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 Deze nieuwsbrief is exclusief gewijd aan de 
gemeenteraad van 9 januari laatstleden. 
 

De gemeenteraad van 9 januari kende een bij momenten opnieuw bewogen verloop. Onze 
mandatarissen zetten de puntjes op de i en hebben daarbij een aantal van de leugens en 
onjuistheden die de voorbije weken door de oppositie in diverse publicaties werden 
verspreid, ontkracht. 
 

- Overeenkomst recyclagepark met gemeente 

Knesselare 

 
- Toekomstvisie toerisme 

 

- Ruimtelijke toekomstvisie 

 

- En nog maar eens….huisvuilzakken 

 

 
 
Recyclagepark 
 
De oppositie trok bijzonder fel van leer tegen de overeenkomst die afgesloten wordt met 
de gemeente Knesselare. Inwoners van die gemeente zullen in de toekomst ook naar het 
recyclagepark van Maldegem kunnen komen. De gemeente Knesselare blijft haar eigen 
kleinschalig recyclagepark behouden voor een aantal (gratis) fracties. 
Inwoners van de gemeente Knesselare zullen aan dezelfde tarieven op ons recyclagepark 
terecht kunnen als de Maldegemnaars. De gemeente Knesselare betaalt bovendien de 
noodzakelijke aanpassingen inzake software en informatica en zal daarnaast per bezoeker 
uit Knesselare een vergoeding van 5 euro per bezoek betalen. Deze overeenkomst zal tegen 
eind november geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  
 

 



“De overeenkomst is voor beide gemeenten een win-win-situatie”, maakt schepen Annelies 
Lammertyn zich sterk. “Knesselare moet niet investeren in de uitbouw van een eigen 
uitgebreid recyclagepark, voor onze gemeente is het een mogelijkheid om een deel van de 
uitbatingskosten te recupereren. Bovendien toont het aan dat bovengemeentelijke 
samenwerking ook buiten bestaande samenwerkingsverbanden, mogelijk is.” 
 
Zoals bekend stelde onze gemeente de meerwaarde van een aantal bovengemeentelijke 
overlegstructuren en –platformen reeds eerder in vraag. 
 

Toerisme 
 
Schepen Antoine Pauwels gaf toelichting bij de plannen van de gemeente om niet langer in 
te zetten op een eigen toeristische dienst. “We voorzien wel nog een informatiepunt in het 
gemeentehuis”, zegt de schepen. “Concreet wordt dit uitgewerkt door in het onthaal 
toeristische info te leggen en aan het UIT-loket meer gerichte uitleg te geven. Wat 
verdwijnt zijn de  eigen toeristische initiatieven (toeristische uitgaven, promotie-
initiatieven op beurzen,…) en de organisatie en regeling van de daguitstappen. Daarnaast 
wordt er voor gekozen om de samenwerking met Toerisme  Meetjesland te versterken.” 
 
De toeristische raad zal in de toekomst ook niet meer opnieuw samengesteld worden. “ We 
kiezen eerder voor een overlegmoment met de verschillende toeristische actoren waarbij  
het  de bedoeling is om de actoren samen te brengen.” 
 

Ruimtelijke toekomstvisie 
 
Burgemeester Marleen van den Bussche en de schepenen moesten nog maar eens een 
keer antwoord geven aan de oppositie omtrent de ruimtelijke toekomstvisie voor onze 
gemeente. 
In haar publicaties haalt een oppositiepartij verschillende projecten door elkaar, worden 
ramingen op een hoopje gegooid met budgetten en worden verkeerde cijfers weer 
gegeven. Kortom, een zootje waarin een kat haar jongen niet meer terug kan vinden. In 
één van de volgende uitgaven van CD&V zal hier nader op in gegaan worden. 
 
Over één van de mogelijke projecten die in de N-VA-publicaties op een hoopje gegooid 
worden kunnen we alvast wat duidelijker zijn. Er is momenteel één eigenaar van de 
gronden in het binnengebied tussen de Brielstraat, de Nieuwstraat, de Staitionsstraat en de 
Boudewijn Lippensstraat die interesse heeft om zijn gronden te ontwikkelen. “Maar er zijn 
meerdere eigenaars binnen dit gebied die eigendommen hebben die in aanmerking komen 
om te ontwikkelen”, zegt schepen Geert De Roo. “De gemeente heeft deze mensen 
samengebracht en aan de hand van het Masterplan zijn bepaalde voorstellen gedaan.” 
 
Via het Agentschap Ondernemen is een project ingediend n.a.v. de oproep 
‘Kernversterkende maatregelen’ om in dit gebied als gemeente te participeren, onder meer 
op vlak van het parkeerbeleid en de parkeermogelijkheid. “Het projectvoorstel is aanvaard 
en op die manier halen we  een subsidie van € 70 000 binnen”, zegt de schepen.  
“Het is dus de bedoeling een publiek-private samenwerking aan te gaan met de 
toekomstige ontwikkelaar. Op deze manier kunnen we samen een visie ontwikkelen voor 
het gebied die eveneens past binnen het Masterplan. Het is een uitdaging om wonen-



winkelen- parkeren op een goede manier te organiseren. Ik denk dat dit echt wel een 
kernversterkend project is waar de plaatselijke middenstand ook achter staat. De Cel 
Lokale Economie kan daar in de toekomst ook een rol in spelen samen met de 
centrummanager die in de nabije toekomst wordt aangeworven.” 
 
 
 

Visietekst windturbines 
 
Dat een deel van de oppositie alvast bestuurservaring mist bleek ook duidelijk bij vragen 
over de visietekst over windturbines.  
“De visietekst heeft niets te maken met de lopende geluidsstudie, heeft ook niets te maken 
met de ruimtelijke inplanting van de turbines”, zegt schepen Valerie Taeldeman.  
 
De visietekst heeft te maken met participatie. De Oost-Vlaamse deputatie heeft een 
participatiemodel uitgewerkt om het draagvlak voor windturbines te vergroten. Lokale 
besturen, buurtbewoners, inwoners moeten rechtstreeks kunnen participeren en voor een 
stukje mede-eigenaar worden van een turbine. De deputatie stelt voorop dat het project 
uit minstens 20% participatie moet voorzien. Maar Maldegem wil verder gaan dan 
20%.....we zijn op zoek naar lokale besturen die mee aan de kar willen trekken om de 
participatie van 20% op te trekken naar 50%.” 
 
“N-VA maakt geen duidelijk onderscheid in de verschillende facetten van het dossier wind. 
Er is het luik milieu (lopende geluidsstudie, de Milieueffectenrapportage) , er is het luik 
ruimtelijke planning (de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en er is het luik 
participatie”, besluit de schepen. 
 

Huisvuilzakken 
 
De oppositie probeerde ook om de meerderheid de zwarte piet toe te schuiven inzake de 
foutieve publicatie rond de tarieven van de huisvuilzakken. Bij de infokrant van december 
werd een extra pagina met informatie en rekenvoorbeelden verspreid. Door een fout in de 
drukkerij bij de omzetting van de in een windows opgemaakte tekst naar mc-intosh 
verschenen op die extra bijlage foutieve tabellen. “De drukkerij heeft de fout erkend. Er is 
zeker geen sprake van haastwerk. De informatie is correct doorgegeven, de drukproef die 
aangeleverd werd was eveneens correct, maar dat was dus niet het geval toen met het 
eigenlijke drukken begonnen werd”, zegt schepen Lammertyn. “Van zodra de fout ontdekt 
is werd de bedeling gestaakt. In een gratis publicatie in Vrij Maldegem werden wel de 
correcte tabellen geplaatst, die zullen ook in een volgende infokrant staan. 
Ondertussen wordt werk gemaakt van een planning voor de bedeling van de gratis 
huivuilzakken aan de inwoners van de gemeente.  
Meer details daarover volgen binnenkort, uiteraard ook in deze nieuwsbrief. 
 

 
 
 

 


