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Maldegem Leeft was de slogan die in de vorige legislatuur gelanceerd werd. 
CD&V Maldegem overdreef daarmee geenszins, zo blijkt ook vandaag.

In de aanloop naar de zomervakantie was er al het gezellige 
multicultureel festival op de terreinen van het OCMW en ‘Al onder 
de Rock’, gevolgd door de braderie de succesvolle uitzendingen op 
groot scherm van de voetbalavonturen van onze Rode Duivels. Maar 
ook daarnaast gebeurde er al heel wat. 

Zo organiseerden de inwoners van de Thijskensstraat een buurtfeest 
en organiseerde de Landelijke Gilde in Donk haar derde editie van de 
‘boerengolf’. Maar ook de komende weken en maanden staat er nog 
heel wat te gebeuren met op kop de dorpskermissen van Middelburg, 
Adegem, Kleit en Donk en straks in september ook in Maldegem. 
In steeds meer buurten en wijken worden er ondertussen met logistieke 
ondersteuning van de gemeente ook buurtfeesten georganiseerd. Denk 
maar aan de Zandakkers, Heulendonk Feest, Hof te Praat, Akkers, den 
Briel, het Molentje en de Kwezelweg. 

Andere blikvangers in het zomeraanbod zijn de 11 juli-viering met 
zoals altijd een gratis concert in het park, de Highlandgames, Couleurs 
de Vie, Genieten van Maldegem, de dag van de Landbouw en later dit 
jaar ook het Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien en zoveel andere 
evenementen. 

De mandatarissen van CD&V Maldegem hopen straks op al deze 
evenementen veel inwoners van onze gemeente te kunnen ontmoeten. 
CD&V Maldegem dankt ook van harte de vele vrijwilligers en 
verenigingen, de handelaars en zovele anderen zonder wie al deze 
fantastische evenementen niet zou kunnen plaats vinden.
Maldegem Leeft!

PS: details over deze evenementenkalender zijn terug te vinden in de 
Uitkalender op de website van onze gemeente.

We geven alvast enkele blikvangers mee:
- 8 juli:  Gratis concert in ’t Park met Lieven Tavernier,   

 the United Brass Band en the Motorboat Club
- 10 juli:  De Highlandgames op de terreinen vlak bij  

 Den Hoogen Pad in Adegem
- 10 juli:  Rommelmarkt in Maldegem-centrum
- 12 juli:  Avondmarkt in Adegem Dorp
- 26 juli:  Rommelmarkt in Kleit
- 5 augustus: Couleurs de Vie in het Sint-Annapark
- 14 augustus: Skate-event op de terreinen aan Den Hoogen Pad
- 28 augustus: Genieten van Maldegem met als uitvalsbasis het  

 horecadorp in het Sint-Annapark
- 18 september: Belgisch Kampioenschap orgeldraaien in de centrum- 

 straten van Maldegem

Maldegem leeft!

Maldegem

Nieuwskrant van             Maldegem - Juli 2016 - volg ons op facebook en twitter

Goed Gezind Maldegem

Uitgebreid zomeraanbod
Op vrijdag 1 juli schiet de zomervakantie uit haar startblokken. Voor 
CD&V Maldegem is en blijft het voorzien in een uitgebreid aanbod 
voor de Maldegemse jongeren een prioriteit. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het met de vrijetijdsdiensten uitgewerkte zomeraanbod 
voor de kinderen. Zo kan je 6 weken sport en spel combineren met 
speelpleinwerking in Adegem en in Kleit. 
In Maldegem-centrum kunnen de kinderen terecht bij vzw Oranje in 
het park.

Met dit aanbod kunnen kinderen zich voluit uitleven tijdens de 
zomermaanden. De speelpleinen sluiten traditiegetrouw de zomer af 
met een bezoek aan een pretpark.“We zijn fier op ons jongerenaanbod 
tijdens de zomer. Kinderen kunnen er terecht voor sport en spel, 
speelpleinwerking en onze fantastische jeugdbewegingen staan garant 
voor een superleuk en actief kamp”, aldus schepen voor jeugd Valerie 
Taeldeman.

Voor een overzicht van het zomeraanbod: www.maldegem.be/zomerkalender-2016
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Uit onze buurtbabbel in Donk...
* In Donk vroegen de inwoners 
wanneer de bomen in de 
Brezendedreef zullen gerooid 
worden. Die zijn volgens de  
buurtbewoners in erg slechte 
staat waardoor er risico is op 
omwaaien. Op vraag van CD&V 
wordt de kapvergunning eerstdaags 
afgeleverd. De bomen zullen nog 
deze zomer gerooid worden.  
*De gemeente gaat ook in overleg 
met het gemeentebestuur van Sijsele om het Sint-Maartensstraatje 
tussen de Pastoor De Swaeflaan en AZ Alma aan te pakken. Dit is, 
ook voor rolstoelpatiënten de kortste weg naar het ziekenhuis, het 
pad is in bijzonder slechte staat maar ligt op grondgebied van onze 
buurgemeente. 

Uit onze buurtbabbel in de Bloemenwijk…
*Enkele putten in de wegen zullen 
eerstdaags opgevuld worden. 
*Buurtbewoners kloegen ook over 
veel zwerfvuil in de gracht langs de 
Oude Molenweg. Dit zal gemeld 
worden aan de verantwoordelijken 
van het MOP-team. 
*Verder waren er vragen van omwonenden over verzakte rioolputjes, 
de plaatsing van bijkomende lichtpunten op de hoek van Rozenlaan 
en Aalterbaan en het snoeien van de bomen in de wijk. Ook deze 
vragen krijgen de nodige aandacht en worden verder onderzocht.

Tijdens de 
buurtbabbel 
trakteert 
CD&V en kan je 

informeel verder 
praten iedereen welkom

Ontmoet 
onze

mandatarissen!

Uit onze buurtbabbel op Veldekens…
*Er waren veel klachten en 
opmerkingen van de omwonenden 
over de door Administratie Wegen 
en Verkeer uitgevoerde werken 
voor de heraanleg van de weg. In 
overleg met de buurtbewoners 
komt er nu telkens een haag aan 
elke kant van de weg, maar aan 
beide zijden van elke oprit komen 
er ook twee grasdallen. De bermen 
zullen ingezaaid worden met 
klaver. 
*Aan de politiediensten werd ondertussen ook gevraagd om meer 
controles te doen op het naleven van de snelheidsreglementering. 

Uit onze buurtbabbel op Strobrugge…
*De inwoners daar hadden vooral klachten over de files tijdens 
het weekend en het vele sluipverkeer. Onze mandatarissen gingen 
ondertussen in overleg met de Administratie Wegen en Verkeer 
met de vraag om aan de Expresweg een conflictvrij verkeerspunt 
te voorzien en ook de roodfaze voor het verkeer komend uit de 
richting Maldegem langer te maken. Zo moet het verkeer dat de 
afslag richting Antwerpen wil nemen meer tijd krijgen en worden 
files beperkt. 
*Ook de wateroverlast langs de Noortem en Paddepoele zal worden 
aangepakt. Op vraag van de buurtbewoners zullen ook de te hoge 
zijbermen langs de Rokalseide afgegraven worden zodat het water 
sneller kan afgevoerd worden. 

Uit onze buurtbabbel in Middelburg…
*Onderzocht zal worden of er eind dit jaar ook in Middelburg 
kerstverlichting kan komen. De buurtbewoners zijn alvast vragende 
partij… *Maar niet alleen daarvoor. Zo vroegen ze ook meer 
snelheidscontroles langs de Fortuinstraat en controles op het 
naleven van de zone 30 in de dorpskom. 
*Ook het onkruid op voetpaden en langs de weg zal aangepakt 
worden. 
*De gemeente zal ook onderzoeken in welke mate het parkeren op 
het grasplein naast de kerk kan toegelaten of gemakkelijker gemaakt 
worden. 

    Buurtbabbels zijn ontmoetingen met onze 
inwoners op een laagdrempelige manier en hebben 
wel degelijk nut”, zegt burgemeester Marleen Van 
den Bussche.  “Diegenen die geweest zijn en hun 
bezorgdheden geuit hebben zullen merken dat we 
die ook ernstig nemen.

“
”

werkt aan toegankelijkheid
Het is onder impuls van toenmalig OCMW-voorzitster en huidig burgemeester Marleen Van den Bussche dat 
Maldegem ingezet heeft op toegankelijkheid. In de eerste plaats door de aanwerving van een inclusie-ambtenaar. 

Maldegem was daarmee in Vlaanderen één van de toonaangevende gemeenten waarin een stuurgroep voor personen 
met een beperking werd opgericht. Die stuurgroep krijgt inspraak bij de besteding van een toegankelijkheidsbudget. 
Het gaat om beperkte aanpassingen en gebouwen die de toegankelijkheid voor andersvaliden vergroten.

Onder impuls van CD&V Maldegem wordt dat beleid nu verder gezet. Een veertigtal 
handelaars werkte mee aan een screening van hun handelszaak op toegankelijkheid. 
Via de app ‘On Wheels’ (www.onwheelsapp.com) zullen die toegankelijke Maldegemse 
handelszaken in kaart gebracht worden. 

Een greep 
uit onze
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Maldegem toont Vlaanderen de weg

Maldegem

Maldegem blijft groeien

Maldegem is en blijft een aantrekkelijke gemeente. Niet alleen voor de 
detailhandel en ondernemingen, maar ook voor burgers. Ook vorig 
jaar nam het aantal inwoners in onze gemeente toe.

Vorig jaar waren er 207 geboorten in onze gemeente en 223 overlijdens. 
Toch blijft het inwonersaantal groeien en dat komt vooral omdat steeds 
meer mensen in onze gemeente komen wonen. Zo kwamen er vorig 
jaar maar liefst 1077 mensen in onze gemeente wonen, anderzijds 
verhuisden er 997 mensen naar het buitenland of een andere gemeente.

In totaal groeide de Maldegemse bevolking vorig jaar met 64 inwoners 
aan tot 23.522 inwoners en gaat daarmee dwars op de door het Centrum 
voor Bevolkings- en Gezinsstudie in. Volgens de prognoses zou de 
bevolking in Maldegem stelselmatig dalen tot 21.981 vorig jaar. Niets 
blijkt dus minder waar te zijn!

Ook een aantal andere gemeenten in de regio kennen een groei, 
anderen gaan er dan weer fors op achteruit. 

Vorig jaar werden op initiatief van CD&V Maldegem de nieuwe inwoners 
van onze gemeente uitgenodigd op ‘Genieten van Maldegem’. Daar 
werd een aantal onder hen gevraagd waarom ze naar Maldegem 
verhuisden. “De uitstekende ligging en goede ontsluiting blijken 
troeven te zijn”, weet schepen van burgerzaken Annelies Lammertyn, 
“maar ook het uitgebreide onderwijsnet en aanbod aan voorzieningen, 
gaande van kinderopvang tot seniorenopvang. Nieuwe inwoners blijken 
onze gemeente ook als een levendige en mooie gemeente te ervaren 
met een rijk socio-cultureel leven!”

Burgemeester Marleen Van den Bussche vult aan: “De evolutie toont 
ook aan dat voor Maldegem een fusie met andere gemeenten niet aan 
de orde is. Onze gemeente blijft groeien en dat is de beste garantie voor 
onze toekomst als zelfstandige gemeente.”

Dankzij een aantal technische ingrepen en aanpassingen is het mogelijk om de 
geluidsoverlast veroorzaakt door windmolens terug te dringen. De geluidswaarden 
stijgen daarbij niet boven de door Vlaanderen vastgelegde maximumwaarden. 
Dat blijkt uit een studie die eind vorig jaar uitgevoerd werd in Maldegem.

Het pad voor de geluidsmetingen werd geëffend door schepen Annelies 
Lammertyn die als toenmalig schepen voor Leefmilieu aan tafel ging zitten met 
de exploitanten van de windmolens in Maldegem. Die engageerden zich niet 
alleen om een meetcampagne op te starten, maar toonden zich ook bereid om 
die zelf te financieren. 

“Uit de eerste geluidsstudie van eind 2013-begin 2014 bleek dat de door Vlaanderen 
vooropgestelde normen overschreden werden”, zegt Annelies Lammertyn. “De 
exploitanten toonden zich daarop bereid tot een aantal technische ingrepen.” 
Zo kwamen er aanpassingen aan de wieken en werd het vermogen van de molens 
bij bepaalde windrichtingen en – snelheden aangepast. Die ingrepen blijken nu 
dus ook resultaat af te werpen, ook al betekent dit dat de exploitanten een lager 
rendement dan voorzien halen.

CD&V Maldegem wil nu de resultaten via Vlaams Parlementslid Valerie Taeldeman 
ook op Vlaams niveau presenteren en hoopt dat het Maldegemse verhaal ook 
elders in Vlaanderen navolging krijgt.

© Baert Martine

Maldegem digitaliseert
Onze mandatarissen zitten niet stil. Onder impuls van 
Annelies Lammertyn werd de nieuwe website en de nieuwe 
huisstijl van de gemeente ontwikkeld. Zij werden enige tijd 
terug al voorgesteld. Maar ondertussen werden er op vraag 
van schepen Valerie Taeldeman ook nieuwe stappen gezet op 
het vlak van het digitale loket.

Zo kun je voortaan ook een bouwvergunning online 
aanvragen. Met behulp van een token of met je elektronische 
identiteitskaart en e-ID kaartlezer kun je je melding of 
aanvraag samenstellen, indienen en opvolgen. Extra software 
is niet vereist. Dankzij het digitale omgevingsloket www.
omgevingsloket.be kun je zelf online je dossier samenstellen, 
zonder dat je langs hoeft te komen bij de gemeentelijke 
diensten. 

Een eenvoudig stappenplan op de website helpt je bij je 
aanvraag. Vervolgens ontvangt de dienst Ruimtelijke Ordening 
van de gemeente een melding van het ingediende dossier om 
je aanvraag verder te behandelen. Alles gebeurt snel, efficiënt 
en online. Je draagt met je online bouwdossier ook bij aan het 
milieu want dankzij het digitale omgevingsloket hoef je geen 
papieren exemplaren meer in te dienen. Wie dit wenst, kan 
een bouwaanvraag uiteraard nog op papier indienen. Je kan 
steeds bij de dienst Ruimtelijke Ordening in de Bloemestraat 
45 terecht voor meer informatie.   
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Hof ter Ede schiet op
Wie langs de Weggevoerdenlaan fietst of wandelt zal het ongetwijfeld 
al opgemerkt hebben: de voorbereidende werken voor het nieuwe 
inbreidingsproject Hof ter Ede schieten goed op.

De Ede vormt een natuurlijke as door het project. De verkaveling zelf 
wordt zo veel als mogelijk autoluw met veel aandacht voor fiets- en 
wandelpaden. In de ondergrondse parking van de assistentiewoningen 
zullen een vijftigtal openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

In Hof ter Ede komt er een gevarieerd aanbod van woningen, 
appartementen en in een latere fase ook assistentiewoningen.  De 
vijfendertig woningen met gegroepeerde garages zullen aansluiten 
op de huidige woningen van de Bogaardestraat. Met deze zongerichte 

Schuldenlast blijft dalen
De gemeente Maldegem sloot de rekening voor een derde jaar 
op rij  af met een opvallend positief resultaat: zowel gemeente, 
OCMW, politiezone als autonoom gemeentebedrijf konden 
een positief resultaat voorleggen. Voor de gemeente is er 
zelfs een positief exploitatieresultaat van 8,2 miljoen €, dit is 
6,5 milj € meer dan werd gebudgetteerd.  Dit overschot is zo 
groot omdat er een aantal eenmalige inkomsten waren door 
de herstructurering van een aantal intercommunales waarbij 
de gemeente vennoot is. Zonder die eenmalige meevallers is 
het structurele overschot 3 milj € “Dit is vooral te danken aan 
een strak budgettair beleid, waarin de samenwerking  tussen 
de gemeentelijke diensten en het politieke beleid van cruciaal 
belang is. Ook de toekomstige nauwere samenwerking met het 
OCMW zal een efficiënte inzet van de middelen nog meer ten 
goede komen”, meent financieschepen Frank Sierens. Daardoor 
gaat ook de schuldafbouw sneller: tegen 2018 zal de schuld met 
meer dan een derde gedaald zijn en zal de schuld per inwoner 
maar €1300. meer bedragen, een cijfer dat ver onder het Vlaamse 
gemiddelde ligt.

Verantwoord ondernemen
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de leidraad in het 
beleid en de gemeente wil hierin ook een voortrekkersrol spelen 
voor al zijn burgers en ondernemers”, zegt schepen Marten De 
Jaeger.

Wist je ook dat
•  De wegbermen in Maldegem voortaan op ecologische wijze gemaaid worden? Sinds 2015 werkt de gemeentelijke Groendienst met een 

ecomaaier voor de maaiwerken in eigen beheer. Maldegem was toen de tweede gemeente in Vlaanderen die investeerde in dergelijk 
ecologische systeem dat in Nederland al jaren is ingeburgerd. Voortaan zal ook een externe aannemer 700 km Maldegemse wegbermen 
maaien met een ecologisch maaisysteem waarbij zand, zaden en diertjes niet meer meegezogen worden in de zuigwagen. Bovendien blijft 
de schade aan vegetatie en wegbermen daarbij beperkt.

•  Maldegem onder impuls van CD&V Maldegem mee op de pop-up trein springt? Zowel voor het Oud Schepenhuis als voor het boldershuisje 
in het Sint-Annapark is de gemeente op zoek naar kandidaten die er een pop-up zaak willen beginnen. In het Oud Schepenhuis zou tijdelijk 
een handelszaak kunnen komen, het boldershuisje lijkt de ideale locatie voor een ijsjesbar tijdens de zomermaanden. 

•  De op vraag van de Maldegemse CD&V-jongeren georganiseerde blokpunten opnieuw een groot succes waren? Vanaf mei konden studenten 
zowel in de bibliotheek als de cafetaria van Jeugdhuis De Redekiel en in het gemeentehuis terecht om er samen te studeren. 

woningen mikt de projectontwikkelaar vooral op jonge gezinnen die er een  hedendaagse woning zullen vinden in de nabijheid van de 
Maldegemse scholen en kinderopvang. Dat zal trouwens kunnen dankzij een veilig fietspad dat ook het Maldegemse centrum vlot bereikbaar 
maakt.

Bij project hof ter Ede gaat de gemeente ook een partnerschap aan met Eandis voor de plaatsing van zogenaamde “slimme verlichting’. Ook 
de omliggende straten zullen voorzien worden van energiezuinige  en sfeervolle  verlichting.

“Hof ter Eede is een toekomstgericht inbreidingsproject in het centrum van de gemeente dat dank zij een goede samenwerking me de privé 
ontwikkelaar vorm krijgt”, zegt burgemeester Marleen Van den Bussche.  “Het wordt er gezellig wonen en genieten van het mooie van de 
Ede vallei”.

Op het vlak van duurzame investeringen en acties laat de gemeente zich 
niet onbetuigd: 
- energiebeheersing door gerichte investeringen (zwembad, 

bibliotheek, kinderopvang) en afstoten van gebouwen die niet meer 
nodig zijn voor de gemeentelijke werking 

-  fairtrade gemeente: niet alleen inzetten op producten uit de 3° 
wereld, maar ook op eigen streekgebonden en korte-keten producten

-  duurzaam financieel beleid: korte termijnbeleggingen gebeuren bij 
banken en in producten met een ‘fair-trade’-label, waarbij er een 
garantie wordt gevraagd dat de gelden op een ethisch verantwoorde 
manier belegd worden

- volhouden van de grote investeringen in waterbeheersing en 
rioleringen om de Europese normen te halen tegen 2025

Tax-shift 
Ook op het vlak van de inkomsten zitten de hervormingen in de 
belastingen en retributies op kruissnelheid. Vanuit de principes “de 
gebruiker betaalt” en “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” 
heeft de CD&V een lokale tax-shift doorgevoerd. “De bijdragen die aan 
de verschillende bevolkingsgroepen en beroepscategorieën worden 
gevraagd zijn herverdeeld en meer in evenwicht gebracht, waarbij zij 
die een inkomen uit arbeid hebben hierop minder belast worden. Dit 
wordt gecompenseerd door een iets zwaardere belasting van inkomen 
uit bezit.” zegt financieschepen Frank Sierens.


