | RETRO
DO 28 JAN 2021
SAVE THE DATE | GEDICHTENDAG
ZA 13 FEB 2021
GEENA LISA, ANDREA CROONENBERGHS & CHELSY |
EUROVIZIE
VR 19 FEB 2021
GUST DE COSTER, MARCEL VANTHILT,
PETER SLABBYNCK, JO LEMAIRE & ELISA WAUT |
BELPOP 80’S
ZA 27 FEB 2021
BEGIJN LE BLEU | FWIET! FWIET!
VR 12 MAA 2021
ALEX AGNEW | BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR
ZA 27 MAA 2021
TINE EMBRECHTS, WILLIAM BOEVA, PETER THYSSEN
& BERT VERBEKE | PERPETUUM MOBILE
ZA 10 APR 2021
CHRISTOPHE VANDEGOOR, JELLE CLEYMANS &
JOOST VAN HYFTE | KNECHTEN VAN DE KOERS
VR 28 MEI 2021
SAVE THE DATE | PREVIEW! SEIZOEN 21-22
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Nieuw schooljaar

Ontdek de
artistieke wereld
van de academies!
Kunstacademie (KUMA)
Op 1 september verwelkomt de kunstacademie
vertrouwde én nieuwe gezichten graag voor een nieuw
schooljaar met coronaveilige maatregelen. Er is keuze
uit verschillende richtingen voor kinderen, jongeren en

Schrijf je in!

Gezocht:
taalminnaars voor
het Groot Dictee

volwassenen, inclusief een nieuwe richting Grafiekkunst

Op vrijdag 9 oktober kan je in de bib van Maldegem

voor volwassenen. Alle info over de lessen en inschrijven

deelnemen aan ‘het Groot Dictee Heruitgevonden’

vind je via www.academiekuma.be. Inschrijven is

een organisatie van Creatief Schrijven vzw i.sm.

mogelijk tot 27 september. Je kan een gratis proefles

de Standaard. Je hoeft geen krak in spelling te zijn

volgen.

om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de
moeilijke woorden maar laat je creatief aan de

Academie voor Muziek, woord en dans

slag gaan met taal!

Je kan in de Academie terecht voor een opleiding in de
podiumkunsten muziek, woord en dans. De academie

Het dictee start om 20.00 uur en dat gelijktijdig in meer

tekende mogelijke parcours uit voor onze leerlingen en

dan 100 bibliotheken over heel Vlaanderen. Trommel je

stelden deze per richting voor in een schema. Op

taalminnende vrienden op en speel mee!

www.aalter.be/academie kan je deze schema’s
raadplegen onder de knoppen muziek,

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

Voor meer info kan je onderstaande websites
raadplegen of de academies contacteren.

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek

Info
050 72 89 50 | KUMA

info@maldegem.be
www.deschrijfwijzen.be

info@maldegem.be
Mevr. Courtmanslaan 82, Maldegem
www.academiekuma.be
09 374 36 54 | Academie voor muziek, woord en dans
Aalter en filialen
academie@aalter.be
www.aalter.be/academie
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Voor leesbeesten

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

en inzet van de begeleiders zijn de

je graag (kinder- en jeugdliteratuur),

en jongeren tussen 6 en 16

winnaars toch gekozen en feestelijk

ga je graag met kinderen

jaar. De juryleden lezen tijdens

bekendgemaakt!

om en wil je deel

het schooljaar acht boeken en

Wil je dat je kinderen op een

uitmaken van dit prachtig

SCHRIJF JE

komen vier keer samen in kleine

creatieve manier worden

leesbevorderingsinitiatief,

SNEL IN!

leeftijdsgroepjes om erover te

uitgedaagd om met boeken aan de

contacteer dan de bib.

praten. Hebben ze alle titels

slag te gaan? Schrijf hen dan in voor

gelezen, dan stemmen ze op hun

het nieuwe KJV-leesjaar.

Info

favoriete boek. Alle stemmen

050 71 55 22 | Bibliotheek

worden geteld en de winnende

Hoe inschrijven?

info@maldegem.be

boeken worden bekend gemaakt

Ben je een leesbeest tussen 6 en

www.maldegem.bibliotheek.be/

tijdens het slotfeest.

16 jaar? Schrijf je dan vóór 18

leesjury

september in via www.maldegem.

www.maldegem.be/kjv

Waarom deelnemen?

be/inschrijven-kjv of via de infostand

Vorig jaar namen maar liefst 100

in de bib. De aftrap van het nieuwe

kinderen en jongeren deel, onder

KJV-leesjaar wordt gegeven op

begeleiding van 16 enthousiaste

vrijdag 25 september.

vrijwilligers. Een record! Van het
slotfeest hebben we dit jaar niet

Begeleiders gezocht

kunnen genieten door COVID-19

Momenteel is de bib op zoek naar

maar dankzij het enthousiasme

een aantal reservebegeleiders. Lees

Nieuw in de bib

E-boeken lenen
op je eigen
toestel

e-boeken vanzelf van je toestel, dus over boetes hoef
je je geen zorgen te maken.
Hoe? Meld je aan in CloudLibrary, een app op de
tablet of smartphone, of via www.yourcloudlibrary.
com met jouw Mijn Bibliotheek-profiel. Zoek, ontleen
en lees e-boeken en audioboeken via de app op de
smartphone of tablet.

Vanaf 15 september kan je als lid van de
Maldegemse bibliotheek gratis e-boeken
lenen op je eigen toestel!

Info
050 71 55 22 | Bibliotheek
info@maldegem.be

Je kan twee e-boeken tegelijk lenen voor zes
weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de

26 | MALDEGEM MAGAZINE

maldegem.bibliotheek.be/e-boeken

Sportaanbod

vSint-Annazwembad

Vanaf september kunnen volwassenen en kinderen

(vanaf brevet pinguïn) / speelzwemmen (jeugd)

opnieuw terecht in Sporthal Meos en in het Sint-

Inschrijven voor waterspeeltuin en zwemlessen is

Annazwembad voor een uitgebreid lessenaanbod! De

verplicht. Bij speelzwemmen is begeleiding onder

kostprijs is verschillend per les.

8 jaar verplicht.

Waterspeeltuin (watergewenning) / zwemlessen

Alle info vind je in de folders bij de sportdienst of in het
zwembad of via onderstaande websites.

Opgelet! We volgen de coronamaatregelen.
Eventuele wijzigingen zijn steeds mogelijk.

VOOR VOLWASSENEN

Neem voor alle richtlijnen een kijkje op

Sporthal Meos

www.maldegem.be/sportaanbod of op de

Body Sculpt / pilates / yoga / step burner / aerobic BBB

facebookpagina van Sportdienst Maldegem

/ cardio pilates flow / bounce & sculpt / tai chi / easy

voor de meest recente updates.

bootcamp / sportelcircuit (50+) / fitgym ball (50+)
Sint-Annazwembad
Hydrobic / sfeerzwemmen / snelle banen /
baantjeszwemmen / familiezwemmen

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

VOOR KINDEREN

Bloemestraat 36/D, Maldegem

Sporthal MEOS

www.maldegem.be/sportaanbod

Turnkriebels (kleuters en jeugd) / SportieGO!
Inschrijven voor lessenreeksen turnen vanaf 12

050 71 19 30 | Sint-Annazwembad

september om 9.00 uur via www.maldegem.be/

info@maldegem.be

webshop.

Gidsenlaan z/n/Maldegem

Inschrijven voor lessenreeks SportieGO! via

www.maldegem.be/zwembadmaldegem

www.sportievak.be/sportclubs/lessenreeksen/
sportiego-maldegem-2/

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 / pilates / yoga / step burner / aerobic BBB / cardio pilates flow / bounce & sculpt / tai chi / easy bootcamp /
sportelcircuit / fitgym ball
De bon geldig t.e.m. 28 september 2020. 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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•
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grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.vanhoestenberghe.be
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