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 IVM onder vuur 
 
Afvalintercommunale IVM lag op de recente gemeenteraad opnieuw zwaar onder vuur. 
Vooral Jason van Landschoot (Open VLD) heeft kritiek op het reilen en zeilen binnen de 
intercommunale. Volgens Van Landschoot zit IVM op aanzienlijke geldreserves die oplopen 
tot 31 miljoen euro terwijl de participerende gemeenten in zwaar financieel weer zitten. 
Kritiek was er ook op een aantal uitgaven, onder meer voor een studiebezoek aan 
Scandinavië. 
Een beetje kort door de bocht van Van Landschoot, want Open VLD levert met Steven Van 
De Putte (Deinze) één van de twee ondervoorzitters van de afvalintercommunale en levert 
verder nog twee leden in het directiecomité van de intercommunale. Kortom, Open VLD 
heeft bij de afvalintercommunale meer dan een stevige vinger in de pap. 
Schepen Annelies Lammertyn, die voor alle duidelijkheid zelf geen deel uitmaakt van het 
directiecomité, verduidelijkte één en ander. “IVM staat voor een aantal noodzakelijke 
investeringen, onder meer voor de vernieuwing van de centrale. Bovendien is een reserve 
aangelegd voor onvoorziene omstandigheden. De uitgaven voor een reis naar Scandinavië 
zijn ook mij opgevallen en ik heb daarover per mail duiding  gevraagd. Uiteindelijk blijkt dat 
men daar een aantal installaties is gaan bekijken.” Annelies liet verder verstaan dat in de 
toekomst wellicht zal moeten bekeken worden wat met de reserves moet gebeuren. “Maar 
eerst is de vernieuwing van de oven aan de orde. Nadien kunnen we kijken wat er verder 
moet gebeuren.” 
Overigens is de kapitaalsinbreng van de gemeente Maldegem bij IVM momenteel beperkt 
tot om en bij de 370.000 euro. “De reserves van de intercommunale zijn afkomstig van de 
opbrengsten uit haar werking”, verduidelijkt Frank Sierens. 
Voor CD&V-Maldegem is het duidelijk dat IVM over de nodige middelen moet beschikken 
om haar werking verder te kunnen garanderen. Daarbij is het alleen maar toe te juichen dat 
er reserves aangelegd worden om te vermijden dat IVM straks bij de gemeenten moet 
aankloppen voor geld om de noodzakelijke investeringen in de oven te doen.   
 
Containerpark blijft gemoederen beroeren 
 
Nieuwbakken N-VA-raadslid Johan De Metsenaere heeft zich klaarblijkelijk vastgebeten in de 
afvalproblematiek. De Metsenaere verzamelde de voorbije weken cijfers bij diverse 
diensten. Dat het raadslid daarmee een loopje neemt met de bepalingen uit het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is duidelijk. Dat huishoudelijk reglement 
bepaalt procedures die moeten gevolgd worden voor bezoek aan diensten en het opvragen 
van informatie, die dus door het raadslid overduidelijk niet werden nageleefd. 
De Metsenaere moest wel toegeven dat IVM aan verantwoord milieubeheer doet, maar 
voegde daar in één adem aan toe dat het gemeentelijk containerpark veel te duur is, “het 
duurste van het Meetjesland”. Dat zou zich vertalen, aldus De Metsenaere, in een forse 
toename van het aantal sluikstorten. 
We kunnen de oppositie geruststellen: de aanpak van de zwerfvuilproblematiek in 

 



Maldegem wordt ons door vele buurgemeenten benijd. In onze gemeente is er een 
systematisch en structureel overleg tussen de gemeentelijke milieudienst, politie en het 
OCMW over de aanpak van zwerfvuil. Sluikstorten worden opgeruimd door een vanuit het 
OCMW aangestuurd team van werknemers in een sociaal tewerkstellingsproject. Bovendien 
worden alle gegevens op een systematische wijze geregistreerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld 
waar nodig extra vuilnisbakken geplaatst worden of ophaalrondes aangepast worden en/of 
kan de politie voor extra toezicht zorgen. Bovendien wordt bij het opruimen van sluikstorten 
systematisch onderzocht of de daders kunnen opgespoord worden. 
Burgemeester Van den Bussche gaf nog mee dat de tarieven voor groenafval op het 
gemeentelijk containerpark zoals beloofd na 6 maanden werking zullen geëvalueerd en 
indien nodig bijgestuurd worden. Schepen Lammertyn wees op de uitstekende resultaten 
van de gemeente Maldegem. “op twee jaar tijd is de hoeveelheid restafval per inwoner 
gedeeld van 176 kilogram naar nauwelijks 140 kilogram. We zitten daarmee bij de koplopers 
uit de regio." 

 
Betere wijkwerking is feit 
 
Het leek wel de discussie over de kip en het ei. Wat was er nu het eerst? Marten De Jaeger 
kon de oppositie op de gemeenteraad geruststellen: de inzet van de politiediensten op 
wijkwerking is er niet gekomen uit besparingsoverwegingen. “Wie er ons programma op 
naleest zal kunnen vaststellen dat inzet op wijkwerking daarbij een prioriteit is. Dat vertaalt 
zich nu ook in het zonaal veiligheidsplan.” 
De oppositie citeerde uit een ellenlange mail die het gekregen had van één personeelslid 
van de politie. Exemplarisch voor de manier van werken van een deel van de oppositie die 
systematisch de opmerkingen of vragen van enkelen naar voor schuiven als ‘algemene’ 
vragen. “U bent bij één iemand te rade gegaan en dat geeft een vertekend beeld”, zegt 
burgemeester Marleen Van den Bussche die meteen een aantal fabeltjes de wereld uithielp. 
“Dat er sprake zou zijn van een nultolerantie voor overuren is een fabeltje. Het is wel een 
feit dat Maldegem een rustige en landelijke gemeente is met beperkte overlast waardoor 
ook de noodzaak voor de prestatie van overuren eerder gering is. Dat de aanrijtijden lang 
zouden zijn is ook al een fabeltje. Voor de meeste interventies bedraagt de aanrijtijd van de 
patrouille minder dan 12 minuten, voor een kwart van de interventies is men zelfs binnen de 
5 minuten ter plaatse.” 
Jason Van landschoot (Open VLD) is blijkbaar kort van geheugen. Van Landschoot had kritiek 
op het schrappen van één functie van commissaris maar vergeet daarbij dat uitgerekend 
hijzelf in de vorige legislatuur bij herhaling kritiek had op de te zware top van de 
politiedienst.  
“Mochten de middelen onbeperkt zijn dan zouden we graag 20 agenten bij hebben, maar de 
middelen zijn nu eenmaal beperkt. Verder was de top te zwaar, daar hebben we geschrapt”, 
aldus Marleen Van den Bussche. “De keuze voor wijkwerking is een keuze waar ook de 
korpschef achter staat. En dat ons kader niet voldoende zou ingevuld zijn is nonsens. 
Natuurlijk zijn er vacatures, maar dat is in zowat alle politiezones zo. Meer nog, ons kader 
was de voorbije jaren nog nooit zo goed ingevuld als nu.” 
 
Heemkundige kring Het Ambacht 
 
Het is een beetje bizar dat de vertegenwoordigers van de Heemkundige Kring het Ambacht 
bij de oppositie aankloppen met hun vraag voor huisvesting en niet bij het college. Maar 
goed, op de gemeenteraad lag een gebruiksovereenkomst voor om het Ambacht een locatie 
toe te kennen aan de Bloemestraat, vlakbij het archief. “Dat is ook altijd de vraag geweest 
van het Ambacht om een locatie te krijgen zo dicht mogelijk bij het gemeentelijk archief”, 



aldus schepen Sierens. 
Bij monde van Arnaut De Lille kwam op de gemeenteraad de vraag om het Ambacht toe te 
laten haar intrek te nemen in het Oud Schepenhuis. Dat gebouw staat weliswaar op de lijst 
van de te verkopen eigendommen, maar vooraleer het zover komt zal er ongetwijfeld nog 
wel wat water door de Eede stromen.  
“We hebben vooraf gesproken met het Ambacht over een nieuw onderkomen, die vraag is 
toen nooit aan bod gekomen. We kunnen dat bekijken, maar de kosten voor renovatie van 
het Oud Schepenhuis lopen hoog op en bovendien zijn in de huidige toestand noch de 
keuken, noch de bovenverdieping te gebruiken.”  
De gemeenteraad keurde de overeenkomst voor een verhuis naar de lokalen aan de 
Bloemestraat goed. “We beloven evenwel om dat opnieuw te bekijken”, aldus Sierens. 
 
Over het verschil tussen rijten en ruimen 
 
N-Va-raadslid Arséne Bauwens blijft een beetje hardleeers. Ook op de recente 
gemeenteraad toverde Bauwens, zelfs binnen zijn eigen fractie, blikken van verwondering 
op het gelaat. Bauwens vroeg nogmaals naar het ruimen van specie bij het ‘kuisen’ van de 
grachten. Bauwens wil dat de gemeente de aannemer opdracht geeft om die specie ook te 
verwijderen. 
“Er is een verschil tussen het rijten en het ruimen van grachten”, legde schepen Geert De 
Roo nogmaals uit. “Bij het rijten van een gracht wordt de specie op de bermen 
gedeponeerd. Bij het ruimen van grachten is een onderzoek van het slib nodig, op basis van 
dat onderzoek moet dan beslist worden wat met de baggerspecie dient te gebeuren. In 
Maldegem is het ruimen van grachten op vraag van de gemeente of het polderbestuur 
eerder uitzonderlijk. Standaard worden de grachten gerijt en is het afvoeren van de specie 
dus niet aan de orde.”  De Roo gaf nog aan dat de bermen na afloop van het rijten door het 
MOP-team ook nog ontdaan worden van alle restafval. 
Volgens Bauwens werden de werken afgelopen winter ook niet binnen termijn uitgevoerd 
en betaalt de gemeente voor het rijten van niet bestaande delen gracht. Geert De Roo 
verduidelijkt: “De opdracht voor de start van de werken werd gegeven op 28 november. Het 
is voor elke aannemer onmogelijk om op één maand tijd alle grachten in Maldegem te rijten. 
Wat de afstanden en meters betreft gaat het over opmetingen die jaren terug reeds 
gebeurden. Met het nieuwe GIS-systeem is een nauwkeuriger meting mogelijk, dat zal ook 
gebeuren om zo te controleren of het aantal opgegeven meter gracht nog daadwerkelijk 
klopt.” 
 
Extra lesuren voor Kruipuit 
 
CD&V Maldegem blijft ook  inzetten op kwaliteit van het onderwijs in onze basisschool 
Kruipuit door het financieren van 12 bijkomende uren. Daardoor kunnen klassen opgesplitst 
worden en kan vermeden worden dat er opnieuw graadsklassen moeten gevormd worden 
met 37 leerlingen of meer.  
 

 


