
CD&V blijft de beste garantie voor in-
vesteringen in de leefbaarheid en toe-
komst van onze gemeente. 

Investeren in een veilige schoolom-
geving, meer en veiliger fietspaden en 
leefbare dorpskernen. Dat is waar CD&V-
Maldegem ook in de komende legisla-
tuur voor staat. Daarnaast voorzien we in 
een blijvende ondersteuning voor de vele 
Maldegemse verenigingen en vrijwilli-

gers. De bestaande sportinfrastructuur 
wordt behouden én onderhouden. En in 
Kleit wordt een uniek project uitgewerkt. 
Het aanbod aan kinderopvang blijft be-
houden en de speelpleinwerking krijgt 
de komende zomermaanden een forse 
boost. Zo wil CD&V-Maldegem de gezin-
nen die het hart van onze samenleving 
vormen blijven ondersteunen. 

Dankzij de gedreven inzet van onze 

mandatarissen wil CD&V-Maldegem 
ook op Vlaams en federaal niveau haar 
steentje bijdragen. Valerie Taeldeman is 
onze kandidate op de vijfde plaats op de 
lijst voor het Vlaams Parlement. Marten 
De Jaeger is onze kandidaat op de elfde 
plaats op de lijst voor de Kamer. Geef 
hen, net als burgemeester Marleen Van 
den Bussche en onze mandatarissen op 
25 mei ook uw steun en stem!
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Gemeenteraadsvoorzitter Koenraad De Ceuninck, schepen Geert De Roo en de 
Maldegemse kandidaten voor 25 mei, Marten De Jaeger en Valerie Taeldeman in de 
vernieuwde Donkse dorpskern.

CD&V-Maldegem zette de voorbije jaren in op de ondersteuning van het 
verenigingsleven. Die ondersteuning blijft ook in de toekomst bestaan. 
“Naast financiële ondersteuning genieten verenigingen ook van een voor-
keurtarief voor de huur van zalen in bijvoorbeeld cultureel centrum Den 
Hoogen Pad en krijgen ze logistieke ondersteuning van de gemeente”, 
legt schepen Frank Sierens uit. Het aantal zalen werd door de realisatie 
van Oud Sint-Jozef bovendien fors uitgebreid. In Den Hoogen Pad werd 
recent ook het meubilair vernieuwd en de zitjes en tribune worden nog 
vernieuwd.

De komende jaren ligt de focus op behoud én goed onderhoud van de 
sportinfrastructuur. De gemeentelijke tennisterreinen kregen een face-
lift, de atletiekpiste krijgt nieuwe belijning en een grote onderhoudsbeurt. 
“We willen investeren in het behoud van een voor iedereen, clubs en indi-
viduen, toegankelijke sportinfrastuctuur”, zegt schepen Geert De Roo. 

Blijvende inzet op ondersteuning 
Aandacht voor sport en cultuurhouden

Door slimme ingrepen wil CD&V-Maldegem 
de dorpskernen beter toegankelijk maken. 

Aan de schoolomgeving worden hoge snel-
heden ontmoedigd en wildparkeren onmo-
gelijk gemaakt. De schoolomgevingen van  
Kleit en het Vossenhol kwamen als eerste 
aan de beurt, dit jaar (2014) worden ook de 
schoolomgevingen van de Kruipuit en de Ark 
(Maldegem) aangepakt. 

“De leefkwaliteit en de leefbaarheid in onze 
gemeente staan voorop”, zeggen burge-
meester Marleen van den Bussche en sche-
pen Valerie Taeldeman in koor. De gemeente 
besteedt bovendien  jaarlijks maar liefst 200 
000 euro aan het onderhoud van voet- en 
fietspaden. “Op ons verlanglijstje staat ook 
de de aanleg van nieuwe fietspaden.” 

Aan sporthal Meos kwam er een overdekte 
fietsenstalling, dit jaar nog komt er ook 
een overdekte fietsenstalling op de markt. 
“Tegen het einde van de legislatuur willen 
we verspreid over de gemeente 120 over-
dekte fietsklemmen realiseren.”

Recent werd ook de dorpskom van Donk 
heraangelegd, rekening houdend met de 

Inzet op verkeersveiligheid  
en verkeersleefbaarheid
Samen wérken

wensen en opmerkingen van dorpsraad en 
omwonenden. Voor de heraanleg van de 
dorpskom kon de gemeente ook rekenen 

op subsidies via Aquafin voor de heraanleg 
van de riolering.

De bouw van de sporthal Meos werd mede mogelijk gemaakt door de 
toekenning van Europese subsidies. Via de Vlaamse overheid worden 
er dit jaar ook middelen vrijgemaakt voor de organisatie van een sport-
aanbod voor kansengroepen. Deze zullen onder andere in het diensten-
centrum Oud Sint-Jozef georganiseerd worden.
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CD&V-Maldegem blijft dé gezinspartij. Zo 
blijft de subsidie voor opvanginitiatieven 
bestaan. Maar nog belangrijker misschien: 
het zomeraanbod wordt uitgebreid.

De gemeente baat zelf drie kinderdagver-
blijven uit. “Daarin bieden we kwalitatieve 
opvang voor baby’s en peuters tot vier jaar”, 
zegt schepen Annelies Lammertyn. 
Tijdens de vakantieperiodes wordt er ook 
opvang voorzien voor kinderen van 2,5 tot 12 
jaar in de Zandloper in Adegem waar ook de 
omgeving een facelift kreeg met nieuwe en 
aangepaste speeltoestellen.  

“Daarnaast gaan we vanaf deze zomer ook 
in Adegem en Kleit een volledig dagaanbod 
aanbieden”, weet schepen Valerie Taelde-
man. “Gedurende 6 weken zal er in de voor-
middag sport en spel zijn. Onze gemeen-
telijke sportdienst staat garant voor deze 
sportieve voormiddag. Over de middag kun-
nen de kinderen hun boterhammen eten 
onder toezicht en om 13u start de speel-
pleinwerking.”

Kinderopvang krijgt boost

Het Speelbos in Kleit kreeg vorm in nauw 
overleg en i.s.m. de plaatselijke Chiro, 
Natuurpunt, basisschool de Kleiheuvel en 
de Maldegemse milieu – en jeugdraad.

“Naast de speelweide is er ook een bivak-
zone en verder werd er een waterpomp 
geplaatst, kwam er een poel en een knup-
pel- en blote voetenpad“, zegt schepen 
Annelies Lammertyn.
“We willen de troeven van de regio daarnaast 
ook bij wandelaars en fietsers in de kijker 
zetten.”  Daarom wordt er dit jaar ook een 
fietsenverhuursysteem opgezet vanuit het 
dorp van Kleit en wordt dit gebied mee opge-
nomen in het wandelnetwerk dat toerisme 
Oost – Vlaanderen aan het uitwerken is.”

Natuur, toerisme en  
recreatie gaan hand  
in hand

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

De omgeving van de Zandakkers werd vorig jaar al heringericht, dit jaar kreeg 
ook het speelplein ene face-lift: klaar voor de speelpleinwerking!

Het speelbos in Kleit: een uniek pareltje Maldegemse pracht!

De gronden voor het speelbos werden aan-
gekocht met steun uit het Vlaams bos-
compensatiefonds, de inrichting werd mee 
mogelijk gemaakt met Europese Leader-
subsidies.

Ook de vele bloeiende Maldegemse jeugd-
bewegingen kunnen blijven rekenen op wer-
kings-en kampsubsidies. Tenslotte voorziet 
de gemeente de komende jaren ook jaarlijks 
9.000 euro voor de versterking van het lokaal 
speelweefsel door bijvoorbeeld de aanleg 
van nieuwe speelinfrastructuur.

Het avontuurlijk speelterrein werd vorig jaar 
reeds aangelegd met subsidies van onder 
meer Natuur en Bos. Via het jeugdbeleids-
plan zijn er ook Vlaamse subsidies die aan-
gewend worden ter ondersteuning van de 
jeugdbewegingen.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER MALDEGEM

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De gronden voor het speelbos werden 
aangekocht met steun uit het Vlaams bos-
compensatiefonds, de inrichting werd mee 
mogelijk gemaakt met Europese Leader-
subsidies.

Het avontuurlijk speelterrein werd vorig 
jaar reeds aangelegd met subsidies van 
onder meer Natuur en Bos. Via het jeugd-
beleidsplan zijn er ook Vlaamse subsidies 
die aangewend worden ter ondersteuning 
van de jeugdbewegingen.

De bouw van de sporthal Meos werd mede 
mogelijk gemaakt door de toekenning 
van Europese subsidies. Via de Vlaamse 
overheid worden er dit jaar ook middelen 
vrijgemaakt voor de organisatie van een 
sportaanbod voor kansengroepen. Deze 
zullen onder andere in het dienstencen-
trum Oud Sint-Jozef georganiseerd wor-
den.
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