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Eerste buurtbabbel 
 
Op zaterdag 24 oktober organiseerde CD&V Maldegem haar eerste buurtbabbel in een 
(hopelijk) lange reeks. De CD&V-mandatarissen tekenden massaal present bij Aimé Berth 
op Veldekens. Ook een dertigtal buurtbewoners kwamen ‘buurten’. 
 
Met het initiatief wil de lokale afdeling dichter bij de inwoners van onze gemeente komen. 
Geen lange uiteenzettingen of speeches op de buurtbabbel, wel raadsleden die luisteren 
naar de bekommernissen van de buurtbewoners, naar hun ideeën en voorstellen. Op 
Veldekens kwamen uiteraard de problemen rond de heraanleg van de wegenis naar voor 
als één van de voornaamste bekommernissen van de buurt. Positief is dat ook veel 
buurtbewoners zelf voorstellen en suggesties aanreikten om tot een oplossing te komen. 
Overigens mondde de buurtbabbel alvast uit in één concreet initiatief: enkele 
buurtbewoners willen jaarlijks een bescheiden buurtfeest organiseren om de mensen 
dichter bij elkaar te brengen.  
Dat is ook wat CD&V Maldegem wil doen: mensen verbinden! 
 
Overigens: wie ook een buurtbabbel wil of een locatie kent voor één van onze volgende 
buurtbabbels mag dit steeds melden aan één van onze mandatarissen. 
 
Blokpunten voor studenten 
 
De Maldegemse studerende jeugd krijgt binnen afzienbare tijd ook in eigen gemeente een 
blokpunt. Momenteel zijn tijdens de blokperiode al een aantal plaatsen beschikbaar in de 
plaatselijke bibliotheek. De gemeente onderzoekt nu of er daar bijkomende plaatsen 

 



kunnen voorzien worden. Samen met de jeugdraad en de CD&V-jongeren die de vraag 
stelden, wordt ook naar mogelijke bijkomende locaties gezocht. 
 
Op de gemeenteraad van oktober werd door Jong Cd&V Maldegem bij monde van raadslid 
Maarten De Smet de vraag gesteld naar de inrichting van een lokaal blokpunt. “We 
organiseerden eerder dit jaar een enquête, daarin kwam de nood aan een lokaal blokpunt 
duidelijk naar voor”, zegt De Smet.  
 
Heel wat studenten troepen samen in bibliotheken, studielokalen, cafetaria’s …om samen 
te blokken. Universiteiten en hogescholen zoeken ruimtes om hun studenten een 
aangename, ‘sociale’ studieplek aan te bieden maar er blijft een tekort aan dergelijke 
locaties. Studenten die kiezen om thuis te studeren in eigen gemeente hebben vaak deze 
mogelijkheden niet. Daarenboven vinden studenten het vaak moeilijk om tijdens de blok- 
en examenperiode hun pauze- en studieplanning goed op elkaar af te stemmen. Naast 
samen studeren en elkaar aanmoedigen, zou er op het blokpunt ook voldoende aandacht 
moeten zijn voor leuke ontspanningsmomenten.  
Schepen Taeldeman reageerde positief op dit voorstel en gaf mee dat reeds in de 
bibliotheek een 8-tal plaatsen beschikbaar zijn voor blokkende studenten. Dit kan zeker 
verder uitgebreid worden in de toekomst. De schepen gaf eveneens een voorstel naar Jong 
Cd&V om samen met de studenten te zoeken naar andere mogelijke locaties om dit te 
organiseren, de gemeente zal hierbij de nodige ondersteuning bieden. 
 
 
Belasting aangepast 
 
Open VLD pakt dezer dagen triomfantelijk uit met de verlaging van de belasting op 
economische bedrijvigheid. CD&V lanceerde eerder dit jaar al een voorstel om deze 
belasting te hervormen. Deze hervorming zorgt er voor dat de belasting op hinderlijkheid 
wegvalt en ingepast wordt in de belasting op economische bedrijvigheid. De tarieven daar 
worden aangepast. “De aangepaste belasting is er één waarin rekening gehouden wordt 
met de rechtsvorm, de oppervlakte, de mate van hinderlijkheid én we voorzien een 
uitbreiding van de vrijstelling voor startende bedrijven of ondernemingen”, zegt 
financieschepen Sierens. Ook voor de landbouwers worden aangepaste, lagere tarieven, 
voorzien.  
 
De Open VLD leverde zoals te verwachten viel, forse kritiek op de aanpassing, de partij 
stemde tegen, maar pakt op haar website wel triomfantelijk uit met de verlaging van de 
belasting als zou die er gekomen zijn dankzij haar. 
 
Niets is minder waar! 
 
 Heel wat ondernemers en bedrijven waren vroeger vrijgesteld en hebben het juist aan 
Open VLD en Bart Van Hulle te danken dat deze vrijstelling wegviel! Het is immers Bart Van 
Hulle die via juridische weg deze belasting in vraag stelde. Zijn advocaat pleitte daarbij dat 
het gelijkheidsbeginsel geschonden was omdat sommigen deze belasting moesten betalen 
en anderen dan weer vrijgesteld waren! 
 
De meerderheid kwam daardoor voor een verscheurende keuze te staan: de belasting 
afschaffen of iedereen belasten. Het afschaffen van deze belasting zou leiden tot een 
aanzienlijk inkomensverlies en zou zich ongetwijfeld opnieuw vertalen in andere 
belastingen waarvan vooral loon- en weddetrekkenden het slachtoffer zouden worden. 
 



Dus werd de belasting hervormd en kwamen er gedifferentieerde tarieven. Overigens 
kregen de Maldegemse bedrijven en zelfstandigen, maar ook de landbouwers uitgebreid 
inspraak bij het tot stand komen van het nieuwe reglement.  
 
Daarmee komt CD&V Maldegem haar eerder gemaakte beloftes waar! 
 
 
Maskers vallen af! 
 
Bij de discussie over de aangepaste belasting kwam de ware aard van de Open VLD-
oppositie ook duidelijk naar voor! De partij pleitte bij monde van Bart Van Hulle onverkort 
voor het afschaffen van alle belastingen voor bedrijven en het verhogen van de 
aanvullende personenbelasting en het verhogen van de onroerende voorheffing 
(opcentiemen). 
 
Maatregelen waarvan andermaal vooral loon- en weddetrekkenden het slachtoffer zouden 
worden!  
 
Van Hulle probeerde zijn uitspraken nog te nuanceren, maar voor CD&V is duidelijk waar 
Open VLD voor staat. Volgens die oppositiepartij moet onze gemeente vooral ook de 
betere middenklasse aantrekken. Kortom, wie moet rondkomen met een bescheiden 
pensioen of uitkering heeft voor Van Hulle en kompanen geen plaats meer in onze 
gemeente! 
 
Afvaltoerisme 
 
En ook bij N-VA komt de ware aard ondertussen naar boven. Fractieleider Johan De 
Metsenaere bekende op de gemeenteraad woordelijk dat hij zijn afval niet afvoert naar het 
gemeentelijk containerpark, maar daarvoor langsgaat bij een aantal gemeentelijke 
containerparken in de buurgemeenten. De Metsenaere geeft daarmee toe dat hij op 
systematische wijze de plaatselijke reglementeringen overtreedt. 
 
N-VA wil zowaar ook af van de papiercontainers en papierslagen die door tal van 
verenigingen georganiseerd worden om de clubkas te spijzen. 
 
 Overigens is de ophaling van papier in de regio Meetjesland georganiseerd op basis van 
afspraken die binnen intercommunale IVM gemaakt werden. En het afleveren van papier 
op het gemeentelijk containerpark is nog altijd gratis, net zoals het aanleveren van tal van 
andere fracties gratis is en blijft! 

 


