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Maatregelen tegen overlast windmolens 
 

 De provincie Oost-Vlaanderen werkt, op 
vraag  van de gemeente Maldegem, aan een 
Meldpunt voor klachten van buurtbewoners 
van windmolens. Met dit nieuw op te richten 
meldpunt zullen omwonenden geluids- of 
andere hinder kunnen signaleren. De 
contouren en de precieze invulling ervan 
staan nog in de steigers. De komende weken 
wordt nauw overlegd over hoe het meldpunt 
er zal uitzien en hoe ze klachten en 
meldingen zal behandelen. CD&V Maldegem 
drong in een overleg met exploitanten van de 
windmolens ook aan op maatregelen om de 
overlast voor de omwonenden te beperken. 
Zo komen er vier meetpunten voor 
geluidsmetingen. Bovendien zullen de 
exploitanten maatregelen nemen om de 
geluidsoverlast voor de omwonenden te 
beperken.  

 
  

 
Eerste stap naar bouw nieuw rusthuis gezet 
CD&V Maldegem en coalitiepartner Groen! Hebben op de gemeenteraad van 30 mei groen 
licht gegeven voor de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het woon-zorg-
centrum te Kleit. Daardoor wordt niet alleen de bouw van een nieuw rusthuis mogelijk, ook 
voetbalclub FC Kleit kan daardoor eindelijk werk maken van de aanleg van een bijkomend 
terrein.  

 



 
Noch Open VLD, noch N-VA stemden voor de 
goedkeuring van het RUP. 
Het nieuwe rusthuis zal gebouwd worden door de 
vzw Philippus Neri dat reeds de nodige gronden 
verworven heeft. Het dossier heeft evenwel nog 
een lange weg af te leggen. De effectieve start 
van de bouwwerken wordt pas over enkele jaren 
verwacht, maar CD&V Maldegem zorgde er 
samen met haar coalitiepartner alvast voor dat 
de eerste stappen konden gezet worden.  
Het huidige programmacijfer voor 
woonzorgcentra, vastgesteld door het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid, bedraagt in 

Maldegem 343 woongelegenheden. Daarvan zijn er momenteel slechts 188 erkend. Dat 
betekent dat slechts 54,8 procent van de woongelegenheden effectief gerealiseerd is. Dit 
verklaart de lange wachtlijsten voor opname in het OCMW-woonzorgcentrum.  
Nog goed is dat dit plan ook de vervollediging van de wijk 
Krakkeveld inhoudt, met bijkomende sociale woningen. 
Goed nieuws voor de vele mensen die in Maldegem op de 
wachtlijst staan voor een sociale woning. 
 
 

Op weg naar efficiëntere organisatie 
 
De gemeentelijke Cultuurdienst, Jeugddienst en Toerisme 
zijn begin juni verhuisd  naar het gemeentehuis, 
Marktstraat 7. Ze zijn terug te vinden op de gelijkvloerse 
verdieping. 
 
De telefoonnummers en e-mailadressen van de diensten en hun medewerkers blijven 
ongewijzigd. 
Cultuurdienst : 050/72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be 
Jeugddienst : 050/72 86 28, jeugddienst@maldegem.be 
Toerisme : 050/72 86 22, toerisme@maldegem.be 
 
Door deze verhuis wordt de beschikbare ruimte van het vernieuwde Gemeentehuis 
optimaal benut. Dit kadert ook binnen het plan om met twee gemeentelijke sites te werken: 
het Gemeentehuis voor alle persoonsgebonden zaken en site Bloemestraat voor alle 
grondgebonden zaken. CD&V Maldegem wil er over waken dat dit plan stap voor stap wordt 
uitgevoerd om zo een efficiëntere én betere dienstverlening voor de inwoners te kunnen 
realiseren. 
Voor de huidige locaties van de Vrije Tijdsdiensten, resp. Huis Wallyn en het Oud-
Schepenhuis, wordt er nagedacht over een nieuwe bestemming. Ook het CD&V-bestuur zal 
daarover bevraagd worden.  
 

 
Op weg naar 2050 ! 

 

Het gemeentebestuur stelt de ruimtelijke toekomstvisie voor de kern van Maldegem en 
Adegem voor tijdens 2 info- en overlegmomenten. 
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Op dinsdag 18 juni is er om 19.30 uur een info- en overlegmoment voor de kern Adegem in 
Cc Den Hoogen Pad (ontvangst vanaf 19.15 uur). 
Op maandag 24 juni is er om 19.30 uur een info- en overlegmoment voor de kern Maldegem 
in het gemeentehuis. 
CD&V Maldegem roept de inwoners en vertegenwoordigers van de adviesraden op om mee 
na te denken over de toekomstvisie voor de ruimtelijke indeling van onze gemeente en 
leefkernen.  
De plannen zullen ook voorgelegd worden op één van de volgende CD&V-
bestuursvergaderingen. 
 
 

 
 
Schouderklopje voor Landelijke Gilde en KVLV 
 
CD&V Maldegem is bijzonder verheugd over het initiatief van de Landelijke Gilde en de 
KVLV. Zij sponsorden de plaatsing van een rustbank als eerbetoon aan de vele mantelzorgers 
in onze gemeente. Deze zitbank komt aan de hoek van het Schouwburgplein met de Mevr. 
Courtmanslaan, op het brede voetpad.  
Deze rustbank wordt geplaatst door de gemeentelijke diensten. De inhuldiging is voorzien 
op zondag 23 juni om 10 uur. Daarna kunnen de aanwezigen een drankje nuttigen in het 
dienstencentrum Oud Sint-Jozef. 
Ook voor CD&V Maldegem is de waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers een blijvend 
aandachtspunt, samen met de zorg voor de uitbouw van Maldegem als een solidaire 
gemeente. 
 
 

Oud Sint-Jozef schot in de roos 
 
Het dienstencentrum Oud Sint-Jozef kan na amper één jaar werking indrukwekkende cijfers 
voorleggen. Zo werden er 
sinds de opening 275 
activiteiten georganiseerd 
waaraan meer dan 3800 
mensen deelnamen.  
Ook de vele Maldegemse 
verenigingen vonden 
ondertussen de weg naar 
Oud Sint-Jozef dat onder 
impuls van toenmalig 
OCMW-voorzitter en huidig 
burgemeester Marleen van 
den Bussche en haar CD&V-
bestuursploeg werd 
gerealiseerd. De lokalen 
werden ondertussen meer dan 120 keer verhuurd.  
Op vrijdag 21 juni viert het dienstencentrum Oud St. Jozef zijn éénjarig bestaan met een 
“open dag”.  Daarbij wordt een greep uit de activiteiten aan het publiek voorgesteld en 
worden de bezoekers verwelkomd met een glaasje cava of fruitsap.  Om 11u, 14u en 16u is 
er telkens een rondleiding gepland doorheen het gebouw. 



 


