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Aftrap Campagne 
 
Op zaterdag 19 april (19.30 uur tot 22 uur) trekken onze kandidaten, Marten De Jaeger en 
Valerie Taeldeman de campagne op gang voor ‘de moeder aller verkiezingen.’ Leden en 
sympathisanten, kortom, iedereen die Marten en Valerie en CD&V(-Maldegem) een warm 
hart toedraagt is die avond welkom in dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevr. 
Courtmanslaan Maldegem. 
Verwacht geen ellenlange speeches en voorstellingen, maak u wel klaar voor een gezellig 
samenzijn met een hapje en een drankje en een vleugje muziek. Kortom, een informeel 
ontmoetingsmoment met onze kandidaten én mandatarissen. 
Mensen die campagnemateriaal bestelden zullen het die avond bovendien kunnen afhalen. 
Nog even ter herinnering: Valerie is op 25 mei de vijfde kandidate op de CD&V-lijst voor de 
Vlaamse verkiezingen, Marten is elfde kandidaat op de CD&V-lijst voor de kamer. 
 
Uiteraard blijven Marten en Valerie ook op zoek naar mensen die in de campagne een 
handje willen toesteken. Wie Valerie en Marten een helpende hand wil reiken kan daarvoor 
terecht, uiteraard bij onze twee kandidaten zelf, maar ook bij Mieke Van Hulle, 
Mieke.VanHulle@vlaamsparlement.be 
 

Oppositie om de tuin geleid 
 
Pijnlijk moment voor de oppositie op de recente gemeenteraad toen vanuit de N-VA 
verduidelijking gevraagd werd bij de petitie voor het behoud van het zwembad. Het betreft 
een vanuit Vrij Maldegem georchestreerde campagne waarbij een oproep gedaan werd om 
de petitie voor het behoud van het Sint-Anna-zwembad te komen tekenen. Een oproep die 
kwaad bloed zette bij de oppositie die klaarblijkelijk de datum uit het oog verloren was en 
zich met de ogen open liet vangen aan deze aprilvis. 
 

Verdeling huisvuilzakken goed verlopen 
 
Niet alleen de verdeling van de brieven met een bon voor gratis huisvuilzakken, ook de 
bedeling van de huisvuilzakken zelf is vlot verlopen. Ook al hoefde dat niet, gingen veel 
inwoners langs bij het mobiel kantoor om er hun bon in te ruilen voor gratis zakken. Ze 
konden er meteen ook in contact komen met hun wijkagent. 
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 “De bedeling verloopt in twee fases”, aldus schepen Lammertyn. “Tot en met 5 april 
bedelen we de huisvuilzakken op locaties in de deelkernen en wijken. Vanaf woensdag 9 
april kunnen Maldegemnaars terecht op het Onthaal van de dienst Infrastructuur – 
Bloemestraat 45.” “Alle inwoners ontvingen een brief in de bus met daarop een unieke code 
+ het aantal huisvuilzakken waar ze recht op hebben.” 
De bedeling van huisvuilzakken maakt deel uit van een globaal afvalbeleid: schrapping € 75 
milieubelasting, prijswijziging huisvuilzakken en aanpassingen recyclagepark. Al deze 
maatregelen hebben een duidelijk doel: Wie meer vervuilt, zal meer betalen. Wie 
minder vervuilt, zal minder betalen. 
 
 
 

 


