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 CD&V bevestigt afspraken  
CD&V Maldegem begint straks met de voorbereiding van de politieke wissel die per 1 januari 
volgend jaar doorgaat. Antoine Pauwels stelt dan zijn schepenmandaat ter beschikking en 
wordt opgevolgd door Marten De Jaeger. Over de herverdeling van de bevoegdheden die 
met die wissel gepaard gaat was reeds een afspraak gemaakt bij het begin van deze 
legislatuur. Die afspraken werden nu op een overleg tussen de CD&V-schepenen en CD&V-
voorzitter Piet Vercruysse zo goed als volledig bevestigd.  
De bevoegdheden van Antoine Pauwels inzake burgerlijke stand, jubilea, bevolking en 
kieszaken worden overgenomen door Annelies Lammertyn. Haar bevoegdheden inzake 
leefmilieu, afvalbeleid en ontwikkelingssamenwerking gaan naar nieuwkomer Marten De 
Jaeger. Die neemt ook lokale economie over van Geert De Roo en toerisme over van Antoine 
Pauwels. Geert De Roo neemt er seniorenbeleid en verbroedering bij, erfgoed gaat naar 
Frank Sierens die op zijn beurt weer de bevoegdheid voor onderwijs afstaat aan Marten De 
Jaeger.  
Daarmee worden zowat alle afspraken uit de eerdere planning bevestigd en wordt dus 
geopteerd voor homogene pakketten.  
 
Bijna happen en trappen  
Het komt er opnieuw aan: het jaarlijkse ‘Happen en Trappen’. Op zondag 7 september is het 
opnieuw zover en verzamelen we voor een fietstocht langs de noordelijke grens van onze 
gemeente.  
De tocht is ongeveer 35 kilometer lang en uiteraard zijn er voldoende ‘rustmomenten’ 
ingelast. Het ideale moment om bij te praten met onze mandatarissen en uw en onze 
bekommernissen te delen én te genieten.  
Inschrijven kan nog tot voor de snelle beslissers tot eind deze week bij Piet Vercruysse 
(0496-028800) of Karim Hermie (0494-161991).  
Voor kinderen tot 6 jaar is de deelname gratis, kinderen van 6 tot 12 betalen 10 euro, voor 
kinderen van 12 of ouder en volwassenen is de kostprijs 15 euro. Ook niet-leden kunnen 
deelnemen, zij betalen 25 euro.  
Betalen kan op BE 63 2900 4368 4108 

 

 


