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2018 inbegrepen
Wegwijs

V.U. Jacques Willems, Gentse Steenweg 207, 9990 Maldegem - Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012. 

CD&V DENKT AAN DE TOEKOMST

In het eerste verkiezingskrantje hebben jullie kunnen zien 
dat het bestuur onder de leiding van onze CD&V-ploeg 
veel heeft gerealiseerd om van Maldegem een mooie,
veilige, aangename, vooruitstrevende gemeente te ma-
ken. Maar wij denken ook verder. Het werk moet verder 
gaan. Een vernieuwde ploeg staat klaar om het werk voort 
te zetten. In deze ploeg zijn, naast ervaring en expertise,
vernieuwing en verjonging troef, zoals blijkt uit de
voorstelling van onze kandidaten in het tweede verkie-
zingskrantje. Wij blijven niet op onze lauweren rusten, maar 
blijven verder werken. CD&V Maldegem heeft grondig
nagedacht over de prioriteiten voor de volgende bestuurs-
periode. We hebben daarbij getracht de noden en wen-
sen van de Maldegemnaar zo goed mogelijk in kaart te 
brengen. Ons verkiezingsprogramma bevat een hele reeks 

krachtlijnen en aandachtspunten waar wij in de 
komende legislatuur werk wil-

len van maken. Daarin staan 
dienstverlening, veiligheid 

en aandacht voor het 
geld van de Maldegem-

naar voorop.

In dit krantje worden de krachtlij-
nen kort overlopen. Met deze beleidslijnen willen we, onder 
leiding van onze lijsttrekker en kandidaat-burgemeester  
Marleen onze mooie gemeente met continuïteit verder blijven
vernieuwen en veranderen. Met alle respect voor wat reeds
gepresteerd is, met alle respect voor elke Maldegemnaar 
en met alle respect voor de centen van de Maldegemnaar. 
De volledige tekst van het programma kan op de webstek 
www.maldegem.cdenv.be geraadpleegd worden.

Wij vragen uw steun op 14 oktober om dit programma te 
kunnen uitvoeren.

Jacques Willems
Voorzitter CD&V Maldegem
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Aan een leefbare gemeente werken we samen. De 
gemeente speelt een sturende rol en creëert de 
voorwaarden om van onze gemeente een gemeente 
te maken waar een evenwicht is tussen mobiliteit, 
leefbaarheid, economische activiteit , natuur en cultuur.

{Mobiliteit
Mobiliteit is een belangrijk gegeven om de leefkwaliteit 
en leefbaarheid in een gemeente te waarborgen. Het 
is bovendien niet alleen een zaak van iedereen die 
een voertuig bestuurt, maar ook van voetgangers 
en fi etsers. CD&V Maldegem wil voorrang geven aan 
de ‘zwakke’ weggebruiker door een infrastructuur 
op maat van fi etsers en voetgangers uit te bouwen.
Bij de heraanleg van straten, zeker in woonkernen, moet 
de aandacht prioritair naar hen gaan. In woonkernen is 
geen plaats voor sluipverkeer, doorgaand vrachtverkeer 
of een onaangepaste snelheid. Een veilige en aangepaste 
schoolomgeving is een topprioriteit!

actiepunten

• in het centrum van de gemeente mobiliteit uitbouwen  
volgens het STOP principe (Stappen, trappen, 
openbaar vervoer en pas dan de personenwagen)

• goed onderhouden fi etspaden uitbouwen langsheen 
de gemeentelijke wegen en de gewestwegen

• goed onderhouden en voldoende brede voetpaden 
aanleggen waar nodig en mogelijk

• aanpassingen en ingrepen in de schoolomgeving
 waar nodig

{Wegeninfrastructuur 
aangepast aan de 
hedendaagse mobiliteit
CD&V Maldegem pleit voor een realistisch  mobiliteits-
beleid. Dat betekent dat snelheden moeten worden
aangepast aan de wegen. De toegelaten maximumsnel-
heden moeten aangepast zijn aan weginfrastructuur 
en bebouwing en mogen niet om de haverklap veran-
deren. Bij de heraanleg van verbindingsstraten moet de
aandacht gaan naar een vlotte, doch verkeersveilige 
doortocht.  Zo wil CD&V Maldegem in overleg met het 
Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid 
en de bevoegde intercommunale werk maken van een 
degelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Maldegem. 
Zowel ter hoogte van de N44 als langs de N9 (waar een 
nieuwe aansluiting zal worden gerealiseerd) moet een 

vlotte en veilige toegang worden gecreëerd naar de 
industriezone.  CD&V Maldegem wil de werken 

die de Vlaamse overheid en haar administratie 
plannen tijdens de komende bestuursperiode 

op de voet volgen en erover waken 
dat plannen in een voor de Malde-
gemnaar gunstige richting wor-

den (bij)gestuurd.

Leefbaarheid
inbegrepen

actiepunten

• vlotte en veilige ontsluiting van het bedrijventerrein Maldegem 
garanderen in samenwerking met de bevoegde intercommunale en de 
Vlaamse overheid

• behouden en waar mogelijk creëren van bijkomende 
parkeergelegenheden in de verschillende leefkernen

• heraanleggen van meerdere straten. Voor de komende legislatuur 
plannen we concreet werken in de Kleitkalseide, Lievevrouwdreef, 

 Prins Boudewijnlaan, Loskaai, Vaartkant, Malecote,
 Spanjaardshoek, Kruisken, Heulendonk, Kleemputte,
 Molenberg, Kwezelweg, Korte Rapenburgstraat, … 

{Aantrekkelijk en voldoende 
aanbod openbaar vervoer 

CD&V Maldegem wil er voor zorgen dat het ge-
meentebestuur waakzaam blijft om-
trent de plannen van de openba-
re vervoersmaatschappij De Lijn.
De belangrijkste busverbindingen in 
Maldegem (lijnen 58 Gent-Malde-
gem-Brugge en 87 Maldegem-Aal-
ter-Deinze) evenals de Belbus zijn 
voor veel inwoners belangrijk voor 
hun dagelijkse verplaatsingen. Het 

aanbod moet in de juiste richting ge-
stuurd worden, zoals in het verleden 

ook al is gebeurd. Het mag immers niet zo zijn 
dat onze inwoners het slachtoff er worden van beleidskeu-

zes of gedwongen besparingen bij De Lijn.

actiepunten

• uitbreiding stopplaatsen Belbus onder meer op plaatsen waar veel   
 evenementen plaatsvinden

• waar mogelijk goed uitgeruste fi etsstallingen nabij de bushaltes
• optimalisatie van het busaanbod voor de schoolgaande jeugd

{Veilig verkeer
Het aantal verkeersongevallen op de Maldegemse wegen vertoont helaas 
een licht stijgende trend, vooral wat de ongevallen met gekwetsten 
betreft. Er is een stijging van 99 ongevallen in 2009 naar 113 in 2010. In 2011 
vielen er 143 ongevallen te betreuren. De voornaamste oorzaken van die 
ongevallen zijn overdreven snelheid en alcoholgebruik.  CD&V Maldegem 
wil dat die thema’s prioriteiten blijven voor onze politiezone en vraagt 
daarom blijvende inspanningen om het aantal ongevallen naar omlaag te 
halen.

actiepunten

• dagelijks gebruik snelheidsindicatiebord op verschillende locaties
• deelname aan campagnes rond veilig verkeer en acties gericht tegen 

overdreven snelheid en alcoholgebruik in het verkeer

{Buurtwerking
De uitbouw van een leefbare gemeente vraagt inspanningen van de 
bewoners zelf en het gemeentebestuur. CD&V Maldegem wil dat mensen 
zich goed voelen in hun buurt en er elkaar ontmoeten. Daarom pleiten 
we voor een beleid dat maatregelen en ondersteuning voorziet. We zijn 
er ons  van bewust dat het ontwikkelen van een leefbare buurt maatwerk 
is. De gemeente kan en moet een ondersteunende rol spelen daar waar 
inwoners zelf initiatieven nemen om de buurt nog aangenamer te maken. 
Dat kan zowel met logistieke als met fi nanciële hulp.

Buurten moeten plaatsen zijn waar bewoners en lokale overheid elkaar 
weten te vinden om samen van de buurt een echte thuis te maken. In 
die buurt is er geen plaats voor criminaliteit, verloedering, zwerfvuil, 
vandalisme, overlast of (te) snel verkeer. Leefbaarheid op buurtniveau 
is  een verhaal van afspraken en regels die moeten worden nageleefd op 
talrijke domeinen. 

actiepunten

• herbekijken en daar waar mogelijk uitbreiding van de Gemeentelijke 
Administratieve Sancites, niet om te pesten maar tegen de pesters

• inzetten op sterke wijkwerking van de lokale politie: de wijkagenten en 
de gemeenschapswachten blijven een aanspreekpunt voor de burger

• ondersteuning van buurtinitiatieven en wijkkermissen
• aanpak van leegstand en verkrotting

plannen we concreet werken in de Kleitkalseide, Lievevrouwdreef, 

de gemeenschapswachten blijven een aanspreekpunt voor de burger

vlotte en veilige toegang worden gecreëerd naar de 
industriezone.  CD&V Maldegem wil de werken 

die de Vlaamse overheid en haar administratie 
plannen tijdens de komende bestuursperiode 

op de voet volgen en erover waken 
dat plannen in een voor de Malde-
gemnaar gunstige richting wor-

den (bij)gestuurd.

CD&V Maldegem wil er voor zorgen dat het ge-
meentebestuur waakzaam blijft om-

aanbod moet in de juiste richting ge-
stuurd worden, zoals in het verleden 

ook al is gebeurd. Het mag immers niet zo zijn 
dat onze inwoners het slachtoff er worden van beleidskeu-

• waar mogelijk goed uitgeruste fi etsstallingen nabij de bushaltes
• optimalisatie van het busaanbod voor de schoolgaande jeugd

• deelname aan campagnes rond veilig verkeer en acties gericht tegen 
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Scherp gesteld
Denkend aan Maldegem, zie ik een gemeente om 
trots op te zijn. Een gemeente die van aanpakken 
weet, een bloeiende gemeente.

Maldegem leeft!
CD&V Maldegem kan niet alleen een mooie 
balans naar organisatie, werking en realisaties 
voorleggen, maar heeft de voorbije jaren 
ook een beleid gevoerd dat vooruitziend 
was zodat diegenen die vanaf 2013 zullen 
besturen kunnen voortbouwen aan een mooie 
gemeente.
De voorbije maanden is er ook hard gewerkt 
aan een sterk verkiezingsprogramma, een 
duurzaam programma dat tegen een stootje 
kan, een programma dat hoop biedt en ver 

Leefbaarheid inbegrepen • MARLEEN 

VAN DEN   BUSSCHE  •  aangepaste 

wegeninfrastructuur • GEERT DE ROO 

• zorg voor senioren • MARTEN DE 

JAEGER • wonen op maat • NOEL WILLE 

• veilig verkeer • FRANK SIERENS • sport 

inbegrepen • DR. EDDY KUPPENS • 

ontwikkeling natuurgebieden • REBECCA 

DERUDDER • aandacht voor ondernemen 

• VALERIE TAELDEMAN • zorg voor open 

ruimte • CECILE RYCKAERT • uitgebouwde 

veiligheidsdiensten • KOENRAAD DE 

CEUNINCK • zorg op maat • ROSINE 

VERMEULEN • veilige fiets- en wandelpaden • 

ANNEKE GOBEYN • uitgebouwde en flexibele 

kinderopvang • BOUDEWIJN DE SCHEPPER 

• toerisme inbegrepen • MAARTEN DE 

SMET • betaalbaar wonen • ANNELIES 

LAMMERTYN • personen met een beperking 

inbegrepen • ISABELLE COLPAERT • sociale 

tewerkstelling • LEANDRA DECUYPER • 

ruimte voor cultuur • ANTOINE PAUWELS •  

steun aan verenigingen • SEPPE TRENSON •  

waterbeheersing • LAURA DE LILLE •  ruimte 

voor gezinnen • KEVIN SEELDRAEYERS 

•  respect voor senioren • CHRISTINE 

VERPLAETSE • jeugd inbegrepen • LUT 

D’HONDT • aanbod openbaar vervoer • 

STEFAN LAMOTTE • veilige leefomgeving • 
ANNYC DOBBELAERE • kansen voor horeca 
• JACQUES DE TAEYE • zorg voor iedereen • 
ANN VAN DEN ABEELE • gezonde financiën 

jij inbegrepen !

door Marleen Van den Bussche, 
kandidaat-burgemeester CD&V
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vooruit kijkt. Om dit te kunnen realiseren zullen financiële middelen nodig zijn 
en daarom willen we ook eerlijk vertellen hoe onze gemeente er financieel 
voor staat, dat hebben we trouwens altijd gedaan! Een vergelijking van cijfers 
op provinciaal of gewestelijk niveau maakt veel duidelijk.

Slechts 11,06% van de uitgaven van de gemeente gaat naar afbetalingen van 
leningen; zowel naar aflossing van kapitaal als van intrest. Gelet op alle grote 
projecten die de voorbije jaren gerealiseerd zijn met daaraan gekoppeld de 
uitbreiding van dienstverlening is dit een haalbaar en aanvaardbaar cijfer. Ter 
vergelijking in 2001 bedroeg dit cijfer 18,7% en in 2006 13,8%.
Iedereen die door Maldegem wandelt of fietst, kan met eigen ogen vaststellen 
dat de centen goed besteed zijn, bovendien is er een reservefonds aangelegd 
van momenteel 5 miljoen euro. 
 
Een uitgebreide analyse geeft volgende resultaten voor de periode tussen 
2006 en 2010 (het laatste jaar waarvoor de volledige gegevens beschikbaar 
zijn):

Schuldenlast per inwoner in euro:

Deze vergelijking tussen Maldegem, Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest 
toont aan dat de Maldegemse financiën gezond zijn en de schuldenlast van de 
gemeente tussen 2006 en 2010 gevoelig meer dan het gemiddelde gedaald is, 
en dit niettegenstaande zeer belangrijke vernieuwingen en realisaties.

Belastingen per inwoner
Wat de belastingvoeten betreft, deze werden in Maldegem sedert de jaren 90 
van vorige eeuw niet verhoogd, zowel de opcentiemen op de personenbelasting 
(8 %) als de gemeentelijke opcentiemen op de Onroerende Voorheffing 
(1350 opcentiemen). De totale belastingontvangsten per inwoner voor APB 
(Aanvullende Personenbelasting) en voor de opcentiemen op de Onroerende 
Voorheffing (OV), werden in dezelfde studie berekend.

Deze gegevens (uit een neutrale bron) tonen aan dat de fiscale druk per 
inwoner in Maldegem lager is dan gemiddeld. De fiscale ontvangsten 
zijn in alle gemeenten gestegen (door de inflatie, de indexering en de 
verhoging van de lonen en wedden, en de indexering van het kadastraal 
inkomen), maar in Maldegem minder dan gemiddeld.
Deze cijfers zijn veelzeggend, ze bewijzen dat de mandatarissen van 
CD&V Maldegem de middelen waarover ze beschikken, beheerd hebben 
als een goede huisvader, dit met aandacht voor de noden van de 
Maldegemnaars en dit zonder aan de inkomstenzijde de belastingheffing 
aan te passen.

CD&V Maldegem is haar beloftes in het verkiezingsprogramma 2006 
nagekomen en daarbij heeft zij de aanvullende personenbelasting en 
de opcentiemen op de onroerende voorheffing sinds 1990 niet meer 
verhoogd. { CD&V Maldegem garandeert dat zij ook in de komende 
legislatuur verder kan en zal bouwen aan een mooie gemeente zonder 
deze belastingen te verhogen.}

Dit programma biedt perspectief, want bij ons gaat het niet over 
vandaag alleen, het gaat vooral om morgen.
Dit programma trekt de lijnen van vandaag door naar 2018.

Schuld per inwoner 2006 2010 verschil

Maldegem 1.027 euro 851 euro - 17,1 procent

Oost-Vlaamse gemeenten 1.070 euro 992 euro - 7,3 procent

Vlaams Gewest 1.196 euro 1.112 euro - 7,0 procent

Ontvangsten uit 
belastingen
(€ per inwoner)

2006 2010 verschil

Algemene
Personenbelasting

Maldegem 216 euro 268 euro + 24 procent

Provincie 240 euro 301 euro + 25 procent

Vlaams 
gewest

229 euro 283 euro + 24 procent

Andere belastingen Maldegem 66 euro 60 euro - 10 procent

Provincie 88 euro 87 euro - 1 procent

Vlaams 
gewest

95 euro 95 euro - 0 procent

Opcentiemen
onroerende voorh.

Maldegem 194 euro 219 euro + 13 procent

Provincie 210 euro 244 euro + 16 procent
Vlaams 
gewest

243 euro 287 euro + 18 procent

Totaal Maldegem 476 euro 547 euro + 15 procent
Provincie 538 euro 632 euro + 17 procent
Vlaams 
gewest

567 euro 665 euro + 17 procent



CD&V Maldegem ijvert voor welzijn voor alle 
inwoners in een leefbare omgeving met oog voor 
de veiligheid, voor betaalbaar wonen, voor een 
gunstig ondernemersklimaat en met voldoende 
mogelijkheden voor ontspanning.

Maar CD&V Maldegem wil er vooral voor iedereen zijn. 
De voorbije legislatuur zijn belangrijke investeringen 
gedaan, uitsluitend met het oog op het optimaliseren 
van de dienstverlening. Elke geïnvesteerde euro werd 
ontegensprekelijk uitgegeven ten dienste en ten bate 
van de burger. Betrokkenheid, participatie, inspraak, 
beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn voor CD&V 
Maldegem geen inhoudsloze begrippen. 

De vernieuwing van de website met een 
gebruiksvriendelijk e-loket staat hoog op de agenda, 
net zoals de verdere ontwikkeling van het UIT-loket. 
Het sociaal huis en het containerpark zullen blijvend 
worden geoptimaliseerd en geëvalueerd met het oog 
op de beschikbaarheid voor de burgers. Dienstverlening 
is uitermate belangrijk, maar moet uiteraard worden 
gekoppeld aan een verantwoord fi nancieel beleid. Ons 
voornaamste actiepunt is en blijft daarom een zuinig 
en verantwoord beheer van de middelen. Alle uitgaven 
worden bekeken in het licht van een uitgetekende 
langetermijnvisie, rekening houdend met het inbouwen 
van reserves tegen fi nanciële onzekerheden. Realisme 
en voorzichtigheid blijven de ordewoorden.
De voorzichtigheid waarmee de gezinshoofden hun 
huishouden beheren, geldt ook voor de besteding van 
de gemeentegelden. Ervoor zorgen dat je toekomt 
met de gemeentelijke middelen en deze besteden op 
de meest nuttige manier ten bate van de inwoners, die 
grotendeels voor die middelen hebben gezorgd, dat 
zijn de vuistregels die steeds moeten voorop staan bij 
het aanwenden van de gemeentelijke middelen.

{Wij engageren ons
 
• om de opcentiemen op de onroerende voorheffi  ng 

en de aanvullende personenbelasting niet te 
verhogen

• om elke uitgegeven euro uit te geven ten dienste 
van de inwoners

• om als CD&V Maldegem te blijven staan voor een 
doordacht, transparant en fi nancieel gezond beleid

• om een beleid te voeren met aandacht en kansen 
voor iedereen

Jij inbegrepen

• om een beleid te voeren met aandacht en kansen 
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Uw kandidaten voor
CD&V Maldegem

op 14 oktober 2012 zijn:

Uw kandidaten voor CD&V
Provincieraad 2012 zijn:

Lijst 7
1 VAN DEN BUSSCHE Marleen

2 DE JAEGER Marten

3 SIERENS Frank

4 TAELDEMAN Valerie

5 DE CEUNINCK Koenraad

6 GOBEYN Anneke

7 DE SMET Maarten

8 COLPAERT Isabelle

9 PAUWELS Antoine

10 DE LILLE Laura

11 VERPLAETSE Christine

12 LAMOTTE Stefan

13 DE TAEYE Jacques

14 VAN DEN ABEELE Ann

15 DOBBELAERE Annyc

16 D’HONDT Lut

17 SEELDRAEYERS Kevin

18 TRENSON Seppe

19 DECUYPER Leandra

20 LAMMERTYN Annelies

21 DE SCHEPPER Boudewijn

22 VERMEULEN Rosine

23 RYCKAERT Cecile

24 DERUDDER Rebecca

25 Dr. KUPPENS Eddy

26 WILLE Noël

27 DE ROO Geert

Lijst 7
1 WILLEMS Annick

2 DE ROO Geert

3 LAMPAERT Luc

4 SMESSAERT Danny

5 MOENS Kristine

6 DE NIJS -  BAUWENS Liliane 

7 LEHOUCQ Filip
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Welzijn 
inbegrepen

Wonen 
inbegrepen

{Zorg voor gezinnen
CD&V Maldegem staat voor een gezinsbeleid dat inspeelt op de noden van 
iedereen met aandacht en zorg voor bijzondere doelgroepen. Alle inwoners 
van onze gemeente moeten de kans krijgen om zich via vorming, informatie 
en onderwijs bij te scholen. CD&V Maldegem wil een beleid dat mensen 
en gezinnen ondersteunt zodat zij een eigen toekomst kunnen uitbouwen 
ongeacht rang, stand of achtergrond! 
Mensen en gezinnen die het wat moeilijker hebben, mensen in armoede, 
zieken en inwoners met een beperking mogen daarbij niet vergeten worden.
CD&V Maldegem wil ook niet blind blijven voor de veranderingen in onze 
samenleving en de toename van de etnische en culturele verschillen. We 
willen daarom een volwaardig integratiebeleid en een aanpak van de 
problemen die met het ‘samen leven’ van mensen uit diverse culturen 
gepaard gaan.
Onze zorg mag ook niet beperkt blijven tot de gezinnen in Maldegem. 
CD&V Maldegem wil blijvende aandacht voor fairtrade en wil een beleid 
dat concreet bijdraagt aan het realiseren van een menswaardig bestaan 
voor de kleine boer uit het zuiden en de economische leefbaarheid van de 
activiteiten van de duurzame producent uit het noorden

actiepunten

• de uitbouw van een preventieve gezinsondersteuning door nauwe 
samenwerking met Kind en Preventie binnen het lokaal dienstencentrum

• gemeentelijke straten, pleinen en publiek domein maar ook tal van 
activiteiten optimaal toegankelijk maken voor iedereen, ook voor mensen 
met een beperking

• uitbouw van een ontwikkelingsbeleid dat lokale organisaties en 
geëngageerde vrijwilligers ondersteunt

• uitbouw van een kwalitatief en divers aanbod van vorming en informatie

Een betaalbare en kwalitatieve woning voor 
iedereen. Dat is voor CD&V Maldegem meer dan 
een slogan. Ook in onze gemeente moet het 
aanbod aan betaalbare woningen en bouwgronden 
uitgebreid worden. Daarnaast willen we bijkomende 
sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en 
sociale koopkavels realiseren. CD&V Maldegem 
meent dat het niet wenselijk is om de bijna 100 
hectare woonuitbreidingsgebied (goed voor 
ruim 1.400 kavels) tegelijkertijd aan te snijden en 
te ontwikkelen. Op basis van duidelijke criteria 
moet er een prioriteitenlijst komen. Leegstand en 
verkrotting moeten verder aangepakt worden!

actiepunten

• planning en realisatie van sociale woonprojecten in 
alle deelgemeenten

• bewaken van de woningkwaliteit door het aanpakken 
van leegstand en verkrotting en het voorkomen dat 
slechte huurwoningen opnieuw te huur worden 
aangeboden

• de activering van leegstaande woningen en 
het tegengaan van speculatie met beschikbare 
bouwgronden

• een betaalbaar aanbod creëren voor personen en 
gezinnen die net buiten de inkomstengrenzen van 
de sociale huisvesting vallen

{Wonen op maat
CD&V Maldegem wil ook een woningaanbod dat 
aangepast is aan de veranderende gezinssamenstelling 
en noden van haar inwoners. Het beleid van de 
toekomst moet daarom gericht zijn op senioren, 
maar ook aandacht hebben voor de problemen van 
éénoudergezinnen, alleenstaanden, personen met 
een beperking en jonge gezinnen.

actiepunten

• opdrijven van de inspanningen gericht op het 
realiseren van wonen op maat

• streven naar een goede woningmix

gezinnen die net buiten de inkomstengrenzen van 

CD&V Maldegem wil ook de komende zes jaar 
tegemoet komen aan de leeftijdsgebonden noden 
van de inwoners van onze gemeente. Daarom is er in 
ons programma aandacht voor kinderen, gezinnen, 
senioren en bijzondere doelgroepen!

{Zorg voor kinderen
CD&V Maldegem wil een warme thuis voor al 
onze kinderen en wil ouders en opvoeders daarin 
ondersteunen, thuis, maar ook door de uitbouw van 
fl exibele kinderopvang. Kinderen moeten kunnen spelen 
en gestimuleerd worden bij hun ontwikkeling. Voor CD&V 
Maldegem zijn een gezonde en nette leefomgeving en 
veel ontspanningsmogelijkheden van groot belang. 
Maar kinderen moeten ook voldoende onderwijskansen 
kunnen krijgen in eigen gemeente!

actiepunten

• uitbouw van een voldoende groot, fl exibel en vlot 
toegankelijk aanbod van kinderopvang

• uitbouw van de aanvullende thuiszorg voor kinderen 
in gezinnen waar men het al dan niet tijdelijk wat 
moeilijker heeft

• aanleg van meegroei-speelpleintjes in wijken met 
jonge kinderen

•  renovatie en uitbreiding van de gemeenteschool op de 
Kruipuit en de Kunst- en MuziekAcademie

{Zorg voor senioren
De ouderen van vandaag zijn degenen 

die voor de welvaart die we nu kennen 
gezorgd hebben. CD&V Maldegem 
meent dat ouderen een waardevolle 

bijdrage kunnen blijven leveren in onze 
samenleving, maar ook recht hebben 

op de best mogelijke zorgen, bij 
voorkeur in hun eigen leef- 

en woonomgeving! Oude-
ren moeten gestimuleerd 
worden en kansen krijgen 

om actief te blijven, als
vrijwilliger in een ver-
eniging, door zich 

verder te blijven vor-
men en ontwikke-
len, maar ook door 
zorg op te nemen 
in hun buurt en 
familie.

actiepunten

• uitbouw van het lokaal dienstencentrum Oud Sint-
Jozef als een echte welzijnsknoop in onze gemeente

•  verdere ondersteuning van de thuiszorg door de 
versterking van de mantelzorgpremie en de verdere 
uitbouw van dienstverlening zoals warme maaltijden, 
minder-mobielencentrale, klusjesdienst, poetsdienst 
voor senioren en gezinszorg

• realisatie van projecten ‘senioren onder de toren’, ook 
in Donk en Middelburg

• uitbouw van zorgvernieuwingsprojecten met aandacht 
voor kortopvang, nachtopvang en dagopvang en de 
toepassing van nieuwe domoticatoepassingen

•  renovatie en uitbreiding van de gemeenteschool op de 
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Vrije tijd 
inbegrepen

{Versterken van leefkernen
CD&V Maldegem wil een globaal plan voor elke leefkern en wil dat renovaties 
passen in deze globale visie. Voor Maldegem-centrum zijn de heraanleg 
van de markt en de ontwikkeling van het terrein tussen Bogaardestraat, 
Weggevoerdenlaan en Brielstraat prioriteiten. Ook het park moet beter 
ontsloten en geïntegreerd worden in het centrum. Het centrum van 
Maldegem moet een thuishaven blijven voor kleinere handelszaken (boetieks 
en buurtwinkels) met ruimte voor een eigen aanbod, in een aangename en 
uitnodigende winkelomgeving  en met een goed draaiend horeca-apparaat. 
Uit de cijfers blijkt dat Adegem de grootste groei kent, alsook de meeste 
jonge gezinnen telt van alle Maldegemse deelkernen. Er is nood aan een 
globale planologische visie op de uitbreiding van Adegem-dorp. Achter de 
centrumstraten ligt een potentieel binnengebied dat een nieuwe dynamiek 
kan teweeg brengen in Adegem op het vlak van wonen, zorgwonen, 
groenvoorzieningen, openbare voorzieningen en een kwaliteitsvolle 
publieke ruimte. Dit alles moet mogelijk zijn met een goede bereikbaarheid 
gecombineerd met een veilige mobiliteit. Het Masterplan Adegem-dorp kan 
hier vorm aangeven.
Ook voor de andere leefkernen moet een globale visie ontwikkeld worden.

actiepunten

• verder zetten van de vernieuwing van alle leefkernen
• het ontwikkelen van een masterplan met een duidelijke visie voor 

Maldegem-centrum en Adegem
• de bevordering en ondersteuning van centrumeigen handel en horeca in 

de leefkernen
• het behoud van het Sint-Annapark als groene long

Een degelijk vrijetijdsbeleid zorgt voor een gevarieerd 
lokaal aanbod en ondersteunt terzelfdertijd het 
verenigingsleven maar draagt ook bij tot een minder 
individualistische samenleving met een verhoogde 
solidariteit tussen de mensen. CD&V Maldegem wil 
dit beleid blijven ondersteunen en versterken om van 
Maldegem een bruisende gemeente te maken, waar het 
goed is om te leven.

{Sport inbegrepen 

Wie wil sporten heeft een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur 
nodig.  CD&V Maldegem wil een beleid met aandacht voor de recreatieve en 
‘anders-georganiseerde sporter’ én sportclubs en –verenigingen, uitgebouwd 
in samenwerking  met scholen, sportdiensten van de buurgemeenten en de 
lokale clubs. Deskundig personeel moet zorgen voor een effi  ciënt beheer 
van de sportinfrastructuur.

CD&V Maldegem pleit voor een beleid met een meer vraaggerichte 
en buurtgerichte aanpak door de organisatie van open lessenreeksen, 
een naschools sportaanbod, buurtsport, start-to-initiatieven… Ook het 
ondersteunen en betrekken van sportclubs om niet-sporters aan te trekken 
en aandacht voor doorstroming naar die clubs maken deel uit van een 
samenhangend sportbeleid.

Doelgroepen zoals mensen in armoede, etnisch culturele minderheden en 
personen met een beperking moeten een aanbod op maat krijgen. Ook 
voor senioren moet een specifi ek sport- en bewegingsaanbod uitgewerkt 
worden in samenwerking met de seniorenverenigingen, rusthuis en diensten-
centrum met de gemeentelijke sportdienst als regisseur.

actiepunten

• uitbouw en optimalisatie van de bestaande sportinfrastructuur, ook in de 
leefkernen

• onderhoud en verdere uitbouw van de mountainbike-, fi ets-, loop- en 
wandelroutes die onze gemeente doorkruisen

• ruimte voor particulieren en verenigingen om de gemeentelijke 
accommodatie te gebruiken voor de organisatie van nieuwe initiatieven

• betere samenwerking van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten om zo een 
aanbod te ontwikkelen dat optimaal op elkaar afgestemd is

{Cultuur inbegrepen 
CD&V Maldegem ziet cultuur als een basisrecht voor iedereen dat 
kan gegarandeerd worden door de uitbouw van de bibliotheken, 
de gemeenschapscentra, het cultuurcentrum, de cultuurdienst, de
inspraak en de betrokkenheid van inwoners, roerend en onroerend 
erfgoed, kunstpatrimonium, socio-cultureel werk en boven- 
gemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden. 

CD&V Maldegem wil dat de professionele 
cultuurdienst vooral faciliterend optreedt en dat 
burgers, verenigingen en organisaties ook betrokken 
worden bij de beleidsplanning en -uitvoering en dat zij 
ondersteund worden in hun initiatieven. De inwoners 
van onze gemeente moeten op de hoogte zijn en blijven 
van het culturele aanbod.

actiepunten

• de verdere uitbouw van een kwalitatief 
podiumaanbod in ons cultureel centrum 
Den Hoogen Pad en via het cultuurfonds op 
diverse plaatsen in de gemeente

• een toegankelijke en gebruiksvriendelijke bib 
met een uitgebreide en multimediale collectie 
in alle bedieningspunten

• gepaste infrastructuur voorzien waar 
gelegenheid is tot ontmoetings-, feest- en 
vrijetijdsactiviteiten

• behoud en ontsluiting van ons cultureel 
erfgoed en blijvende aandacht voor duurzame 
architectuur en de publieke inrichting van 
gemeentepatrimonium

• betere samenwerking van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten om zo een 

de gemeenschapscentra, het cultuurcentrum, de cultuurdienst, de
inspraak en de betrokkenheid van inwoners, roerend en onroerend 
erfgoed, kunstpatrimonium, socio-cultureel werk en boven- 
gemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden. 

CD&V Maldegem wil dat de professionele 
cultuurdienst vooral faciliterend optreedt en dat 
burgers, verenigingen en organisaties ook betrokken 
worden bij de beleidsplanning en -uitvoering en dat zij 
ondersteund worden in hun initiatieven. De inwoners 
van onze gemeente moeten op de hoogte zijn en blijven 

• de verdere uitbouw van een kwalitatief 
podiumaanbod in ons cultureel centrum 
Den Hoogen Pad en via het cultuurfonds op 
diverse plaatsen in de gemeente

• een toegankelijke en gebruiksvriendelijke bib 
met een uitgebreide en multimediale collectie 

• gepaste infrastructuur voorzien waar 
gelegenheid is tot ontmoetings-, feest- en 

• behoud en ontsluiting van ons cultureel 
erfgoed en blijvende aandacht voor duurzame 
architectuur en de publieke inrichting van 
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{Verenigingen inbegrepen
De gemeente kan haar cultuur-, sport- en jeugdbeleid geen vorm geven 
zonder ondersteuning en samenwerking van en met verenigingen en clubs. 
Het rijke verenigingsleven vormt het cement van onze vrijetijdsbeleving. 
Verenigingen en clubs draaien op het enthousiasme en de inzet van veel 
vrijwilligers. Zij moeten daarbij ondersteund en gestimuleerd worden.

actiepunten

• fi nanciële en materiële ondersteuning geven aan  plaatselijke cultuur- en 
sportverenigingen, wijk- en kermiscomités en muziekmaatschappijen

• de uitbouw van een specifi ek vrijwilligersbeleid, met aandacht voor 
de ondersteuning en vorming van de vrijwilligers, een Uit-loket en een 
fuifl oket

{Toerisme
Toerisme gaat hand in hand met economie, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, én heeft als dusdanig invloed op de economische 
bedrijvigheid, de middenstand, de tewerkstelling en de ruimtelijke ordening 
in de regio. Niet enkel de toeristische dienst, fi ets- en wandelnetwerken, 
verblijfslogies, musea en kunst in openbare ruimte lokken bezoekers, maar 
ook de organisatie van grote culturele en sportieve evenementen geeft de 
gemeente het imago van een dynamische gemeenschap, waar het goed is 
om te leven en te werken. 

Daarom wil CD&V Maldegem  dat de gemeente samenwerkt  met regionale 
organisaties, buurgemeenten, maar ook met lokale organisatoren en 
ondernemers. Een bezoek aan Maldegem of de streek moet een waaier 
van mogelijkheden openbaren aan de bezoeker én uitnodigen tot een 
herhaalbezoek en bijdragen tot de ontwikkeling van het vrijetijdsaanbod 
voor de eigen inwoners.

actiepunten

• behoud en versterking van activiteiten als Maldegem wandelt, fi etst, 
proeft en smaakt, de 11 juliviering, parkcross en andere sportieve 
organisaties en evenementen

• behoud en versterking van de toeristische dienst

{Jeugd inbegrepen
CD&V Maldegem wil een beleid maken met en voor jongeren. Niet alleen de 
jeugdraad is een belangrijke gesprekspartner, ook de niet-georganiseerde 
jeugd moet een stem krijgen. Jongeren en tieners moeten zelf de gelegenheid 
krijgen om mee richting te geven aan de uitbouw van het vrijetijdsaanbod. 

Een veilige en goed uitgebouwde jeugdinfrastructuur is nodig, niet alleen 
voor jeugdbewegingen, speelpleinwerking en andere verenigingen, maar 
ook voor de niet-georganiseerde jeugd. Maldegem heeft nood aan een mul-
tifunctioneel jeugdcentrum. Jeugdbewegingen moeten ook in de toekomst 
kunnen blijven rekenen op de logistieke en fi nanciële ondersteuning van 
de gemeente! CD&V Maldegem wil verder een veilig fuifbeleid met respect 
voor wie feest wil vieren, maar ook voor omwonenden. Maar verder staan 
we ook voor de uitbouw en inrichting van speelpleintjes in wijken.

actiepunten

• de uitbouw van de sporthal Van Cauteren als multifunctioneel 
jeugdontmoetingscentrum

• de uitbouw van jeugdaccomodatie in alle kernen
• een veilig, georganiseerd, jongerenvriendelijk fuifbeleid met respect voor 

omwonenden
• de aanleg van goed uitgeruste speelpleintjes en speelstraten in elke 

leefkern

Veiligheid 
inbegrepen

CD&V Maldegem wil dat de inwoners van onze 
gemeente kunnen leven in een veilige gemeente. Goed 
uitgebouwde veiligheidsdiensten zijn daarbij cruciaal.

{Politie
Maldegem is een veilige gemeente, maar toch stellen we 
vast dat het aantal inbraken in woningen de laatste jaren 
licht is gestegen. De lokale politie maakte van de aanpak 
van dit probleem in het verleden dan ook terecht een 
beleidsprioriteit.

Zo wordt er techno-preventief advies verleend, is er 
een systeem van vakantietoezicht uitgewerkt, zijn er de 
dagelijkse patrouilles… Daarnaast neemt onze politiezone 
vaak deel aan zonale en supralokale specifi eke acties. 
Dergelijke inspanningen moeten ook in de toekomst 
verder gezet worden. 
CD&V Maldegem wil blijvend investeren in die lokale 
politie, zowel in moderne uitrusting als in gemotiveerde en 
professionele mensen. De gedane overheidsinvesteringen, 
in het bijzonder van de gemeente, moeten toelaten de 
dienstverlening nog verder optimaal uit te bouwen.

actiepunten

• de organisatie van specifi eke acties tegen inbraken in 
woningen en handelspanden

• de wijkagenten en de gemeenschapswachten 
versterken in hun rol als hoeksteen van een 
veiligheidsbeleid ‘dicht bij de Maldegemnaar’

• kleine criminaliteit, vandalisme en allerlei vormen van 
overlast eff ectief aanpakken

{Brandweer
Veiligheid is meer dan politiewerk. CD&V Maldegem is 
bijzonder trots op onze gemeentelijke vrijwillige brand-
weer. De Maldegemse vrijwillige brandweer is een gemo-

tiveerd, goed uitgerust korps dat steeds ten dienste staat 
van de Maldegemse bevolking. 
Wij staan echter voor een grondige, door de federale 
overheid aangestuurde hervorming. Die hervorming be-
helst in principe een fusie van de vele brandweerzones in 
België tot nieuwe hulpverleningszones.

Daarom wil CD&V Maldegem van nabij toezien en 
invloed uitoefenen op de samenvoeging van meerdere 
brandweerkorpsen in onze regio tot een nieuwe 
hulpverleningszone. Dit moet gebeuren zonder nadelige 
gevolgen voor Maldegem en haar inwoners  op vlak van 
de dienstverlening of de effi  ciëntie van het optreden van 
de Maldegemse brandweer.

actiepunten

• verder goed uitrusten van het plaatselijke korps met 
de nodige moderne middelen

• van nabij meewerken en richting geven aan de 
brandweerhervorming

de ondersteuning en vorming van de vrijwilligers, een Uit-loket en een 

• kleine criminaliteit, vandalisme en allerlei vormen van 
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Op het vlak van milieubeleid heeft elke burger, hoe 
bescheiden ook, een rol te spelen. Maar ook de gemeente 
draagt bij tot het realiseren van milieudoelstellingen. 
Daarom wil CD&V Maldegem blijvend verder werken aan 
een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, 
minder afval, een zuinig energieverbruik en een 
verstandig gebruik van de beschikbare ruimte.

{Water 
De voorbije jaren zijn er aanzienlijke inspanningen gedaan 
om zoveel mogelijk inwoners aan te sluiten op het 
openbaar rioleringsstelsel. Het goed onderhouden van die 
bestaande stelsels is noodzakelijk. CD&V Maldegem wil 
de verdere uitvoering van het gemeentelijk zoneringsplan 
zodat op termijn bijna alle woningen in de gemeente 
kunnen aangesloten worden op het rioleringsstelsel. 
Waar geen riolering kan worden gelegd, worden best 
IBA’s (kleinschalige individuele zuiveringsinstallaties) 
geplaatst. Waterbeleid heeft ook te maken met een aanpak 
van wateroverlast. Maldegem heeft ook op dat vlak de 

Milieu en natuur 
inbegrepen

{Lokaal veiligheidsbeleid
Om een veilige gemeente uit te bouwen is er meer nodig dan goed 
functionerende veiligheidsdiensten zoals de lokale politie of de brandweer. 
Goede en nette infrastructuur zoals fi ets- wandel- en voetpaden, wegen, 
pleintjes en gebouwen, verhogen niet alleen de gebruiksvriendelijkheid en 
aantrekkelijkheid, maar ook de levensduur ervan.

Te hoge snelheden moeten (waar dat mogelijk is) door infrastructurele 
maatregelen ontmoedigd of zelfs onmogelijk gemaakt worden. Ook in de 
gemeentelijke masterplannen (Maldegem-centrum en Adegem-centrum) 
dient hier grote aandacht aan besteed te worden. CD&V Maldegem beseft 
dat hier een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van het 

gemeentebestuur. CD&V Maldegem wil de komende jaren verder werk 
maken van een gemeente met een hoge leefkwaliteit, met een goede en 
nette infrastructuur en zo een gezellige leefomgeving garanderen. Echter… 
ook de burger kan zijn steentje bijdragen. De buurtinformatienetwerken 
(BIN), die in Maldegem ondertussen 800 leden tellen, bewijzen dat vele 
ogen samen meer zien. CD&V Maldegem wil dergelijke initiatieven ook in 
de toekomst blijven ondersteunen en waar zinvol nog verder uitbouwen en 
bekend maken. Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn vaak nauw met elkaar 
verbonden.

actiepunten

• aanleg en onderhoud van fi ets- en voetpaden en straten
• Het garanderen van verkeersveilige schoolomgevingen in alle leefkernen
• behoud van de GAS (de gemeentelijke administratieve sancties) 

reglementering en bijsturen waar nodig
• het verder stimuleren van sociale controle in buurten en wijken via BIN en 

buurt observatieacties

afgelopen jaren al heel wat preventieve maatregelen genomen op meerdere 
plaatsen in onze gemeente. Door de aanleg van twee spaarbekkens in Kleit 
kunnen grote hoeveelheden water opgevangen worden om dan traag af 
te voeren. CD&V Maldegem wil de aanleg van een derde spaarbekken ter 
hoogte van Maasbone en een onderzoek naar de nood aan bijkomende 
maatregelen en ingrepen. Goed onderhoud van grachten en beken is een 
verantwoordelijkheid van inwoners, polderbesturen en gemeente. CD&V 
Maldegem wil de aanleg van de vier voorziene spaarbekkens voorzien in de 
uitbreidingswerken van de industriezone..

actiepunten

• verder realiseren van het  zoneringsplan, sanering Begijnewatergang fase 
2: Kwezelweg, Molenberg, Korte Rapenburgstraat, Kleit (Kleitkalseide en 
Lievevrouwdreef), Adegem (onder meer in de Spanjaardshoek, Kruisken, 
Heulendonk en Kleemputte), Donk (drukriolering Butswervestraat) en 
het Vossenhol (Schautenstraat, F. De Meeuslaan, Oude Burkelslag en de 
Bogaardestraat)

• werken  aan het onderhoud en de herstelling van bestaande 
rioleringsstelsels in onder meer de Gidsenlaan, Brielstraat, Urselweg en 
Zandakkers

• een subsidiereglement uitwerken voor de aansluiting op het rioleringsnet 
van de woningen van mensen met een beperkt inkomen

{Natuur
Maldegem heeft een aantal waardevolle natuurgebieden ontwikkeld, al dan 
niet in samenwerking met andere partners. Zo denken we onder andere aan 
de Meulenkreek in Middelburg, het Maldegemveld, het speelbos in Kleit en 
de Zandhoogte.
CD&V Maldegem wil een beleid dat deze gebieden niet alleen beter 
toegankelijk maakt maar ook hun educatieve functie versterkt. Daarvoor 
moet samengewerkt worden met verschillende andere partners met 
maximaal gebruik van mogelijke (Vlaamse en Europese) subsidies. Op die 
manier kunnen natuur, toerisme, cultuur, recreatie en onderwijs hand in hand 
gaan en elkaar versterken en aanvullen.
In onze gemeente zijn er ook tal van kleinschalige projecten die de 
biodiversiteit ten goede komen. Deze projecten zijn waardevol en worden 
best verder ondersteund.

actiepunten

• de aanleg van mooie bewegwijzerde wandel– en fi etspaden
• installeren van bivakpalen en werk maken van informatieve infopanelen 

en brochures 
• verder ontwikkelen van het speelbos in Kleit tot een toegankelijk 

‘beleefbos’ voor jong en oud (aanleg knuppelpaden, vuurput, poel, 
amfi theater)

• verder ondersteunen van acties en projecten als de paddenoverzet en 
‘bezige bijen’

{Afvalverwerking
Afvalbeheer en -beleid blijft voor de gemeente een belangrijke uitdaging. 
Mits de nodige sociale correcties (voor bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, 
medisch afval en luiers) pleit CD&V Maldegem voor de toepassing van 
het principe ‘De vervuiler betaalt’. De inspanningen die op het vlak van 
afvalbeheer geleverd werden moeten verder gezet worden.
Zo wil CD&V Maldegem het sluikstorten streng en grondig aanpakken. 
Ernstige boetes, een goede samenwerking met de politie en investeringen 
in publieke afvalinfrastructuur zijn dan ook opportuun.

actiepunten

• de werking van ons containerpark permanent evalueren en bijsturen 
indien nodig. Verder zorgen voor een goede, eerlijke en betaalbare 
dienstverlening

• zorgen voor een actieve compostverwerking in meerdere wijken
• integrale aanpak van de zwerfvuilproblematiek (Maldegem Ontzettend 

Proper-team, Gemeentelijke Administratieve Sancties, sensibiliserende 
acties opzetten, goede samenwerking tussen de verschillende betrokken 
diensten)

• bij het vergunnen van meergezinswoningen wordt een reglement 
aangemaakt waarin richtlijnen staan om het afvalbeheer binnen het 
gebouw in goede banen te leiden
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{Energie 

Op het vlak van energiebeleid zijn de bevoegdheden van de gemeente 
beperkt. CD&V Maldegem wil niet dat er nog zomaar premies toegevoegd 
worden aan de Vlaamse en Federale premies die al bestaan en pleit 
daarom voor een integrale aanpak als sleutel tot een sociaal en effi  ciënt 
energiebeleid. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Gemeente 
en OCMW Maldegem hebben gekozen voor 100% groene stroom en op 
de sporthal Meos en het woonzorgcentrum Warmhof wordt zelf energie 
opgewekt door middel van zonnepanelen. 

CD&V Maldegem is er van overtuigd dat Maldegem reeds een grote bijdrage 
heeft geleverd om de opwekking van groene energie mogelijk te maken en 
wil zich daarom blijven verzetten tegen aanvragen voor de plaatsing van bij-
komende windmolens op het Maldegemse grondgebied. CD&V Maldegem 
wil  een billijke spreiding van windmolens over het Oost-Vlaamse (en bij 
uitbreiding Vlaamse) grondgebied waarbij elke gemeente haar verantwoor-
delijkheid moet opnemen..

actiepunten

• we verzetten ons tegen bijkomende windmolens op het grondgebied van 
Maldegem

• we blijven fi etsers en voetgangers voorrang in het lokaal verkeer geven 
en acties ‘met belgerinkel naar de winkel’ ondersteunen

• we maken werk van de plaatsing van meerdere oplaadpunten voor 
elektrische fi etsen en auto’s in onze gemeente

• de samenwerking van de gemeentelijke diensten met het Sociaal 
Huis en Woonwijzer Meetjesland verder ondersteunen om de 
mensen te informeren over de vele subsidiemogelijkheden inzake 
energiebesparende maatregelen in de woning. Daarbij zetten we ook in 
op ondersteuning bij het aanvragen van die subsidies
energiebesparende maatregelen in de woning. Daarbij zetten we ook in 

{Open ruimte 

In steeds toenemende mate worden we geconfronteerd met projecten 
die een aantasting van de schaarse open ruimte inhouden. De plaatsing 
van bijkomende windmolens, projecten als die voor de verbreding van 
het Schipdonkkanaal en de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding 
worden door veel inwoners als bedreigend ervaren. Anno 2012 is het nog 
steeds onduidelijk of de verbreding van het Schipdonkkanaal er al dan niet 
komt.

CD&V Maldegem betreurt het dat de beslissing hierover steeds wordt 
uitgesteld. Op die manier blijft de rechtsonzekerheid immers bestaan voor 
alle betrokken partijen. Op basis van de momenteel beschikbare gegevens 
inzake het dossier Seine-Schelde West zijn er onvoldoende redenen om in te 
stemmen met een verbreding van het Schipdonkkanaal.  CD&V Maldegem 
heeft zich samen met veel Maldegemse inwoners steeds verzet tegen de 
aanleg van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn op het grondgebied 
van de gemeente, het zogenaamde Stevin project. Deze nieuwe 380 kV-
hoogspanningslijn wil de elektrische energie van de windparken op zee aan 
land brengen en naar het binnenland transporteren en vormt een bedreiging 
voor de open ruimte, tenzij ze ondergronds aangelegd wordt.

actiepunten

• we blijven ijveren voor de afschaffi  ng van de reservatiezone rond het 
Schipdonkanaal en pleiten voor rechtszekerheid voor de omwonenden

• opvolgen van het dossier rond de hoogspanningslijn en onze inwoners 
bij de Vlaamse overheid een stem geven

Uw kandidaten voor CD&V Maldegem op 14 oktober 2012 zijn:
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{Handelaars, ondernemers en 
horeca inbegrepen 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Maldegem omschreven als 
een economisch knooppunt.  De verdere ontwikkeling van ons industrieter-
rein garandeert werk dichtbij de deur en de vele ondernemingen en KMO’s 
zorgen voor welstand.  Handel en horeca in de verschillende leefkernen zor-
gen voor een levendige lokale beleving.   

CD&V Maldegem wil dat zowel startende ondernemers als bestaande han-
delaars, zelfstandigen en horeca-uitbaters alle steun te krijgen.  De verdere 
uitbouw en ondersteuning van de cel lokale economie, i.s.m. onder meer 
de Verenigde Handelaars Maldegem centrum, de Bedrijven Industrieterrein 
Maldegem en andere partners is belangrijk. De aanstelling van een ambte-
naar lokale economie is evenwel onontbeerlijk geworden.  Er is nood aan 
een aanspreekpunt voor elkeen die wenst te ‘ondernemen’.  
In de verschillende leefkernen zal een actieve handel en horeca bijdragen 
tot kernversterking en beleving.  Meer in het bijzonder dient de leegstand 
hiertoe te worden aangepakt zodat op alle plaatsen een gezonde dynamiek 
ontstaat. CD&V Maldegem staat garant voor de opmaak van een evenwich-
tig plan met oog voor inspraak en participatie en een gezonde mix tussen 
handel, horeca, leefbaarheid, groen en parkeergelegenheid.

actiepunten

• de resterende industriegrond zo optimaal mogelijk benutten
• de prioritaire aanstelling van een ambtenaar lokale economie
• horeca en middenstand in alle leefkernen versterken door ondersteuning 

van het toeristisch aanbod
• organisatie van grote culturele en sportieve evenementen die de 

gemeente op de kaart zetten

{Land- en tuinbouw inbegrepen 

Een groot deel van de gemeentelijke open ruimte wordt bewerkt en beheerd 
door de land- en tuinbouwsector. Overleg met deze sector is dan ook een 
noodzaak, de gemeentelijke diensten moeten ook voor hen vlot toegankelijk 
zijn. CD&V Maldegem wil ruimte laten voor toekomstgerichte investeringen 
en zeker niet beperkend optreden. Er moet ook zorgzaam omgesprongen 
worden met de bestaande landbouwgronden. CD&V Maldegem wil verder 
zorg dragen voor de aanleg en onderhoud van de landbouwwegen.  In het 
bijzonder moet bij renovatie de breedte van deze wegen gelijke tred houden 
met de verbreding van de landbouwmachines.

Landschapsbeheer moet gebeuren in overleg met de landbouw.  
Landbouwers inschakelen bij de uitvoering ervan zoals bermbeheer, 
sneeuwruimen, … verstevigt het maatschappelijk draagvlak en stimuleert de 
lokale economie.  Hiervoor kan een agrobeheergroep opgericht worden.  
CD&V Maldegem wil verder de brede  bevolking sensibiliseren voor gezonde 
en duurzaam geproduceerde voeding.  Ze gaat toezien dat de gemeente  
bij eigen evenementen lokale en regionale streekproducten gebruikt en 
actief promoot.  ‘De korte keten’ wordt gestimuleerd. Jongeren moeten 
vertrouwd blijven met de productie van voedsel en de omgang met dieren.  
Met een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf komen ze in contact met 
de realiteit van de  land- en tuinbouw. Scholen worden gestimuleerd om 
lokale bedrijven te bezoeken.  In de schooltuinen zien de kinderen  groenten 
en fruit groeien.

actiepunten

• een  vergunningenbeleid voeren dat  voldoende ontwikkelingskansen 
voor de land- en tuinbouwbedrijven biedt

• bij aanleg en onderhoud van wegen wordt rekening gehouden met de 
goede bereikbaarheid van gronden voor de landbouwvoertuigen

• voor het uitvoeren van onderhoudswerken worden landbouwers 
ingeschakeld, eventueel via Agro-Aanneming

• de gemeente stimuleert het gebruik van lokale streek- en 
hoeveproducten bij eigen evenementen

• scholen worden gestimuleerd om lokale land- en tuinbouwbedrijven te 
bezoeken en aangemoedigd om een schooltuin aan te leggen

Volg ons ook via:

CD&V Maldegem nodigt iedereen uit om op 14 oktober vanaf 18.30 uur
de verkiezingsuitslagen te volgen in het verkiezingscafé in

dienstencentrum Oud Sint-Jozef. Iedereen welkom!

CD&V Maldegem wil een beleid dat ondernemers 
ondersteunt in hun inspanningen en initiatieven. Dat kan 
door goede voorwaarden te scheppen en te stimuleren 
waar nodig en mogelijk.

{Tewerkstelling 
inbegrepen
CD&V Maldegem wil een beleid dat verder inzet op 
tewerkstelling en vindt een lokaal werkgelegenheidsbeleid 
meer dan ooit noodzakelijk. Bij sommige groepen van 
werkzoekenden blijft de werkloosheid te hoog, ook in 
periodes waar het economisch beter gaat.

CD&V Maldegem ijvert er dan ook voor dat de gemeente 
op diverse terreinen maatregelen neemt om de economie 
verder  te stimuleren en  het ondernemerschap aan te 
moedigen. De ontwikkeling van lokale werkgelegenheid 
moet ook aandacht hebben voor die doelgroepen die 
het wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt.  Daarom 
ijvert CD&V Maldegem verder voor plaats en ruimte voor 
sociale economie liefst in sectoren die maatschappelijk 
relevant zijn, zoals ouderenzorg, kinderopvang, en het 
verduurzamen van de samenleving. 

actiepunten

• verdere ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein 
met extra aandacht voor de ontsluiting en 
bereikbaarheid

• gemeente en OCMW hebben als grootste werkgever 
in de gemeente blijvende aandacht voor sociale 
tewerkstelling

• vlotte afhandeling en ondersteuning bij milieu- en 
bouwvergunningen voor bedrijven en particulieren 

• het OCMW moet verder inzetten op activering van 
leefl oners en daarbij blijvende aandacht hebben voor 
maatschappelijk relevante taken door de uitbouw van 
sociale economie-initiatieven. 

Ondernemen 
inbegrepen

bezoeken en aangemoedigd om een schooltuin aan te leggen


