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“Iedereen weet dat Hof ter Ede een breekpunt was  bij de opmaak van ons 
bestuursakkoord”, zegt burgemeester Marleen Van den Bussche. “Ik denk dat we 
tevreden mogen zijn,  we zijn er in geslaagd om een overeenkomst af te sluiten 
waarin zowel de ontwerper, de eigenaars, Groen en uiteraard ook en vooral CD&V 
Maldegem zich kon vinden.” 

Het project zal daardoor wellicht nog dit jaar van start kunnen gaan. “De goedkeuring 
van het project laat ons ook toe om op andere domeinen belangrijke stappen te 
zetten. Voor ons is de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan en het bijsturen van 
het parkeerbeleid in Maldegem-centrum erg belangrijk.” 

Wat is Hof ter Ede?
Het gaat om het gebied rond de Ede, tussen Brielstraat, Weggevoerdenlaan, 
Bogaardestraat, Westeindestraat en de Markt. Een op heden onbebouwde zone die 
kan en zal ontwikkeld worden om nieuwe woongelegenheden te creëren in het 
centrum.

Waarom is dit zo belangrijk?
Hof ter Ede zal de uitstraling van onze gemeente vergroten. Voor inwoners van 
Maldegem, jong en oud, is het een mogelijkheid om ‘rustig’ te gaan wonen, in het 
centrum, vlak bij alle voorzieningen en dichtbij Maldegems unieke groene long: 
het Sint-Annapark. 

Er komen bovendien aangepaste woningen voor senioren.

Voor de middenstand in het centrum is de creatie van minimaal 170 
woongelegenheden een belangrijke troef.

Tenslotte is een verdere groei van Maldegem als gemeente een belangrijke troef naar 
de toekomst toe. Maldegem is en moet een gemeente blijven waar het aangenaam is 
om te leven, te ondernemen, te werken en te recreëren.
“Een gevarieerd woonaanbod is een echte troef om diverse leeftijden en gezinnen 
aan te trekken”, zegt Valerie Taeldeman, schepen van Wonen. “Hof ter Ede zal 
ons dorpsweefsel versterken, het is goed voor scholen, ondernemers en het rijke 
activiteitenaanbod in Maldegem.”

Principes van het project
1/  De Ede als groene as: 
-  Gebouwen worden op ruime afstand van de Ede ingepland en de terreinhelling 

wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Zo blijft de natuurlijke vallei van de Ede 
behouden. 

2/  gevarieerd woningaanbod
-   Vlakbij de Markt komt er een appartementsgebouw van vier verdiepingen. 

Goed voor minimum zeventig wooneenheden voor senioren die nog niet naar 
een woonzorgcentrum willen verhuizen, maar toch al willen genieten van 
gespecialiseerde zorg.

-  Gezinsflats aan de Ede: Evenwijdig met maar op ruime afstand van de Ede 
voorziet het plan twee appartementsgebouwen van telkens vier verdiepingen: 56 
gezinsflats met zicht op het water en pal in het centrum.

-  Eensgezinswoningen:  Aan de kant van de Bogaardestraat en langs de weg die 
vanuit Hof ter Ede naar de Weggevoerdenlaan wordt aangelegd, zullen er een 
veertigtal eengezinswoningen komen. Iedere woning telt twee verdiepingen en 
heeft een tuintje. Ideaal voor jonge gezinnen en kinderen.

3/  Autoluw
Het verkeer rondom de Markt wordt beperkt en er komen fiets- en 
wandelvoorzieningen, door
-  een nieuwe doorsteek naar de Westeindestraat als toegang naar de 

assistentiewoningen;
-  een ondergrondse parking met een 65-tal plaatsen waarvan een vijftigtal 

parkeerplaatsen als openbare parking zouden kunnen dienen;
-  een ondergrondse parking met een zeventigtal private parkeerplaatsen onder 

de twee appartementsgebouwen zal aansluiten op een nieuwe weg langs de Ede 
naar de Weggevoerdenlaan;

- tussen de appartementsgebouwen en een deel van de eengezinswoningen komt 
er een plein dat enkel toegankelijk is voor een vijftiental bezoekersvoertuigen. 
Dit plein zal ook aansluiten op die weg naar de Weggevoerdenlaan;

-  een fietsverbinding langs de Ede tussen de Weggevoerdenlaan en de Markt.
-  de garages van de eengezinswoningen worden parallel ingepland met de 

bestaande garages in de Bogaardestraat. De straten tussen deze woningen zullen 
het domein zijn van voetgangers en fietsers. Enkel laad- en losverkeer wordt er 
toegelaten.

Hof ter Ede:                  haalt slag thuis
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Maldegem

Maldegem leeft en groeit!

Maldegem blijft en wordt in toenemende mate een gemeente die leeft en 
groeit. In de loop van de voorbije jaren groeiden verschillende evenementen 
uit tot ware klassiekers met een uitstraling tot ver buiten de gemeentegrenzen. 
We denken daarbij aan de Parkcross van begin februari die volgend jaar aan 
zijn tiende editie zal toe zijn.

Maar ook “Maldegem fietst, wandelt en swingt” is uitgegroeid tot een klassieker, 
samen met andere evenementen zoals ‘de Week van de Amateurkunsten’, 
‘Al onder de Rock’ en de vele kermissen. Ook als carnavalsgemeente krijgt 
onze gemeente binnen het Meetjesland een welhaast unieke uitstraling. Dat 
kan alleen dankzij de volgehouden inzet van de CD&V-mandatarissen die 
blijven ijveren voor voldoende ondersteuning van het rijke verenigingsleven 
én de inspanningen van veel enthousiastelingen en vrijwilligers die hun 
schouders zetten onder diverse initiatieven, van kermissen over veldritten, 
wielerwedstrijden en loopwedstrijden over voetbaltoernooien tot 
toneelvoorstellingen en optredens.

CD&V Maldegem dankt iedereen die zo meewerkt en helpt om van Maldegem 
een bloeiende gemeente te maken die ook inzake inwonersaantal groeit en 
wil blijven groeien!

Foto Luc De Coninck

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Recent namen Cecile Ryckaert 
en Antoine Pauwels afscheid van de politiek. Maar dat betekent niet dat hun 
rol binnen de CD&V uitgespeeld is. Beiden blijven actief binnen het bestuur 
en het verenigingsleven.

Antoine Pauwels was van 2001-2012 
gemeenteraadslid en was sinds 2006 
schepen, een functie die hij opnam 
tot eind 2014. 

Cecile Ryckaert heeft er een 
loopbaan van maar liefst achttien jaar 
als gemeenteraadslid op zitten. Sinds 
2013 was ze OCMW-raadslid.

Cecile en Antoine verdienden voordien niet alleen beroepshalve hun sporen 
en waren ook binnen het rijke Maldegemse en Adegemse verenigingsleven 
actief. Cecile was daarnaast ook jarenlang de ledenverantwoordelijke van 
CD&V Maldegem. Beiden werden op de CD&V-nieuwjaarsreceptie uitgewuifd 
en uitgebreid in de bloemetjes gezet.

           ook vernieuwing én verjonging
CD&V maakt werk van verjonging en vernieuwing, ook binnen de Maldegemse bestuursorganen. Begin januari nam Marten De Jaeger zijn schepenambt op. Marten 
liep twee jaar warm binnen de CD&V-gemeenteraadsfractie en volgt Antoine Pauwels op. Die gaat niet meer zetelen in de gemeenteraad, omdat Marten reeds 
gemeenteraadslid was, is er met Isabelle Colpaert ook een nieuw gemeenteraadslid. Binnen de OCMW-fractie volgt Lut D’Hondt de afscheidnemende Cecile Ryckaert 
op.

Maldegem

We stellen Marten even kort voor:

-  geboren op 14/2/1977. 
-  adres: Gidsenlaan 20  te Maldegem. 
-  gehuwd, vader van drie kinderen: 
 Hannah, Marieke en Florian. 
-  beroep: advocaat.
-  hobby’s: mijn gezin, voetbal , sport in het 

algemeen, lezen, kwissen, en uiteraard politiek.
-  bevoegdheden: Schepen van Middenstand en 

Economie, Onderwijs & Milieu

-  contactinformatie: 
 Tel: 050-71.31.68
 Email: marten.de.jaeger@telenet.be
 

Ook Lut  stellen we graag voor:

-  geboren op 4/7/1966
-  adres: Rokalseidestraat 18 te Maldegem
-  gehuwd, moeder van drie kinderen: 
 Gert, Camille en Clarisse 
-  beroep: landbouwer
-  hobby’s:  wandelen en fietsen
-  bevoegdheden: lid Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn, lid Bijzonder comité Senioren en Zorg, 
voorzitter PWA Maldegem

-  contactinformatie:
 Tel: 050 71 81 49
 Email: raadslid.dhondt@ocmwmaldegem.be

Tenslotte Isabelle:

-  geboren op 5/9/1965
-  adres: Vanovers 37 te Maldegem
-  moeder van drie kinderen: 
 Pieterjan, Vincent en Viktor 
-  beroep: zelfstandig kantoorhouder Argenta
-  hobby’s: skiën, zwemmen en yoga
-  bevoegdheden: gemeenteraadslid

-  contactinformatie:
 Tel: 050 71 24 59
 Email: raadslid.colpaert@maldegem.be

Komen en gaan...
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Veiligheid blijft prioriteit

Ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren én ook de zwakke weggebruiker 
te beschermen. Het is een belofte die CD&V Maldegem graag nakomt. Nog dit 
najaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren ter hoogte van het 
kruispunt Aalterbaan-Halledreef.

Wat gebeurt er concreet?

1/ Conflictvrij kruispunt
Een conflictvrij kruispunt is een kruispunt waarbij er een aparte regeling geldt 
voor verkeer dat linksaf wil. De meeste kruispunten langs de Aalterbaan zijn reeds 
aangepast, straks dus ook dat met de Halledreef. Het linksafslaand verkeer zal dan 
geregeld worden door verkeerslichten, ook de linksafslagstroken zullen verlengd 
worden.

2/ Fietsopstelvakken
De Halledreef wordt doormidden gesneden door de Aalterbaan, aan beide zijden 
komt er een fietsopstelvak. De gemeente zelf voorziet in maatregelen om fietsers 
toe te laten zich veilig op te stellen in de vakken voor de witte lijn waarachter de 
wagens zich moeten opstellen. De maatregel moet de zichtbaarheid van en voor 
fietsers vergroten zodat deze veiliger de Aalterbaan kunnen dwarsen.

3/ Extra verkeerslicht
Naast het fietsopstelvak ter hoogte van frituur ’t Hoekske komt een extra 
verkeerslicht dat goed zichtbaar moet zijn voor verkeer dat de parking van de 
Mariagrot verlaat. Voertuigen en fietsers in de Halledreef blijven wel voorrang 
hebben op het verkeer dat de parking verlaat.

4/ Verlaagde aanvraagknop
De aanvraagknop op de verkeerslichten voor voetgangers wordt aan beide zijden 
van de Halledreeg verlaagd. Zo wordt deze ook makkelijker bereikbaar voor 
mensen met een beperking

5/ Verkeer kanaliseren
De oostelijke takken van Thyskensstraat en Nieuwhofdreef zullen op termijn 
afgesloten worden zodat het dwarsen van de Aalterbaan vanuit die kant onmogelijk 
wordt. Het verkeer wordt dan naar twee beveiligde kruispunten geleid. Een 
maatregel die wellicht bij een aantal omwonenden zwaar zal vallen, maar het was 
voor de Administratie Wegen en Verkeer een voorwaarde voor de plaatsing van 
de door de buurt gevraagde rood-licht-camera’s.

Voor het fietsverkeer blijft CD&V ijveren dat die in beide richtingen mogen 
blijven rijden vanuit de oostelijke zijde van Thijskensstraat en Nieuwhofdreef. 

Werken Veldekens reeds gestart

De inwoners op Maldegems grondgebied hebben lang moeten wachten op de 
noodzakelijke werken en dat is deels het gevolg van de beslissing van de toenmalige 
CD&V-meerherheid die lange tijd geweigerd heeft om het wegdek over te nemen. 
“Eeklo en Zomergem hebben het wegdek wel eerder overgenomen maar moeten 
nu zelf opdraaien voor de kosten van renovatie. Wij hebben altijd gesteld dat 
we het wegdek wel wilden overnemen, maar pas nadat de noodzakelijke werken 
uitgevoerd werden”, zegt burgemeester Marleen Van den Bussche. “Het gaat om 
werken met een kostprijs van meer dan 1,4 miljoen euro, een kostprijs die nu dus 
door de Administratie Wegen en Verkeer zal betaald worden.”

De werken worden dus in opdracht van AWV uitgevoerd, de gemeente zal wel de 
aanplanting van hagen tussen fietspad en wegdek voor haar rekening nemen.

Welke werken? 
- aanpak wegdek N499 om rijcomfort te verbeteren en de geluidsoverlast te 
beperken;
- een grondige facelift van het fietspad dat afgescheiden wordt van de rijweg
- de kasseistroken verdwijnen, in de plaats komen hagen
- aanpassingswerken op kruispunt Kruipuit om dit veiliger te maken

Hoe?
Uitvoering in drie fazen om de hinder voor de omwonenden zo veel als mogelijk 
te beperken.

Omleidingen en bereikbaarheid
Werken brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Tijdelijke onbereikbaarheid 
van woningen en handelszaken, wegomleggingen voor het bedienings- en 
doorgaand verkeer. Daarom zijn tijdens de werken omleidingen voorzien, zowel 
voor doorgaand als voor plaatselijk verkeer.

En nog meer?
-  Huisvuilophaling: inwoners kunnen hun huisvuilzakken 1 dag voor ophaling 

buiten zetten tot ten laatste 14 uur. De aannemer verzamelt de zakken en 
brengt ze naar de ophaalpunten, deze bevinden zich in iedere fase aan begin 
en einde van de werfzone.

-  Ook voor de Lijn werden bijzondere regelingen voorzien. Meer info daarover 
is terug te vinden op www.delijn.be en op de pancartes aan de bushaltes.

Voor de Administratie Wegen en Verkeer hoefde het niet, maar voor CD&V Maldegem is duidelijke en heldere informatie een absolute noodzaak. En daarom 
organiseerde het gemeentebestuur dan maar zelf een informatie-avond rond de geplande werken aan Veldekens.

Komen en gaan...

Maldegem

Belasting op economische bedrijvigheid
Toegegeven, ook CD&V Maldegem had het liever anders gezien. Maar omdat de 
waarheid nu eenmaal haar rechten heeft is enige correcte en duidelijke informatie 
omtrent de belasting op economische bedrijvigheid op haar plaats.

In de voorbije legislatuur ontwikkelde CD&V een mooi en evenwichtig reglement 
waarbij de kleine ondernemer en landbouwer werd gespaard. Een raadslid van 
de Open VLD vond het evenwel noodzakelijk om een procedure aan te spannen 
bij de Raad van State tegen dit reglement. “Als een gevolg daarvan moesten wij 
als gemeente beroep doen op gespecialiseerde en dure juridische bijstand”, zegt 
Marleen Van den Bussche.

Het gelijkheidsbeginsel
Omdat het zomaar afschaffen van het reglement geen optie was en is drong 

een bijsturing van het reglement zich op waarbij het gelijkheidsbeginsel moest 
toegepast worden. Daardoor vervielen vrijstellingen en aangepaste tarieven met 
als gevolg dat ook de kleine ondernemer zwaarder belast werd.

De toekomst?
“Niemand nog de belasting doen betalen is geen optie. Niet alleen omdat we de 
inkomsten nodig hebben, maar ook omdat we er van overtuigd zijn en blijven 
dat een evenwichtige verdeling van de lasten een noodzaak is en blijft waarbij 
de sterkste schouders de zwaarste  lasten moeten dragen”. CD&V Maldegem 
engageert zich wel om in de nabije toekomst met diverse belangengroepen in 
discussie te gaan over de mogelijke aanpassingen aan het reglement.
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Nieuws uit 
de provincie
De landbouw staat dezer dagen onder druk. Maar 
op diverse niveaus komen onze mandatarissen op 
voor de belangen van de land- en tuinbouwers.
Momenteel worden binnen de provincie de 
plannen voor de zogenaamde IHD’s en het 
PAS van nabij opgevolgd door schepen en 
provincieraadslid Geert De Roo.

Wat zijn IHD’s?
Het gaat om Europese natuurdoelstellingen ter 
bescherming van natuurgebieden (SBZ) Speciale 
BeschermingsZones

Waarvoor staat PAS?
PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof, 
wat moet  zorgen voor een evenwicht tussen 
economie en ecologie door het streven naar 
minder stikstof uitstoot.

De landbouwers hebben ondertussen een 
‘PASbrief’ in de bus gekregen. Heel wat jonge, 
dynamische en goed gestructureerde bedrijven 
zijn zwaar getroffen. Toekomstplannen vallen in 
duigen en er heerst grote onzekerheid. De kosten 
voor de reductie van de stikstof lopen heel hoog 
op en vergunningen krijgen een kortere termijn.
“Landbouwbedrijven worden in hun voortbestaan 
bedreigd. Ik ijver er verder voor dat men voor 
onze Provincie een inventaris zou opmaken om 
de gevolgen voor de landbouw in kaart te zetten 
en te werken aan een oplossing”, zegt Geert De 
Roo.

Nieuws uit 
het Vlaams Parlement
Rioleringen
In het Vlaams Parlement volgt schepen en 
Parlementsluid Valerie Taeldeman de dossiers met 
impact voor onze gemeente van nabij op. Recent 
was er in alle geval goed nieuws. Zo kreeg Aquafin 
groen licht om in de regio het rioleringsstelsel 
verder uit te bouwen. Voor Maldegem gaat het om; 
-  de renovatie van de gravitaire leiding afwaarts 

persleiding Donk (239.387 euro) 
-   sanering van het afvalwater Vossenhol 

(1.421.286 euro) 
 Opname in het investeringsprogramma 2016 

houdt niet in dat deze projecten in 2016 
effectief zullen gerealiseerd worden. 

CO2
In 2008 lanceerde de Europese Commissie het 
burgemeestersconvenant om lokale overheden 
te ondersteunen bij het uitbouwen van een 
duurzaam energiebeleid. Steden en gemeenten 
die die convenant ondertekenen, stellen een 
actieplan voor duurzame energie op dat hun 
CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% moet 
verminderen. ‘In Maldegem zijn we bezig met 
de opmaak van het actieplan. We betrekken hier 
ambtenaren, organisaties, ondernemingen en 
andere geïnteresseerden in om zo het draagvlak 
zo groot mogelijk te maken. Bedoeling is het 
burgemeestersconvenant op 28 maart 2015 
officieel te ondertekenen, samen met Aalter.’

Jong           maldegem werft aan… jong bloed
Jong CD&V Maldegem is dé jongerenafdeling binnen de Maldegemse CD&V. Met 2 gemeenteraadsleden, 
1 OCMW-raadslid, 3 jongeren in het partijbureau en met vertegenwoordiging in verschillende Maldegemse 
adviesraden, is Jong CD&V Maldegem een stem die gehoord wordt. 

Jong CD&V Maldegem heeft daarnaast ook een eigen werking en staat in voor de organisatie van enkele 
(jaarlijkse) activiteiten. Recent nog organiseerde Jong CD&V Maldegem haar sinterklaas-actie en hielp ze 
mee met de praktische organisatie van de nieuwjaarsactiviteit van de afdeling. 

Met Jong CD&V komen we uiteraard ook graag samen om het lokale (en bovenlokale) politieke beleid met 
een hapje en drankje te bespreken en de geplande activiteiten uit te werken. 

Altijd al gedroomd van een lidkaart van Jong CD&V (Maldegem) en/of wens je het jongerenbestuur te 
vervoegen, bekijk dan gerust onderstaande vacature en neem contact met ons op! 

Functieomschrijving jongeren(bestuurs)lid
Je hebt zin om deel te nemen aan de activiteiten van jong CD&V Maldegem of je wil deze zelf graag mee 
organiseren. 
Je wenst mee te wegen op het Maldegemse politieke beleid en mee de krijtlijnen hiervan uit te tekenen. 

Profiel
Man/vrouw, jong (< 35 jaar) & gedreven, interesse in lokale (en bovenlokale) politiek, energiek, dynamisch, 
enthousiast,… 

Aanbod
Zin om enkel deel te nemen aan onze activiteiten of wil je ze meteenmee organiseren? 
Eerst even kijken of jong CD&V wel iets voor jou is of reeds een overtuigd christendemocraat? 
Creatieve ideeën en wil je bijstand van een geëngageerd jongerenteam? Solliciteer! 

Je komt in ieder geval terecht bij enkele jonge betrokken Maldegemse tsjeven, waar er veel ruimte is voor 
initiatief en nieuwe uitdagingen. 

Solliciteren?
Solliciteren kan via jongcdenvmaldegem@hotmail.com of via 0472799925 (Laura De Lille).
Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kan dit ook via bovenstaand mailadres en/of gsm-nummer.

Tot binnenkort! 

WE WANT YOU

TO JOIN

         JONG        

 MALDEGEM

Colofon
Dit is een uitgave van CD&V Maldegem • V.U. Piet Vercruysse, Oude Gentweg 1d – Maldegem • Teksten: de CD&V-mandatarissen • Lay-out en drukwerk: 
Van Hoestenberghe (foto’s/illustraties Shutterstock)• Eindredactie: Koen Cromheecke

Meer weten over, lid worden van of je aanmelden voor de nieuwsbrief van CD&V Maldegem: Voorzitter Piet Vercruysse 050 71 77 11 - cdenvmaldegem@telenet.be

Wist je dat

* De CD&V-raadsleden in de OCMW-raad er 
mee voor gezorgd hebben dat de dagprijzen 
in het rusthuis dit jaar niet verhoogd 
worden. 

* Er een zebrapad met wegversmalling komt 
in de Gidsenlaan ter hoogte van de uitgang 
van het park. 

* Er een drietal overdekte fietsstalplaatsen 
komen  op de markt en dat er een fietsbox 
komt aan de sporthal in Kleit. 

* De huidige bibliotheek een opfrisbeurt 
krijgt, te beginnen met de herinrichting van 
het auditorium tot polyvalente ruimte. 

* De begraafplaatsen worden ingezaaid en zo 
omgevormd worden tot begraafparken. 

* Het in de vorige legislatuur opgerichte 
dagverzorgingscentrum blijft groeien en 
momenteel reeds een zo goed als maximale 
bezetting krijgt. Wekelijks worden er een 
twintigtal senioren opgevangen. 

* Ook het dienstencentrum Oud Sint-Jozef 
op volle toeren draait met een groeiend 
aantal activiteiten en bezoekers. 

*  De bushalte van de lijn  58 verschoven wordt 
naar het St.Annakasteel zodat files door 
tegenoverstaande geparkeerde bussen ter 
hoogte van de markt vermeden worden.  
Een nieuw bushokje met fietsenstalling zal 
daar voorzien worden. 


