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Nog één keer ijspiste 
 

 
Nadat de mediastorm over het al dan niet aanleggen van een ijspiste op de markt volgend 
voorjaar luwde,  is de kogel nu toch door de kerk. CD&V Maldegem en haar coalitiepartner 
hebben zich niet onder druk laten zetten, maar werkten achter de schermen in een 
constructief overleg met de VHMC een nieuwe overeenkomst uit. 
Straks kan er tijdens het krokusverlof nog één keer geschaatst worden op de markt. CD&V 
Maldegem wil samen met de inwoners van onze gemeente voor de volgende jaren op zoek 
naar een alternatief om de inwoners samen te brengen tijdens de koude wintermaanden. 
Duurzaam omgaan met energie en verstandig besteden van de centen van de Maldegemse 
belastingbetaler staan daarbij voorop. 

 

Platform werk opgericht 

 



 
Op donderdag 17 oktober ging de installatievergadering van het Platform Tewerkstelling door. 
Naast het gemeentebestuur en het OCMW zijn ook de interimkantoren, de BIM (Bedrijven 
Industrieterrein Maldegem), de PWA en de VDAB vertegenwoordigd op het Platform. 
Doelstellingen van het overleg zijn onder meer de aanpak van de (jeugd)werkloosheid in onze 
gemeente. Er moet ook een betere match komen tussen vacatures en de op de arbeidsmarkt 
beschikbare werklozen. Daarnaast zullen op het overleg ook knelpunten rond ervaringsgerichte 
stages en de organisatie van een flexibel opleidingsaanbod besproken worden. Voor CD&V 
Maldegem is werkgelegenheid in eigen streek een prioriteit! 

 
Meting geluidsoverlast windmolens 

 

 
 

Ook in het dossier van de windmolens laat CD&V zich niet op stang jagen. Een buurtcomité 
uitte in de loop van de voorbije maanden haar terechte bezorgdheid over de door de 
windmolens veroorzaakte geluidsoverlast. Een problematiek waar sommigen uit de oppositie 
menen politiek munt uit te moeten slaan. 
Alle bestaande molens werden in beroep vergund door het provinciebestuur na voorafgaand 
negatief advies van de gemeente. Momenteel gelden voor de inplanting van windmolens 
alleen afstandsregels, vanaf volgend jaar zullen ook geluidsnormen van kracht zijn. 
De CD&V-mandatarissen werkten ondertussen achter de schermen hard. Zo werd er overleg 
georganiseerd met alle exploitanten van windmolens en het buurtcomité. Binnenkort gaat er 
een meetcampagne van start om de geluidsoverlast in kaart te brengen. Deze aanpak is uniek 
voor Vlaanderen. De campagne wordt georganiseerd samen met het stadsbestuur van Eeklo en 
het provinciebestuur. De resultaten van de campagne zullen bepalend zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het windmolenplan van de provincie. 
Hoopgevend voor de omwonenden is bovendien dat alle exploitanten zich bereid toonden 
maatregelen te nemen om extreme geluidsoverlast tegen te gaan! 
De meetcampagne gaat van start met een infoavond die zal doorgaan op 13 november (20 uur) 
in den Hoogen Pad. 



CD&V Maldegem toont zo dat bezorgdheid om het welzijn van de inwoners van onze 
gemeente geen inhoudsloos begrip is. 

 

Plannen patrimonium krijgen vorm 
 

 
 

CD&V Maldegem wil ook in de toekomst staan voor een gezond beheer van financiën en 
patrimonium. Binnen het schepencollege werd samen met coalitiepartner Groen! een 
consensus bereikt over de toekomst van het gemeentelijk gebouwenpatrimonium. De 
krachtlijnen van dit beleid zijn het afstoten (verkopen) van gebouwen die niet meer functioneel 
zijn en/of veel energie verslinden en het centraliseren van een aantal diensten. De 
opbrengsten van deze hele operatie zullen aangewend worden voor de bouw van een nieuw 
multi-functioneel centrum op de site van de KUMA. Daar zullen jeugdhuis de Redekiel en de 
KUMA een plaatsje krijgen, er wordt ook repetitieruimte voorzien én er komt een 
multifunctionele polyvalente zaal. 
In de loop van de komende weken kunnen alle gemeentelijke adviesraden hun visie geven op 
de voorliggende plannen. Op de gemeenteraad werd reeds een principiële beslissing genomen 
over de verkoop van de vroegere sporthal. 
 

Speelbos ingeploeterd 

 
Bij heel wat CD&V-mandatarissen haalde het jeugdsentiment op 20 oktober bij de inhuldiging 
van het speelbos de bovenhand. De plannen voor de aanleg van een Speelbos dateren reeds 
uit de vorige legislatuur en konden dit jaar gerealiseerd worden. 
De aanleg van een speelbos werd mogelijk door de aankoop van gronden aan de Doorstraat. In 
de nabije toekomst zullen jeugdbewegingen er niet alleen kunnen ravotten, maar ook op bivak 
kunnen. Naast een vuurplaats en een blotevoetenpad worden er ook nog een speelheuvel en 
andere voorzieningen aangelegd. De uitbouw kadert in een project rond de ontsluiting en 
valorisatie van het landschapspark Drongengoed. 



 
 
 

KUMA rondt de kaap van 500 leerlingen 

 
Aan de KUMA in Maldegem zijn momenteel meer dan 500 leerlingen ingeschreven. Dat zijn er 
50 meer dan vorig jaar. De voorbije drie jaar groeide de KUMA van 300 naar 500 leerlingen! 
Het goede beleid van de voorbije jaren wordt dus een succesverhaal. Zo werden de voorbije 
jaren stappen gezet door de samenwerking met de gemeente Aalter en de uitbreiding van het 
weekendaanbod voor jongeren. De plannen voor een nieuwbouw komen dan ook niets te 
vroeg, want de KUMA barst momenteel zo’n beetje uit haar voegen. 

 
 

Nieuw dak voor CHIRO Kleit 
 
 

Ook in de coalitie met Groen! blijft CD&V Maldegem de kaart van de jeugd trekken. Zo wordt 
het dak van de Chirolokalen aan de Kleitkalseide vernieuwd. Bij de vernieuwing wordt ook een 
onderdak en isolatie geplaatst, de zolder zal na afloop als bergruimte kunnen gebruikt worden. 
De werken worden deels gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de gemeente komt ook 
in aanmerking voor de isolatiepremie! 

 
 

 


