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Op zoek naar nieuwe ledenwerver 
 

Onze afdeling is op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke 
ledenwerving. De voorbije jaren kweet Cecile Ryckaert zich op 
een voorbeeldige wijze van die taak. Maar bij de start van de 
nieuwe legislatuur heeft Cecile laten weten dat ze de fakkel 
wenst door te geven aan een opvolger / opvolgster. Voorzitter 
Piet Vercruysse hoopt binnenkort de naam bekend te kunnen 

maken van de nieuwe ledenwerver. 
  

 
Nieuwe samenstelling Bureau 
 
Op de bestuursvergadering van 12 juni heeft het CD&V-bestuur goedkeuring gegeven voor 
de samenstelling van het nieuwe Bureau. Dit nieuwe Bureau is beperkt in omvang en het 
aantal mandatarissen dat deel uitmaakt van de vergadering is teruggebracht tot een kleiner 
aantal. Naast voorzitter Piet Vercruysse en secretaris Karim Hermie maken ook Daniël De 
Groote, Koenraad De Ceuninck, Marleen van den Bussche, Valerie Taeldeman, Geert De 
Roo, Laura De Lille, Maarten De Smet, Dries Van Hecke en Annyc Dobbelaere deel uit van 
het bureau. Koen Cromheecke zal verantwoordelijk zijn voor de communicatie, Dries Van 
Hecke is de nieuwe schatbewaarder van de lokale partijafdeling. 
 
 

 



 

Bestuur geeft richting 
aan in discussie 
gebouwen 
 
De CD&V-mandatarissen 
gaan voorzien van goede 
argumenten naar het overleg 
over de toekomst van een 
aantal gemeentelijke 
gebouwen. Op een 
gezamenlijke fractie van de 
OCMW- en 
gemeenteraadsleden van 13 
juni laatstleden nam de 
fractie duidelijke 

standpunten in over de toekomst van een aantal gebouwen uit het gemeentelijk 
patrimonium. Op de bestuursvergadering na afloop van de fractie werden de standpunten 
ook doorgepraat met de bestuursleden en waar nodig bijgestuurd. 
Het gemeentebestuur zal zich in de loop van de komende weken moeten uitspreken over 
de toekomst van een aantal gronden en gebouwen. Het gaat onder meer om de site rond 
de sporthal Vancauteren, Huis Wallyn, het Sint-Annakasteel, het Oud Schepenhuis en de 
loods op het industrieterrein. Daarbij zijn voor elk dossier meerdere opties aan de orde. Op 
de vergadering van woensdag 12 juni heeft de fractie duidelijke standpunten ingenomen 
die door de CD&V-mandatarissen ook verdedigd werden in een eerste overleg met 
coalitiepartner Groen!  
Een aantal gebouwen zal te koop aangeboden worden, andere gebouwen zullen voor korte 
of langere termijn verhuurd worden. 
 
 

Speelbos krijgt vorm 
 
Deelnemers aan de CD&V-happening ‘Happen en Trappen in de natuur’ konden als eerste 
kennismaken met de plannen voor het Speelbos in Kleit. De gronden voor de aanleg van 
het bos werden vorig jaar reeds aangekocht door de toenmalige CD&V-meerderheid en de 

plannen kregen de 
voorbije maanden 
concrete vorm. 
Het stuk grond in Kleit 
is 8.906 vierkante 
meter groot.  In overleg 
met de Chiro van Kleit 
en de vrije basisschool 
worden op het terrein 
een speelheuvel 
aangelegd, een kiosk, 
een  poel, een plaats 
voor kampvuur met 
zitbanken en 
picknicktafels en een 



blotevoetenpad. Via een 
graspad aan de Doornstraat 
zal men het speelbos 
kunnen bereiken. Op zondag 
20 oktober, tijdens de Week 
van het Bos, moet een deel 
van het bos gerealiseerd 
zijn. 
CD&V Maldegem is 
verheugd dat het de 
plannen waarvan de basis 
nog tijdens de vorige 
legislatuur werd gelegd 
samen met coalitiepartner 
Groen! op een constructieve 
manier verder heeft kunnen uitwerken.  
 
 

Convenant is meer dan ijspiste 

 
Het dossier ‘ijspiste’ dreigt een symbooldossier te worden. En dat is jammer, vindt CD&V 
Maldegem. Cd&V en coalitiepartner Groen! Keurden op de gemeenteraad van donderdag 
20 juni het voorstel van N-VA en Open VLD om begin 2014 opnieuw een ijspiste te plaatsen 
op de markt niet goed. Burgemeester Marleen van den Bussche benadrukte dat dit niet 
betekent dat de ijspiste er per definitie niet komt. Het betekent alleen dat het al dan niet 
toekennen van steun (8.000 euro naast logistieke steun en de betaling van de 
energiekosten) moet kaderen in een groter pakket waar de plaatsing van een ijspiste deel 
kan van uitmaken. CD&V Maldegem wil inspanningen doen om de horeca te ondersteunen, 
niet alleen in Maldegem-centrum, maar in alle leefkernen. Dat is de inzet van de 
gesprekken die momenteel gevoerd worden met de Verenigde Handelaars Maldegem 
Centrum. Gesprekken die moeten leiden tot een akkoord voor een langere periode. 
 

Oppositie dringt aan op uitvoering….CD&V-programma 

 
Het kan verkeren wist Bredero al. Op de gemeenteraad van 20 juni drong N-VA aan op de 
plaatsing van meer compostpaviljoenen op diverse locaties in de gemeente… Dat is precies 
één van de onderdelen van het verkiezingsprogramma van CD&V Maldegem. Uit de cijfers 
blijkt dat de compostpaviljoenen een succes zijn. Momenteel is er een paviljoen in het Sint-
Annapark en een tweede op het containerpark. Op de woon-zorgcampus staan bovendien 

ook al compostvaten. In zo’n 
compostpaviljoen kunnen inwoners terecht 
met kleine hoeveelheden composteerbaar 
afval. De paviljoenen zijn vooral interessant 
voor die inwoners die thuis niet in de 
mogelijkheid zijn om zelf te composteren of 
onvoldoende ruimte hebben om 
composteerbaar afval tijdelijk op te slaan. 
Op het compostpaviljoen in het Sint-
Annapark werd vorig jaar 17 ton 
composteerbaar afval verwerkt. In de loop 

van deze legislatuur komen er nog een aantal compostpaviljoenen bij.  



 

Op zoek naar visie 

 
Nog op de gemeenteraad van 20 juni vroeg de oppositie naar de visie van de meerderheid 
bij de opmaak van de masterplannen Adegem en Maldegem. Zowat alle inwoners en 
adviesraden konden ondertussen kennis maken met de plannen en daarbij opmerkingen 
formuleren tijdens één van de vele infomomenten. Heel wat inwoners en raden 
formuleerden ondertussen opmerkingen. Die worden meegenomen bij de opmaak van de 
definitieve plannen die richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van beide leefkernen. De 
oppositiepartijen zelf slaagden er ondertussen klaarblijkelijk niet in om zelf een duidelijke 
visie en toekomstbeeld te formuleren.  
 

Cijfers wijzen kritiek naar prullenmand 
 
De cijfers inzake de bezetting van de sporthal MEOS wijzen de kritiek als zou de 
infrastructuur onvoldoende benut worde duidelijk naar de prullenmand. Het uitgebreide en 
diverse aanbod aan sportmogelijkheden in sporthal MEOS werpt duidelijk zijn vruchten af. 
De bezettingsgraad stijgt ieder jaar opnieuw. In de maand mei is het op twee jaar tijd zelfs 
verdubbeld. De bezettingsgraad van de danszaal blijft in 2013 min of meer op hetzelfde peil  
Ook de verkoop van sportkaarten voor de lessenreeksen in MEOS voor volwassenen stijgt. 
Van 20 passen in maart 2011, naar  27 in 2012 en 35 in 2013. Een duidelijk bewijs dat de 
keuze om een nieuwe sportinfrastructuur in het centrum van de gemeente uit te bouwen 
de enige juiste was. 
 

 
 
 

Dan toch geen riolering in de Weide 

De voorbije weken werd, ook via de media, heel wat onjuiste informatie verspreid over het 
rioleringsproject in de Weide. Om de aanleg van riolering mogelijk te maken moesten de 
inwoners van de Weide een deel van de grond afstaan. De Weide is immers een straat in 
privé-bezit van de aangelanden. De aanleg van een riolering kon daardoor alleen maar 
indien iedereen bereid was een stuk grond af te staan voor de aanleg van een riolering en 
een nieuw wegdek. Een voorstel dat niet door alle inwoners aanvaard werd waardoor het 
project moest afgevoerd worden. Het afvalwater van de woningen zal nu via individuele 
behandelingsinstallaties voor afvalwater (zgn. IBA’s) moeten gezuiverd worden. 
 
De aanleg van de IBA’s in de Weide wordt toegevoegd aan het bestaande project voor het 
voorzien van IBA’s in de gemeente, en hieromtrent zult u binnen afzienbare tijd worden 



gecontacteerd door de gemeente of Aquafin.   
 

Win een speelplein 
 
Bebat organiseert een wedstrijd waarmee Maldegem een unieke en milieuvriendelijke 
speeltuin, gemaakt uit gerecycleerd materiaal, kan winnen. Alle inwoners van Oost-
Vlaamse gemeentes worden opgeroepen om zoveel mogelijk lege batterijen, zaklampen en 
accupacks in te zamelen en naar een Bebat-inzamelpunt te brengen. De gemeente die de 
meeste kilo’s batterijen inzamelt (in verhouding tot het aantal inwoners), wint een nieuwe 
speeltuin. 
CD&V Maldegem doet dan ook aan appel op alle Maldegemnaars om tussen 15 augustus 
en 15 september zoveel mogelijk lege batterijen, zaklampen en accupacks binnen te 
brengen. Bebat zal deze allemaal ophalen en recycleren voor tal van toepassingen. 
 

 
Hart voor de jeugd 
 
CD&V Maldegem investeerde de voorbije jaren al bijzonder veel in de jeugd. Niet alleen in 
lokalen, maar ook door kampsubsidies en andere steun toe te kennen. Ook in de nieuwe 
legislatuur worden die inspanningen verder gezet. De gemeente Maldegem geeft twee 
soorten kampsubsidies: specifiek voor kampvervoer en de algemene kampsubsidie.  
 
De subsidie voor kampvervoer dient voor het vervoer van kampmateriaal, niet voor 
personen, bijvoorbeeld de huur van een container om tenten, spelmateriaal, eten en meer 
naar de kampplaats te brengen. Voor alle Maldegemse jeugdverenigingen is er € 4000 
voorzien.  

 
De algemene kampsubsidie is een extra duwtje in de rug voor de huur van de verblijfplaats, 
aankoop van eten en materiaal … Hiervoor is er € 8000 voorzien. Dit bedrag wordt verdeeld 
aan de hand van verschillende criteria zoals het aantal kinderen, aantal leiding, kost 
verblijfplaats, afstand naar het kamp. Het subsidiebudget wordt telkens volledig verdeeld 
onder de erkende jeugdbewegingen. 
 
 

 


