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Paddentrek van start 
 
Van 15 februari tot en met 15 april gelden opnieuw speciale maatregelen voor de jaarlijkse 
paddenovertrek. Deze paddenovertrek wordt nauw opgevolgd door een groep vrijwilligers 
van diverse (natuur)verenigingen. It cijfers opgevraagd door schepen Lammertyn blijkt dat 
de voorbije jaren maar liefst 979 padden succesvol overgezet werden langs de 
Baaikensedestraat en meer dan 6.000 dieren langs de Krakeelweg. Toch vinden jaarlijks 
nog een aanzienlijk aantal padden de dood bij de overstek naar hun paaiplaatsen. Daarom 
gelden er speciale verkeersmaatregelen, zoals  

- Een snelheidsbeperking langs de Krakeelweg/Drongengoedweg 
- Afsluiten van deze wegen ’s nachts voor gemotoriseerd verkeer 
- Invoeren van éénrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking in de 

Baaikensedestraat 
- Afsluiten ’s nachts van de Prinsevelddreef ter hoogte van de Langedreef 

Bij de discussie op de gemeenteraad van 28 februari toonde CD&V-Maldegem nogmaals 
haar bereidheid tot constructief samenwerken met de oppositie. Op vraag van de oppositie 
werd het invoeren van een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur langs de Urselweg 
afgeschaft. “We gaan de maatregelen ook evalueren en bijsturen indien nodig”, aldus 
schepen Lammertyn. 
 
Eretitel voor Remi De Jaeger 
 
Het afscheid aan de actieve politiek van Johan De Roo en Remi De Jaeger ligt bij velen nog 
vers in het geheugen. Remi en Johan waren jarenlang twee van de boegbeelden van 
CD&V-Maldegem. Remi De Jaeger kreeg door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 
de titel van ere-schepen toegekend. Remi was in Maldegem schepen van 1 januari 1977 tot 
eind december 2012. 
 
Kort parkeren langs de Noordstraat 
 
Eerstdaags opent één van Maldegems bekendste bakkerijen opnieuw haar deuren. Op 1 
april wordt de vroegere bakkerij Savat langs de Noordstraat opnieuw geopend door een 

 



nieuwe uitbater. Die vroeg en kreeg van de gemeenteraad gedaan dat er vlak bij de bakkerij 
twee parkeerplaatsen van korte duur worden ingericht. 
 
Veiliger schoolomgeving in Kleit 
 
Ook in de nieuwe coalitie gaat CD&V Maldegem onverminderd verder met de uitvoering van 
haar verkiezingsprogramma. In de schoolomgeving in Kleit worden er werken voorzien voor 
ruim 35.000 euro. Die werken zijn nodig om de schoolomgeving veiliger in te richten. In de 
meerjarenplanning van de gemeente is trouwens voorzien dat ook de schoolomgevingen in 
de andere leefkernen in de loop van de komende jaren zullen aangepakt worden. 
 
Visietekst windturbines goedgekeurd 
 
Op de gemeenteraad van 28 februari werd ook de visietekst windturbines goedgekeurd. Met 
die visietekst wil de gemeente het provinciaal concentratieplan voor windturbines 
ondersteunen mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt; 

- Er moet gestreefd worden naar een rechtstreeks participatie van 50 procent voor 
burgers en overheid 

- Een bijdrage van 5.000 euro op jaarbasis per windturbine aan het omgevingsfonds 
- Een solidariteitsbijdrage van 5.000 euro op jaarbasis per windturbine aan de lokale 

overheid 
Verder wil de gemeente deze voorwaarden laten opnemen in de vergunningsaanvragen 
voor inplanting van nieuwe molens in de zogenaamde concentratiegebieden en moeten 
projectontwikkelaars die de grootste participatie van burgers en overheid nastreven 
voorrang krijgen. 
 
Geef toe, het klinkt allemaal ingewikkeld. Maar eigenlijk wil de gemeente met deze 
maatregelen nastreven dat inwoners mee kunnen profiteren van de winsten van windmolens 
en wil ze de wildgroei van windmolens in onze gemeente tegengaan. 
 
Ondertussen loopt ook nog steeds het onderzoek naar de door de bestaande windmolens 
veroorzaakte geluidsoverlast. Dat onderzoek kwam er op vraag van de gemeente die 
daarmee een voortrekkersrol speelt in Vlaanderen. Zowel burgemeester Van den Bussche 
als schepen Lammertyn gaven al bij herhaling aan dat er maatregelen komen indien blijkt 
dat de geluidsoverlast de toegestane normen overschrijdt. 
 
Brief gratis huisvuilzakken op komst 
 
Eerstdaags valt hij bij alle inwoners van de gemeente in de bus: een brief met bon voor de 
afhaling van een aantal gratis huisvuilzakken, afhankelijk van de gezinsgrootte. De 
algemene milieubelasting van 75 euro (of 50 euro voor bepaalde doelgroepen) werd 
afgeschaft, huisvuilzakken worden duurder, maar…elke Maldegemnaar krijgt ook een aantal 
gratis zakken. 
Met deze maatregel wil de gemeente de afvalberg terugdringen zonder de factuur van 
huisvuilverwerking voor de inwoner op te drijven. Inwoners kunnen trouwens hun 
hoeveelheid afval fors terugdringen door milieubewust aan te kopen, maar ook door bv. een 
compostvat te plaatsen in de tuin. Deze compostvaten zijn tegen goedkope tarieven 
beschikbaar bij de gemeente. 
 
De gratis huisvuilzakken zullen kunnen afgehaald worden van maandag 24 maart tot en met 
zaterdag 5 april. Er zijn diverse afhaalpunten voorzien in elke wijk en leefkern om de 
verplaatsing voor inwoners tot een minimum te beperken. Op deze afhaalmomenten zal 
telkens ook de wijkagent aanwezig zijn. 
 
Knesselare welkom op containerpark 
 
Inwoners van de gemeente Knesselare zijn vanaf 4 maart welkom op ons containerpark, of 
is het recyclagepark? Het recyclagepark zelf werd hervormd en opgedeeld in twee zones, 
een gratis zone en een betalende zone. De aangebrachte hoeveelheden afval voor de 
betalende zone worden voortaan door de parkwachters getarifieerd aan nieuwe tarieven. 



Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde handterminals. De tarieven zijn weliswaar 
gestegen, maar er kunnen voortaan ook kleine hoeveleeheden getarifieerd worden wat op 
zijn beurt een kostenverlagend effect heeft voor de gebruiker. 
Op de openingsdag kwamen alvast een tiental inwoners van de gemeente Knesselare langs 
met hun afval. Zij betalen dezelfde tarieven als de inwoners van Maldegem, daarnaast 
betaalt de gemeente Knesselare per bezoeker een forfait van 5 euro aan de gemeente 
Maldegem als bijdrage in de uitbatings- en werkingskost. 
 
Voorbereiding campagne in volle gang 
 
Op 25 mei trekken we met z’n allen opnieuw naar de stembus voor de Vlaamse en Federale 
verkiezingen. CD&V Maldegem heeft met Valerie Taeldeman (Vlaamse Lijst) en Marten De 
Jaeger (Lijst Federale Kamer) twee ijzers in het verkiezingsvuur. 
Daarmee zet CD&V Maldegem zich nadrukkelijk op de kaart in onze gemeente. 
Achter de schermen wordt de campagne ondertussen voorbereid, Marten en Valerie zullen 
in Groot-Maldegem op een systematische wijze samen campagne voeren. Een startavond 
wordt voorzien, wellicht op 19 april e.k. 
 
Sterke start Sint-Annazwembad 
 
Na de tegenvallende bezoekerscijfers van het Sint-Annazwembad in 2013, is 2014 alvast 
goed gestart. Januari 2014 kende een stijging van meer dan 20% in vergelijking met het jaar 
voordien. De stijging is onder meer te danken aan een betere bezetting van het eigen 
aanbod en de prima aanpak van de cafetaria-uitbaters. 
 
De stijging is vooral merkbaar bij kleuters en jongeren. Het aantal losse tickets en 10-
beurtenkaarten voor kinderen tot en met 15 jaar steeg van 312 in januari 2013 naar 541 dit 
jaar. Een stijging van ruim 70%. 
 
Geert De Roo, Schepen van Sport: “We merken dat er meer interesse is voor onze eigen 
zwemlessen en avondactiviteiten zoals hydrobic. De zwembadmedewerkers signaleerden 
dat er meer ouders met kinderen komen zwemmen. Een hoopvolle evolutie na de dalende 
bezoekerscijfers van vorige jaren.” 
 
“Maar daarnaast is er ook de rol van de cafetaria-uitbaters die nu ondertussen ruim een jaar 
aan de slag zijn. Hun goede aanpak begint te lonen”, vervolgt De Roo. “Ten slotte hebben 
we in januari ook nog een stijging van 65 vaste abonnees. De Maldegemnaar heeft terug de 
weg naar het zwembad gevonden.” 
 
Extra cijfers 
Losse tickets voor kinderen jonger dan 3 jaar: van 9 naar 39. 
Hydrobic op maandagavond: van 66 naar 133. 
10-beurtenkaart tot en met 15 jaar: van 104 naar 206.  
10-beurtenkaart voor 16-plussers: van 750 naar 1001. 
 
Belastingen: de cijfers 
 
Bij de voorstelling van het strategisch meerjarenplan kwam het reeds ter sprake: in 
Maldegem daalt de personenbelasting van 8 naar 7,5% en stijgen de opcentiemen op 
onroerende voorheffing van 1350 naar 1650. VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten, maakte de balans op voor Vlaanderen.  
 
Maldegem is een van de negen gemeenten in Vlaanderen die de aanvullende 
personenbelasting liet dalen. 270 gemeenten wijzigden het tarief niet, 29 voerden een 
verhoging door. De mediaan van de aanvullende personenbelasting blijft op 7,5%. Hiermee 
bevindt Maldegem zich exact in de middenmoot. 
 
Wat betreft de opcentiemen zijn er 57 gemeentebesturen die het tarief verhogen. Geen 
enkele gemeente laat het tarief dalen. Met het tarief van 1650 zit Maldegem boven de 
mediaan van 1400, maar wel in de middenmoot van landelijke gemeenten (Belfius-



classificatie).  
 
Maldegem is een van de zeven besturen die de belastingdruk verschuiven van de 
personenbelasting naar de opcentiemen. Hiermee wil het gemeentebestuur zij die werken 
en eenvoudig wonen, belonen. 
 
Bovendien werd in Maldegem één van de drie ‘grote’ belastingen, de algemene 
gemeentebelasting, afgeschaft. “Door alle verschuivingen in de belastingen zal iets meer 

dan de helft van alle Maldegemnaren zelfs aanzienlijk minder belastingen betalen dan 
voorheen”, zegt financieschepen Frank Sierens. “Een aantal inwoners zal echter meer 
betalen door de verhoging van de opcentiemen, zeker als zij geen of een kleine aangifte 
doen in de personenbelasting.” 
 
Reflectie op de gemeenteraad 
 
Ook op de gemeenteraad van 28 februari ll. profileerde de CD&V-fractie zich als een sterk 
blok dat steeds beter ingespeeld raakt. Iets wat we van de oppositie maar moeilijk kunnen 
stellen. Sommige fracties blijken sterk afhankelijk van de aansturing van één of enkele 
individuen. Op de laatste gemeenteraad mochten we het zelfs meemaken dat een aantal 
oppositieraadsleden de zitting voortijdig verliet. 

 


