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Belastingen? 
 
Van raadslid Wim Swyngedouw weten we ondertussen dat hij principieel gekant is tegen 
elke vorm van subsidies die zowel door de Europese, als de Federale en Vlaamse overheid, 
maar ook door de provincie en het eigen gemeentebestuur uitgekeerd worden. In 
Maldegem krijgen bijvoorbeeld de sportclubs, maar ook sociale en culturele verenigingen, 
de jeugdbewegingen en verder ook de erkende kermiscomités en ja, ook de Verenigde 
Handelaars Maldegem Centrum toelagen en tussenkomsten voor tal van initiatieven. 
Op de gemeenteraad van september ging Swyngedouw nog een stapje verder. Volgens het 
Open VLD-raadslid betalen ambtenaren geen belastingen omdat ze betaald worden door 
de overheid. Een boodschap die politiemensen, verpleegkundigen en bijvoorbeeld ook 
leerkrachten graag zullen horen. 

  
Ruil 
De gemeente Maldegem, gaat op voorstel van de CD&V de Dekenij, Deken de 
Fonteynestraat 3, ruilen tegen het Oud Stadhuis, gelegen Marktstraat 40, en een perceel 
grond gelegen te Maldegem, Kleitkalseide, tussen de nummers 6c en 6f, met een 
oppervlakte van 630 m² en mits een opleg te betalen door het Kerkbestuur van een bedrag 
van 60.000 euro.  
 

 



De dekenij is zoals bekend eigendom van de gemeente die door de ruil dus het Oud 
Stadhuis, een stuk grond en 60.000 euro krijgt. De gemeente wordt daardoor eigenaar van 
twee historische panden langs de Marktstraat: het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis. 
Bovendien wordt de gemeente eigenaar van een stuk grond, palend aan een stuk grond dat 
de gemeente reeds in bezit had. Daar bovenop ontvangt de gemeente Maldegem nog eens 
60.000 euro. Goed onderhandeld denken wij dan. 
 
Met de kerkfabriek zal bovendien een erfpachtovereenkomst afgesloten worden voor de 
dekenij, daardoor blijft er bij restauratie een mogelijkheid tot het bekomen van een 
maximale subsidie. 
“Onze bedoeling is om op termijn Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis te verkopen. Door 
beide eigendommen samen te brengen is er een meerwaarde en heeft de potentiële koper 
meer mogelijkheden”, zegt burgemeester Marleen Van den Bussche. “Het is waar dat de 
dekenij te groot is voor de deken, dat heeft hij zelf ook reeds aangegeven. Maar door de 
ruil heeft de kerkfabriek nu ook de mogelijkheid om een deel van de dekenij een andere 
bestemming te geven. Als we de dekenij niet hadden geruild, dan hadden we die als 
gemeente vroeg of laat zelf moeten restaureren, zonder maximale subsidie en met het 
belastinggeld van de Maldegemnaar.” 
 
Blijkbaar is dat laatste wat een deel van de oppositie wél wil, want sommigen trokken fel 
van leer tegen de hele operatie. 
 
Concurrentie 
 
Commotie op de gemeenteraad voor de goedkeuring van een samenwerkingsprotocol 
sport tussen de gemeente Maldegem en de stad Eeklo. De oppositie nam het niet dat het 
protocol reeds eerder goedgekeurd werd door het college en enkel nog moest bekrachtigd 
worden door de gemeenteraad.  
 
Een vreemde kronkel, want de inhoud van de overeenkomst ligt volledig in de lijn van wat 
eerder reeds binnen het Autonoom Gemeentebedrijf (waar de gemeenteraad de raad van 
bestuur vormt) werd afgesproken. “Bedoeling is dat we de programmatie in beide 
zwembaden op elkaar gaan afstemmen en overleg gaan plegen inzake tarifiëring en 
doelgroepen. Eigenlijk willen we elkaar inzake werking gaan versterken en niet 
beconcurreren”, zegt Frank Sierens. Geert De Roo vult aan: “In Eeklo ligt de focus op het 
competitiezwemmen, wij richten ons op de recreatieve zwemmer met een bijzonder 
aanbod voor senioren en mensen met een beperking.”  
Door het protocol kan Eeklo in de toekomst wel rekenen op betoelaging voor de aanleg van 
een zwembad met bovenlokaal belang. “Maar dat is een ambitie die wij sowieso niet 
hebben.” 
 
Opvallend, de oppositie leverde kritiek op de jaarlijkse kostprijs van ons Sint-Annazwembad 
van om en bij de 500.000 euro. Maar misschien moeten Open VLD en N-VA maar eens 
kleur bekennen: willen zij het zwembad dicht of hogere tarieven? CD&V vindt dat 
zwemmen laagdrempelig en democratisch moet blijven. Een standpunt dat gedeeld wordt 
door duizenden Maldegemnaars, getuige de bijna 100.000 zwembeurten die het Sint-
Annabad jaarlijks telt. 
 

Twee gezichten 
 
Dat de Maldegemse oppositie twee gezichten heeft, weet wie de gemeentepolitiek volgt al 
langer. Op de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf keurden meerderheid 



en oppositie unaniem de jaarrekening van het AGB goed. Op de gemeenteraad keerde 
alweer een deel van de oppositie hun kar en kon een goedkeuring van de jaarrekening 
plots niet meer. Bizar….Blijkbaar is het makkelijker om de spierballen te rollen als er wat 
publiek in de zaal zit en toont men een ander gelaat als dat publiek er niet zit. 
 
Kapelaanstraat 
 
Sinds 1 september 2014 is er in de Kapelaanstraat en beperkt éénrichtingsverkeer 
toegestaan. Die maatregel moest een eind maken aan de nogal bizarre toestand waarbij in 
het smalste deel verkeer in beide richtingen mogelijk was en verkeer vanuit de Parklaan 
naar de Kapelaanstraat daarentegen niet toegestaan werd. 
Nu de proefperiode afgelopen is volgde een uitgebreide bevraging en consultatie van de 
buurtbewoners. Die zijn overwegend voorstander van het behoud van de huidige toestand. 
Een pleidooi dat ook bij CD&V niet in dovemansoren valt en daarom zal in de toekomst 
plaatselijk verkeer in de Kapelaanstraat mogelijk blijven. Onderzocht zal ook worden wel 
snelheidsremmende maatregelen kunnen genomen worden. Ook de nieuwe maatregel zal 
na verloop van tijd geëvalueerd worden.  
 
Opvallend alweer: alvast een deel van de oppositie onthield zich. Standpunten innemen en 
verantwoordelijkheid opnemen is voor sommigen blijkbaar moeilijk. 
 
Andermans veren 
 
De M-bon zorgde op de gemeenteraad voor beroering. De M-bon is een waardebon die zal 
kunnen aangekocht worden op het gemeentehuis, met de bon zal kunnen betaald worden 
bij de lokale handelaars.  
 
Kortom, het ideale geschenk voor wie een manier zoekt om de lokale middenstand zijn 
graantje te laten meepikken. Schepen Marten De Jaeger lanceerde de idee reeds maanden 
terug, een idee dat prompt werd opgepikt door bepaalde leden van de oppositie die het 
zowaar ook nog wilden verkopen als hun idee. En diezelfde oppositie (Peter Van Hecke, 
Open VLD)  ging nog een stapje verder door ….Marten De Jaeger er op de gemeenteraad 
van te beschuldigen om hun idee ingepikt te hebben.  
 
Op iedere M-bon staat een uniek nummer en de uitgiftedatum. Er zijn twee types: € 10 of € 
25. Je koopt de bon op het Gemeentehuis. Binnen het jaar moet je de bon uitgeven bij een 
van de deelnemende handelaars. De handelaar die een bon ontvangt, moet die terug aan 
het gemeentebestuur bezorgen. De gemeente betaalt dan de waarde van de bon terug aan 
de handelaar. 
 
Sporten na School 
 
Vanaf 5 oktober start een eerste reeks van Sport Na School. Leerlingen van het secundair 
onderwijs kunnen zo aan een voordelige prijs uiteenlopende sporten beoefenen. Sport Na 
School is een initiatief van Stichting Vlaamse Schoolsport, Bloso en de lokale sportdiensten. 
Sport Na School bestond eerder al in andere regio’s. Maar vanaf begin oktober start het nu 
ook in het Meetjesland. Leerlingen kunnen zich via de website www.sportnaschool.be of 
via hun school inschrijven en kiezen uit o.a. het sportaanbod in Maldegem. Leerlingen 
kunnen zich inschrijven voor twee periodes, één in het najaar en een tweede in het 
voorjaar. De eerste periode start op 5 oktober. Iedere periode duurt twaalf weken. Om 
deel te nemen betaal je € 30 per periode of € 45 voor beide periodes.  
“Met Sport Na School kunnen leerlingen uit het secundair voordelig sporten. Ze hoeven 

http://www.sportnaschool.be/


enkel te kiezen wat, waar, wanneer en hoe vaak ze willen sporten. Ze zijn automatisch 
verzekerd via Bloso”, zegt schepen van Sport Geert De Roo. 
Leerlingen vinden alle info online op www.sportnaschool.be en in hun school. 
 
Gratis huisvuilzakken voor Stoma-patiënten 
 
Er is een nieuw reglement voor gratis huisvuilzakken om medische redenen. 
Stomapatiënten en patiënten die sondevoeding krijgen, hebben nu ook recht op medische 
restafvalzakken. Eerder kregen incontinentie- en thuisdialysepatiënten al een aantal gratis 
huisvuilzakken om medische redenen. 
 
“In het vorige reglement hadden enkel incontinentie- en thuisdialysepatiënten recht op die 
medische huisvuilzakken”, aldus Marten De Jaeger, schepen van Milieu. 
“Incontinentiepatiënten hebben jaarlijks recht op twintig grote huisvuilzakken, 
thuisdialysepatiënten op honderd grote huisvuilzakken.” 
 
Het nieuwe reglement en de aanpassingen kwamen overigens tot stand met een inbreng 
van de verpleegkundigen uit de Maldegemse gemeenteraad, Anne Van den Abeele voor 
CD&V en…Leen Boessier (N-VA). Waarmee nog maar eens aangetoond wordt dat de kritiek 
van de oppositie als zou CD&V niet open staan voor hun inbreng ontkracht wordt. 
 

Stand-up 
 
En noteer alvast ook maar weer de datum van de volgende CD&V-nieuwjaarsreceptie: 
zondag 17 januari 2016. 
 
CD&V gaat die dag nog een stapje verder en smukt de nieuwjaarsreceptie nog wat verder 
op. De formule van dit jaar wordt behouden, maar we legden alvast stand-up comedian 
Koen De Wulf vast om het reilen en zeilen in de gemeente onder een humoristische loupe 
te nemen. 
 
Bestuursvergaderingen 
 
Noteer misschien ook maar de datum voor de volgende bestuursvergadering; maandag 26 
oktober, concertzolder Oud Sint-Jozef. CD&V Maldegem nodigde de directeur van afdeling 
OCMW’s van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Piet Van Schuylenbergh uit 
om te komen praten over de inkanteling van de OCMW’s in de gemeente. Verder staat ook 
de mogelijke oprichting van een zorgbedrijf Maldegem op de agenda met OCMW-secretaris 
Piet Vanwambeke als spreker. Kortom, CD&V Maldegem maakt haar belofte om 
(bestuurs)leden nauwer te betrekken bij het beleid waar.  
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