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Inleiding 

Een overheid moet haar burgers veiligheid bieden. Behalve zware criminaliteit en terreur, die in 

Maldegem niet of nauwelijks aan de orde zijn, is ‘veiligheidsbeleid’ voor Groen Maldegem in eerste 

instantie te vatten in de antwoorden op de onderstaande vragen: 

- zullen ik en/of mijn geliefden zonder kwetsuren door het verkeer geraken? 

- zullen ik en/of mijn geliefden mensen om zich heen hebben die voor ons zorgen als we jong of oud, 

ziek of eenzaam zijn? 

- zullen ik en/of mijn geliefden op een betaalbare woonplek gezonde lucht kunnen inademen, gezond 

water kunnen drinken, uit een gezonde bodem gezond voedsel kunnen telen? 

- zullen ik en/of mijn geliefden over voldoende afvalvrije groenzones beschikken, zullen we beschikken 

over opleidings-, cultuur- en sportfaciliteiten om een mentaal gezond, boeiend leven te kunnen 

leiden? 

- zullen ik en/of mijn geliefden rond komen met wat we verdienen en zullen de lasten eerlijk verdeeld 

worden? 

De overheid verzamelt bij haar burgers middelen die door verkozen vertegenwoordigers ten bate van 

dit veiligheidsbeleid voor die burger, opnieuw verdeeld worden.  

Dat is het principe van het democratische bestel waarin ook Maldegem functioneert. In de kleine 

gemeenschap van 23 500 mensen die samen op een kleine honderd vierkante kilometer op de grens 

tussen West- en Oost-Vlaanderen en op de grens tussen België en Nederland wonen. 

Sinds 1982 zetten groendenkers en -doeners zich in om het leven voor de mensen in deze gemeente 

‘veiliger’ te maken, het kwalitatief te verbeteren. Heel wat dossiers zouden zonder 

groenmandatarissen in de OCMW- en gemeenteraad vandaag (nog) niet zo ver hebben gestaan. 

Voorbeelden hiervan uit vroegere beleidsperiodes zijn onder meer de invoering van de zone 30 in 

onze dorpscentra, de oprichting van het recyclagepark en de kringloopwinkel, de aandacht voor 

verkeersveiligheid met vooral het fiets- en voetpadenbeleid, het natuurvriendelijk herstel van trage 

wegen, het zuiver maken van de Meulekreek in Middelburg, subsidiereglementen voor woningen 

met klein comfort of lage isolatiewaarde of voor het onderhoud van natuurwaarden, de klemtoon op 

het ouderenbeleid in àlle dorpskernen, het reglement op de speelstraten, de vergroening van de 

terreinen van de jeugdherberg, de klemtoon op bestrijding van wateroverlast, de oprichting van de 

gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, …  Dikwijls ging het om groenvoorstellen 

die eerst weggelachen werden, maar die vervolgens door de meerderheid, soms jaren later, 

voorgelegd werden aan de gemeente- of OCMW-raad en gerealiseerd werden.  
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Tijdens de voorbije legislatuur konden we door onze deelname aan het bestuur heel wat groene 

doelstellingen versneld realiseren in verschillende beleidsdomeinen, verspreid over de gehele 

gemeente en goed voor iedereen. De gemeentelijke slogan ‘Maldegem leeft’ werd met de groenen 

erbij de beleidsslogan ‘Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg’.  

Die slogan werd niet zonder succes in concrete realisaties verwerkelijkt. Een greep uit de lange lijst 

van voorbeelden: 

- aanleg van 2,9 km nieuw (Kleitkalseide, Kruisken/Heulendonk, door sportcomplex Maurice De 

Waele, …) of vernieuwd (Raverschoot, Heirweg) fietspad met comfort volgens het fietsvademecum 

en uitvoerbare plannen afgeleverd voor nog vele kilometer extra in Verbranden Bos, Vossenhol, 

Middelburg, Westeindestraat, … 

- afdwingen van fietsdoorsteken door private verkavelingen: Hof ter Ede, Tricojoca, De Beeke, De 

Geuzen, … 

- zuivering van afvalwater van meer dan 1000 inwoners waardoor volksgezondheid nog meer 

gegarandeerd wordt en fauna en flora in sloten meer kans krijgt + uitvoerbare en gebudgetteerde 

plannen voor alweer ongeveer 1000 inwoners extra in Verbranden Bos/Kallestraat/Zandakkers, 

Rapenbrugstraat, Waterpolder, Schautenstraat/Gotjensstraat/Pollepelstraat 

- natuurvriendelijk maaibeheer van de gemeentelijke wegbermen, een 210 ha groot natuurgebied  

- de aanleg van groene bufferzones rond het bedrijvenpark 

- vergroening van alle begraafplaatsen met gras in plaats van zand en hoogstammige inheemse 

bomen in plaats van exoten en coniferen 

- de aanleg van een smoefelbos en moestuin in samenwerking met een vrijwilligersploeg in het park 

en de visuele, veel meer open verbinding van St.-Annapark en park Wallyn  

- de bouw van een nieuw jeugd- en cultuurhuis langs de Mevr. Courtmanslaan 

- energie-ingrepen door enerzijds de verkoop van onnuttig, verouderd patrimonium en 

isolatiewerken aan o.a. St-Annakasteel (dubbel glas), huis Wallyn (isolatie zolder), jeugdlokalen chiro 

Kleit/kinderopvang (isolatie zolder), oud-gemeentehuis Adegem (isolatie zolder en ramen), renovatie 

oud-Kumagebouw (nieuwe stookinstallatie, isolatie zolders, …) 

- energie-ingrepen door vernieuwing verwarmingsinstallatie zwembad en zonneboiler voor sanitair 

warm water, afbouw wagenpark gemeentelijke diensten, aanmoediging van fietsverkeer bij 

werknemers, invoer van autodelen, … 

- start van omzetting van twee woonuitbreidingsgebieden naar agrarisch of natuurgebied 

- aankoop van weide als groenspeelplaats voor de gemeentelijke basisschool Kruipuit en buurtparkje 

- ondersteuning van de scholen in Adegem, Kleit en Maldegem bij hun bouwplannen d.m.v. het 

opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan, het delen van infrastructuur, het ruilen of de verkoop 

van gronden, … 
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- meer gelijkheid ingebouwd voor vergoeding monitoren speelpleinwerking 

- aanleg van kleine sport- en/of speelpleintjes in het park, Strobrugge, … 

- veel sterkere logistieke ondersteuning van verenigingen 

- budget voor armoedebestrijding laten stijgen en uitwerking armoedebeleidsplan  

- alle soorten zorg - van thuiszorg tot woonzorgkamer- aanbieden en promoten  

- personeelsuitbreiding Sociaal Huis met bezoek aan huis voor +80-jarigen en thuiszorgloket 

- toegankelijkheid van het openbaar domein verhoogd met 25 000 euro per jaar  

- oprichting Huis van het Kind 

- de uitbreiding van het aantal compostpaviljoenen waaronder één in Adegemdorp 

- een fiscale hervorming die diegene die minder bezit ontziet ten opzichte van zij die meer hebben, 

die milieuvriendelijk gedrag sterker aanmoedigt en die de leegstand van woningen en bedrijfspanden 

bestrijdt  

- het afbouwen van de gemeentelijke schuldenberg met ongeveer 30 % 
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Op de volgende pagina’s vind je het ambitieus programma van Groen Maldegem voor de 

komende legislatuur. 

Jij hebt als kiezer de sleutel voor het verder zetten van dit veiligheidsbeleid voor alle 

inwoners, het milieu en de natuur in jouw handen. Wil je als kiezer een sociaal, warm beleid 

dat werkt voor alle bewoners van onze gemeente en met échte bezorgdheid voor de 

omgeving waarin we wonen, werken en ontspannen, dan kan je best resoluut voor Groen 

kiezen.  
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1. Maldegem trekt zijn plan wel 

Maldegem moet geen fusie aangaan. De gemeente moet de veiligheidsproblemen op haar 

niveau, in haar huidige structuur aanpakken. Daarbij is samenwerking met buurgemeenten 

aangewezen en fusie overbodig. Op termijn moeten intercommunales en provincie 

afgeschaft worden ten voordele van een verkozen regiobestuur voor het Meetjesland dat 

dezelfde lokale problemen op regionale schaal aanpakt.  

Maldegem is groot genoeg. Tussen Brugge en Gent zijn we een mooie woongemeente die quasi alle 

niet-(groot)stedelijke functies ter beschikking heeft zonder de (groot)stedelijke problematieken het 

hoofd te moeten bieden. Dat moet zo blijven.  

Onze gemeente groter maken in oppervlakte betekent een grotere afstand tussen burger en bestuur. 

Door de integratie van OCMW en gemeente verdwijnen er zo al 11 politieke mandatarissen, een 

verder afbouw van het aantal mandatarissen t.o.v. het aantal burgers is voor Groen niet 

aanvaardbaar. Die nog grotere gemeente bekomt een slechtere verhouding tussen het aantal 

inwoners dat voor de inkomsten moet zorgen en de uitdagingen van honderden kilometer 

gemeentewegen met openbare verlichting, riolering en andere nutsvoorzieningen. Het is beter om 

gemeenten op de grootte van Maldegem afzonderlijk te laten bestaan. Daarnaast kunnen de 

provincies afgeschaft worden zodat die kunnen vervangen worden door een regionaal verkozen 

bestuur die de intercommunales overbodig maakt. Het transparantie- en vergoedingsprobleem van 

die intercommunales wordt hierdoor opgelost. Zolang dit niet gebeurd is mogen enkel raadsleden 

een zitpenning ontvangen. Uitvoerende mandatarissen die een gemeentelijke wedde krijgen, mogen 

volgens Groen hiervoor niet bijkomend vergoed worden. De afgevaardigden van de gemeente in 

intercommunales krijgen een duidelijke opdracht en geven feedback aan de gemeente. 
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2.  Zonder centen geen veiligheidsbeleid = solidair 

belasten en sober/ethisch/gericht uitgeven is evident 

Om beleid te kunnen voeren zijn centen nodig en die komen per definitie vooral uit 

belastingen van de inwoners. Daarbij hanteert Groen drie principes: zwakkere schouders 

dragen lichtere lasten, de globale belastingdruk mag niet wijzigen en belastingen mogen 

sturend zijn als ze bij gewijzigd gedrag van de burger vermeden kunnen worden. Die 

principes zorgen er mee voor dat er geen duale samenleving ontstaat waar rijken rijker 

worden en armen armer. Bovendien kan op die manier gewenst gedrag in het kader van 

klimaat-, milieu-, verkeersveiligheidsproblematiek, … aangemoedigd en ongewenst gedrag 

financieel bestraft worden. Tegelijk moet de gemeente zuinig omspringen met de middelen, 

tenzij het natuurlijk gaat om het verhogen van de verkeers-, water-, sociale en natuur-, 

milieu- en klimaatveiligheid in de gemeente. Daarvoor zijn voldoende middelen nodig en 

daarin moeten we zwaar blijven investeren. 

 

2.1 Solidair-eerlijke fiscaliteit voor iedereen en kostendekkende retributie 

 

2.1.1 Personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing.  

De hoofdmoot  van de gemeentelijke inkomsten wordt gehaald uit de personenbelasting en uit de 

aanvullende belasting op onroerende voorheffing. Hoe minder je verdient of bezit, hoe minder je 

bijdraagt. Dit is een solidair principe dat moet worden behouden. In de aflopende legislatuur met 

Groen in de meerderheid daalde de personenbelasting tot 6,9% en steeg de opcentiemen op 

onroerende voorheffing naar 1650 (later gecorrigeerd naar 1039 na gewestelijke verhoging van de 

belastingvoet). Groen wil die verhouding de komende legislatuur aanhouden.  

Om de lasten voor alleenstaanden te verlichten zoeken we naar mogelijkheden op vlak van 

retributie. Als het wettelijk mogelijk gemaakt wordt, moet de gemeente het tarief op onroerende 

voorheffing aanpassen naarmate de eigenaar minder lasten op de overheid legt door in een centrum 

te komen wonen. Als er meer inkomsten nodig blijken om broodnodige investeringen te doen in het 

kader van klimaat- of verkeersveiligheid, moet het geld uit andere, liefst progressieve 

inkomstenbronnen gehaald worden.  

2.1.2 Geen lineaire belastingen – sturende retributies afval 

De lineaire algemene gezins(milieu)belasting werd door het bestuur met Groen afgeschaft. Dat moet 

zo blijven. Lineaire belastingen zijn asociaal. Hier doet Groen niet aan mee. De huidige tarieven voor 

afvalbeheer moeten behouden worden. De burger krijgt gratis huisvuilzakken voor de hoeveelheid 

afval die onvermijdbaar is maar we combineren dat met duurdere zakken als je een bepaalde 

hoeveelheid per jaar overschrijdt. De tarieven op het recyclagepark zijn vandaag vrij evenwichtig. Een 

aantal fracties blijven gratis omdat het gaat om afval waar de burger niet onderuit kan: papier, glas, 

lampen, vetten, … Enkele fracties kosten iets en enkele fracties zijn relatief duur omdat ze slechts 

éénmalig of weinig moeten gebruikt worden ofwel omdat ze met enige inspanning vermijdbaar zijn. 
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De tarieven op het recyclagepark blijven echter veel lager dan die op de private markt. In combinatie 

met intensieve educatieve campagnes kunnen deze vermijdbare tarieven volgens Groen tot veel 

minder inkomsten leiden voor de gemeente en tot minder uitgaven voor de burger. Dat is absoluut 

onze bedoeling omdat het voor alles goed is, voor de gemeente, voor de burger en voor het milieu. 

2.1.3 Belasting economische bedrijvigheid en hinderlijkheid 

De belasting op de economische bedrijvigheid moet losgekoppeld worden van die op hinderlijkheid. 

Hoe hinderlijker een bedrijf, hoe meer het moet betalen. Wie niet hindert en oplossingen vindt voor 

het eigen bedrijf, wordt van die hinderlijkheidsbelasting vrijgesteld. Groen Maldegem pleit er op 

bovenlokaal niveau voor om, naast opcentiemen op de personenbelasting (uit arbeid) en op 

onroerende voorheffing, ook opcentiemen op de vennootschapsbelasting te mogen heffen. Dat is de 

meest eerlijke belasting omdat ze progressief op het inkomen uit bedrijvigheid wordt geheven. 

Tegelijk zou die mogelijkheid de discussies over lokale belastingreglementen een halt toe kunnen 

roepen. De soap uit de voorbije legislatuur mag niet herhaald worden. In afwachting van bovenlokale 

oplossingen, moet een bestaand, door de Raad van State goedgekeurd reglement van een andere 

gemeente overgenomen worden waarbij elk bedrijf, hoe weinig oppervlakte het ook inneemt of hoe 

weinig personeel het te werk stelt, mee betaalt. Zo lang niets anders mogelijk is, wordt er belast op 

de oppervlakte inname en het gebruik van gemeentelijke ruimte en infrastructuur.  

2.1.4 Belasting op leegstand, tweede verblijven en onbebouwde kavels 

De belasting op leegstand en tweede verblijven, die in de aflopende legislatuur met Groen werd 

verdubbeld en erg efficiënt blijkt te zijn voor het woonbeleid, kan behouden worden. Wie speculeert 

door gebouwen leeg te laten staan en daardoor het straatbeeld laat verloederen, moet met een 

hoge belasting aangemoedigd worden om gebouwen te renoveren en op de markt te brengen. Wie 

een tweede verblijf in bezit heeft, mag daarop belast worden. De belasting op onbebouwde kavels in 

de woonzone wordt behouden om speculeren met bouwgrond te ontmoedigen. 

2.1.5 Nieuwe belastingen 

Groen staat niet afkerig van nieuwe belastingen maar dan enkel op energieverslindende en 

klimaatproblematische initiatieven. 

2.1.6 Retributies 

Retributie tegen kostprijs is aanvaardbaar voor datgene wat onvermijdbaar is voor de burgers. Voor 

wat wel vermijdbaar is, wat eerder luxeproduct is of wat een snelbehandeling moet krijgen, mag de 

retributie hoger liggen. 

 

2.2 Transparant, ethisch financieel beleid tot op wijkniveau 

 

2.2.1 Transparantie 

Financieel beleid moet transparant zijn. Meerjarenplan, budget, jaarrekening en 

voortgangsrapporten moeten op de website van de gemeente, in klare, begrijpelijke taal en per 

beleidsdomein toegankelijk zijn. De gemeente zal er ook naar streven om zoveel mogelijk publieke 

data in een machineleesbaar formaat (XML) als open data aan te bieden, onder een CC0 of CC BY 
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licentie, zodat ontwikkelaars van apps hiermee aan de slag kunnen gaan om deze data nog vlotter 

toegankelijk te maken voor inwoners. De gemeente zal ook actief lobbyen en/of initiatieven nemen 

om ontwikkelaars van apps daartoe uit te nodigen. Wanneer belangrijke beslissingen op de 

gemeenteraad staan (zoals het meerjarenplan, nieuwbouw, een ingrijpend plan) zal -via de 

technologische middelen- aan burgers de mogelijkheid worden geboden om dit actief mee op te 

volgen (vb. via streaming). Burgers hebben het recht te weten wat er met hun belastinggeld op het 

programma staat, hoe ver het met de uitvoering van dat programma staat, …  

Wie recht heeft op een premie of subsidie, moet die automatisch, zonder dit aan te vragen, krijgen.  

2.2.2 A-politiek budget 

Groen vindt dat er kan geëxperimenteerd worden met budgetten die door niet-partijpolitieke 

organen besteed mogen worden. De gemeentelijke overheid bepaalt dan de grootte van het bedrag, 

een % ten opzichte van het budget, en het kader waarbinnen zo’n niet-partijpolitiek orgaan een 

toegekend budget mag besteden conform de wet op de overheidsopdrachten, zonder dat daar 

verder gemeentelijke inmenging is. Voor de samenstelling van niet-partijpolitieke organen die over 

zo’n budget mogen beschikken, kan er een systeem van loting ingevoerd worden. Zo kan elke burger 

die uitgeloot wordt en die dat wil, tijdelijk deel uitmaken van een orgaan dat voor een project/wijk/…  

een gemeentelijk deelbudget uitgeeft. 

2.2.3 Ethisch beleggen 

Gemeentelijke middelen moeten verder ethisch belegd worden, minstens volgens de vandaag 

geldende normen, maar liefst nog meer. 

 

2.3 Flink maar gericht investeren 

 

Om de veiligheid op vlak van verkeer, waterbeheersing, volksgezondheid, voedselzekerheid, natuur-, 

milieu- en klimaat te kunnen waarborgen, moet de gemeente een hoog investeringsritme aanhouden 

op deze vlakken. Daarnaast kan de sociale veiligheid enkel gewaarborgd worden als we verder 

investeren in voldoende zorg die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Groen wil ruim 

investeren in onderwijs, kinder-, zieken-  en seniorenzorg, thuiszorg, toegankelijkheid, … We zullen 

niet aanvaarden dat hierop bespaard wordt. Per beleidsdomein volgt hieronder een concretere lijst 

van projecten. De budgetten voor deze onderdelen moeten van bij het begin van de legislatuur 

onomkeerbaar vastgelegd worden in het meerjarenplan. 

 

2.4 Duurzaam en ethisch aankoopbeleid 

 

Bij openbare aanbestedingen moet niet enkel worden gekeken naar de initiële aankoop- of 

investeringskost, maar moet de gemeente ook rekening houden met de kost van de totale 

levensduur van een product of project. Groen wil dus het cradle-to-cradleprincipe toepassen. 

Kostprijs zoals geafficheerd op een prijskaartje mag dus zeker niet het enige aankoopcriterium zijn, 

ook onderhoud, mogelijkheid tot hergebruik of recyclage, kwaliteit, afstand producent-consument, 
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ethisch ondernemerschap … moet gequoteerd worden. Lokale en/of kleinere bedrijven moeten 

makkelijk kunnen deelnemen door grote projecten in kleinere delen op te splitsen. De gemeente 

hanteert een controlemechanisme waarmee gescreend wordt of bedrijven marktconforme prijzen 

aan de gemeente aanrekenen. 

 

 

2.5 Financieel gezond 

 

Een gemeente mag een bepaalde schuldgraad aanhouden. In de vorige legislatuur werd een berg 

schuld afgebouwd tot op een aanvaardbaar niveau. Die berg mag niet opnieuw aandikken, maar 

hoeft ook niet kleiner meer te worden. Budgettaire orthodoxie omwille van de budgettaire 

orthodoxie die ten koste gaat van de dienstverlening en van de veiligheid van de bevolking is nefast 

en voor Groen geen optie. 
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3. Centen voor ruimte = sociale veiligheid, klimaat- en 

waterveiligheid bevorderen 

Groen hecht heel veel belang aan open, groene ruimte als cruciaal onderdeel van een 

gezonde, leefbare, betaalbare, aangename en dus veilige leefomgeving. De open ruimte 

staat meer dan ooit onder druk. De doelstellingen voor meer natuur, bos en groen uit het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn helemaal niet gehaald. Harde functies halen de 

overhand. Groen kiest voor een ander model. Het bord afvegen en vanaf nul een ideale 

ruimtelijke ordening uitbouwen kan niet. Maar we kunnen wel kiezen voor een duurzame 

transitie van de bestaande ruimtelijke structuren. 

 

3.1 Ruimtelijke planning die verdicht en toch vergroent = klimaat- en sociaal veilig 

 

3.1.1 Kernen dichter bevolken, open ruimte niet ‘ontlandbouwen’ 

Het bevolkingscijfer stijgt en volgens prognoses blijft dat nog een tijd duren, tegelijk verlaten de 

mensen die in de jaren ’70 en ’80 in verkavelingen, soms ver van de kernen gingen wonen, stilaan 

hun huizen die te ver van het centrum liggen, te groot zijn en te veel mobiliteit, energie en 

onderhoud vragen. Ze zoeken naar woongelegenheid in een kern waar nog faciliteiten zijn en best 

ook geregeld openbaar vervoer. Die verdichting van de kernen Maldegem en Adegem is daarom 

nodig en nuttig. Dat kan echter niet zonder voldoende openbaar groen en bindende 

groenvoorschriften bij stedenbouwkundige projecten. Tegelijk moeten andere kernen hun landelijk 

karakter behouden. Gebouwen van meer dan twee bouwlagen en een 45°dak zijn er niet aan de 

orde. De ‘ontlandbouwing’ van het agrarisch gebied door infrastructuurwerken, woonzones, 

verpaarding, omzetting van boerderijen en landerijen in landelijke residenties, recreatieoorden of 

feestzalen … dient gestopt te worden. Groen geïnspireerde landbouw heeft nood aan voldoende 

ruimte om op een gezonde en eerlijke manier voedsel te kunnen telen die lokaal beschikbaar wordt 

en aan ruimte waar landbouwers kunnen deelnemen aan het landschapsbeheer in een gemeente die 

over een variatie aan landschappen beschikt en die toeristisch kan uitspelen. De landbouwers 

moeten voor dat werk dan eerlijk vergoed worden. 

Groen vraagt daarom een algemene herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in het 

kader van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat er zit aan te komen. Dat plan moet meer ruimte 

scheppen voor groen en landbouw door wonen in de kernen van Adegem en Maldegem te 

centraliseren. Groen zal er alles aan doen om de open ruimte en de gemengde landbouw in onze 

gemeente te handhaven in het kader van voldoende ruimte voor natuur en landbouw die gericht is 

op de korte keten en eerlijke handel. 

3.1.2 Reservatiestrook Schipdonkkanaal afschaffen en realistisch, ook met natuur 

inkleuren 

De gemeente moet zich verder blijven verzetten tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal en 

moet ijveren voor het onvoorwaardelijk vrijgeven van de reserveringsstrook. De groenzone die op 
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het gewestplan voorzien is, kan volgens Groen gereduceerd worden. Sommige stroken kunnen 

woongebied of agrarisch gebied worden, conform de huidige toestand op het terrein, maar minstens 

de helft van de huidige groenoppervlakte op het gewestplan moet als natuurgebied worden 

weerhouden. 

3.1.3 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Intussen ligt er nog voldoende werk op de plank van de ruimtelijke planning: 

- Het ruimtelijk uitvoeringsplan Hof ter Ede legt een brede groene vallei tussen Weggevoerdenlaan 

en Markt juridisch vast en schept intussen mogelijkheden voor een school die één van de 

dynamieken is voor een levendig centrum. Dit RUP moet onverkort goedgekeurd worden in de 

volgende legislatuur. 

- Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat woonuitbreidingsgebieden in de kern van Adegem en in de buurt 

van het kasteel van Reesinghe in Maldegem wil omzetten in landbouw- en/of natuurgebied moet 

onverkort goedgekeurd worden in het eerste jaar van de volgende legislatuur. 

- Er moeten ruimtelijke uitvoeringsplannen komen die voorkomen dat andere kernen dan Maldegem 

en Adegem hun uitgesproken landelijk karakter zouden verliezen. 

Op die manier kan een dichter bevolkt Maldegem volgens Groen een hoge leefkwaliteit behouden in 

de kernen van Maldegem en Adegem en tegelijk een landelijke gemeente blijven met verschillende 

leefbare kleinere kernen. Intussen gaat niet langer landbouwgrond verloren aan voorbijgestreefde 

verkavelingen of infrastructuurprojecten. Biologische landbouw en/of gemengde landbouw hebben 

die grond nodig. De landbouwers moeten aangemoedigd worden om op hun terreinen of de 

terreinen die ze pachten mee te werken aan natuur- en milieuvriendelijk landschapsonderhoud en 

biologisch geteelde voeding. De gemeente moet hen niet alleen financieel steunen maar ook de 

stimulans zijn voor samenwerkingsverbanden tussen landbouw, natuur en toerisme.  

De gemeente moet een budget voorzien voor de aankoop en bebossing van slechte landbouwgrond 

van stoppende landbouwers in de buurt van onze bosrijke gebieden en/of moet de restfinanciering 

voor de aankoop van natuurgebied in die zones op zich nemen (Kleit, Burkel, Paddepoele, zuiden van 

Adegem). Enkel op die manier kan het aantal hectaren bos- en natuurgebied in onze gemeente 

groter worden zonder een pad in de korf te zetten van de familiale gemengde landbouw die gericht is 

op de korte keten en eerlijke handel. 

 

3.2 Stedenbouw met aandacht voor … bevordert klimaat- en sociale veiligheid 

 

Het kan niet zijn dat de gemeente de lusten van een project aan de bouwheer/promotor laat en de 

lasten op de latere bewoners of bewoners in de omgeving afwentelt. Bouwheren moeten daarom 

door de gemeente d.m.v. verordeningen gedwongen worden om in hun projecten voldoende ruimte 

te voorzien voor en/of aandacht te besteden aan:  

- groenvoorzieningen en open, (speel) ruimte 
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- overdekte fietsenbergplaats met ruime stalling voor elk type fiets op strategisch beste locatie 

- parkeervoorziening afhankelijk van locatie (minder per woonentiteit in de kernen, meer erbuiten, 

parkeervoorziening in notariële akte verbonden met wooneenheid, parkeervoorziening niet op het 

openbaar domein afschuiven, …) 

- berging voor afval/materiaal/hobby 

-berging van en ruimte voor hemelwater/oppervlaktewater  

- erfgoedwaarden: ook wat niet geklasseerd is maar enkel op inventaris onroerend erfgoed staat, kan 

niet zonder meer afgebroken worden; indien toch sloopvergunning afgeleverd wordt, moeten 

elementen van erfgoed in de architectuur of de materiaalkeuze van een nieuw- of vernieuwbouw 

worden geïntegreerd. 

Ofwel moet het nodige personeel aangeworven worden ofwel moet deze opdracht uitbesteed 

worden aan een gespecialiseerd studiebureau.  

 

3.3 Ruimte voor water = waterveiligheid 

 

De gemeente moet het decreet integraal waterbeleid van 2013 onverkort toepassen en laten 

toepassen en waar mogelijk meer doen dan wat het decreet vraagt. Dat moet zowel in grote 

projecten als bij kleine beslissingen bijvoorbeeld op vlak van stedenbouw. Bovendien moet de 

gemeente structureel in handhaving voorzien. De wijkpolitie moet een rol spelen bij sensibilisering, 

controle én repressie indien er overtredingen plaats vonden/vinden. 

We moeten met zijn allen vergroenen en ontharden. We hebben op elke locatie nood aan meer 

bomen, parken, grasvelden, struiken, hagen, ... en verharding moet zo veel mogelijk voorkomen, 

verwijderd of waterdoorlatend gemaakt. Daardoor kan water gemakkelijker infiltreren en krijg je 

verkoeling, extra waterberging, CO2- opslag én meer biodiversiteit. 

Groen vraagt om natuurvriendelijke oeverversterkende technieken te gebruiken in plaats van het 

talud van beken in beton te gieten. We willen natuurlijke meanders in sloten en beken met rust laten 

of herwaarderen waar die verdwenen zijn, de plantengroei erlangs respecteren om zo het water te 

vertragen en de sloten open laten in plaats van ze in te buizen of er gebouwen over te laten bouwen.  

Beken, sloten en greppels die vroeger ingebuisd werden omwille van de stank van afvalwater, maken 

we open nadat het afvalwater is afgekoppeld. Blauwe aders zijn, behalve waterreservoirs bij felle 

regen een bron van rust, recreatie en natuurontwikkeling. 

Groen wil geen woningbouw toelaten in laaggelegen gebied. Daartoe zullen hier en daar ruimtelijke 

uitvoeringsplannen nodig zijn. De gemeente moet budget vrijmaken om eventuele planschade te 

vergoeden. Weiden, parken en plantsoenen willen we nog meer laten fungeren als waterbufferzone.  

De gemeente moet zelf altijd waterneutraal bouwen, eigen ingebuisde sloten open leggen zoals 

bijvoorbeeld binnenkort gebeurt in sportpark Maurice De Waele,en dit ook stimuleren en waar 

mogelijk opleggen bij de inwoners. 
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De gemeente moet de provincie maximaal ondersteunen bij het realiseren van het derde 

wachtbekken langs de Ede. De buffercapaciteit moet zo groot worden dat de wateroverlast langs de 

Ede – behalve in erg extreme omstandigheden – tot nul gereduceerd wordt. 

De gemeente moet het grondwatergebruik ontmoedigen en kringloopgebruik van grijs water in alle 

sectoren van de samenleving vooruit helpen. Grijs water is de verzamelnaam voor licht verontreinigd 

afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen, industriële of landbouwtoepassingen, … 

zoals bijvoorbeeld het water na een wasbeurt in de wasmachine. Water en grondwater zijn 

gemeenschappelijke goederen en het is zeer belangrijk voor toekomstige generaties dat wij er zeer 

omzichtig en spaarzaam mee omgaan. Het oppompen van nog meer grondwater moet op alle 

mogelijke manieren voorkomen en ontmoedigd worden. In de plaats daarvan moet er verder gezocht 

worden naar alternatieven.  
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4. Centen voor waterzuivering = volksgezondheid 

beveiligen 

 

Het afvalwater in Maldegem komt nog voor meer dan 25% van het totaal in de sloten en dus 

het kanaal en de zee terecht. Dat is niet goed voor de volksgezondheid en niet goed voor het 

flora- en faunaleven in en om het water. Tegelijk komt nog veel oppervlaktewater de riolen 

binnen waardoor bij felle neerslag rioolwater op straat komt te staan of waarbij afvalwater 

dat afzonderlijk werd opgevangen en met een aparte buis naar het waterzuiveringsstation 

wordt geleid, toch in de sloten of in tuinen of woningen terecht komt. Onaanvaardbaar! Het 

ritme van uitvoering moet daarom volgens Groen minstens zo hoog blijven als in de vorige 

legislatuur. 

 

4.1 Strategisch plan afvalwater Maldegem (SPAM) 2019 – 2025 

 

In de vorige legislatuur werden 4 afvalwaterzuiveringsplannen uitgevoerd binnen wat bekend staat 

als SPAM = strategisch plan afvalwater Maldegem. In die vorige legislatuur werden ook vier nieuw 

plannen voorbereid. Die plannen werden opgemaakt in samenwerking met Aquafin en de Vlaamse 

Milieumaatschappij en er werden subsidies voor bekomen bij het Vlaams Gewest. Alles staat klaar 

voor uitvoering. Gewoon doen. 

- Het project Spam 9 Begijnewatergang Rapenbrugstraat/Kleine Warmestraat is, behalve een 

onteigening door de Polder van Maldegem, klaar voor uitvoering. Het budget is voorzien, de 

bevolking geïnformeerd en geraadpleegd, de plannen uitgetekend. 

- Het project Spam 18 Verbranden Bos/Kallestraat/Zandakkers/Ringbaan is, behalve de onteigening 

van enkele beperkte stroken grond voor de realisatie van het profiel Verbranden Bos, klaar voor 

uitvoering. De gemeente moet de onteigening in het kader van het algemeen belang realiseren en 

het project uitvoeren. 

- Het project Spam 13 Waterpolder/Langeweg is zowel water- als verkeerstechnisch quasi klaar voor 

uitvoering. De subsidies op hoger niveau zijn vastgelegd. In het budget van de volgende legislatuur 

moet dit project voorzien worden.  

- Het project Spam 16 Schautenstraat/Pollepelstraat/Gotjensstraat/F. De Meeuslaan is zowel water- 

als verkeerstechnisch quasi klaar voor uitvoering. De vastlegging van de subsidies op hoger niveau zit 

bij de opmaak van dit verkiezingsprogramma in de laatste fase van onderhandeling en wordt wellicht 

verzekerd nog voor de verkiezingen. In het budget van de volgende legislatuur moet dit project 

voorzien worden.  
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Daarnaast is een inhaalbeweging nodig in de centrumstraten van Maldegem. Een realistische 

planning en goede budgettering laat toe om, behalve de Westeindestraat waarvoor het opgespaarde 

budget uiteraard moet uitgegeven worden aan het ontwerpplan,  in de volgende legislatuur nog een 

centrumstraat aan te pakken.  Groen wil daarom de renovatie van de Brielstraat met aanpassing van 

de verkeerssituatie in functie van de schoolontwikkeling Maricolen en in het belang van de zachte 

weggebruikers. 

Tegelijk moet de gemeente plannen opmaken voor uitvoering van de renovatie van nog meer 

centrumstraten in de daaropvolgende legislatuur. 

 

4.2 Strategisch plan afvalwater Maldegem (SPAM) voorbereiding 2025 – 2032 

 

Groen stelt volgende projecten voor: 

- Renovatie Stationsstraat met aanpassing verkeerssituatie in functie van zachte weggebruikers en 

toegankelijkheid 

- Renovatie Bogaardestraat met aanpassing verkeerssituatie in functie van zachte weggebruikers en 

toegankelijkheid 

- Spamdossier in het verlengde van Kruisken/Heulendonk/Kleemputte tot Kruipuit – zodat vernieuwd 

dubbelrichtingfietspad Adegemdorp – Kruipuit vervolledigd wordt en met aansluiting naar 

Veldekensbrug – zodat nieuwe fietspaden kunnen aangelegd worden langs Veldekens 

- Renovatie riolering Industrielaan en Krommewege in kader van wateroverlast Industrieterrein en 

aanleg ontbrekende fietspaden tussen Industrielaan en rondpunt Krabbe te Adegem. 

- Spamdossier Urselweg met aanleg fietspaden tussen Kleit en Drongengoed 
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5. Centen voor verkeer = minder slachtoffers 

 

Groen wil op het vlak van infrastructuur een algemene mobiliteitsstrategie die uitgaat van de 

zachte en zwakke weggebruiker. De fietser en de voetganger zijn namelijk de kwetsbaarste 

weggebruikers. De juiste volgorde van aandacht bij het nemen van beslissingen zit vervat in 

het STOP-principe: eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en op de laatste 

plaats persoonlijk vervoer. Het huidige mobiliteitsplan en de aanleg van nieuwe 

infrastructuur gaat mondjesmaat in de goede richting maar het moet met meer ambitie en 

de strijd tegen het POTS-verhaal blijft hard nodig. Strenge handhaving van de reglementering 

mag in dit verhaal niet ontbreken en moet consequent toegepast worden. 

 

5.1 Voetgangers eerst 

 

5.1.1 Technische kenmerken en advies inclusie-ambtenaar 

Bij inrichting van nieuwe wegen voorzien we trottoirs van minimaal 1,5 meter zodat elke voetganger, 

rolwagengebruiker en kinderwagen, … zich veilig kan verplaatsen. Elk trottoir moet met een 

opstaande borduur van minstens 10 cm worden gerealiseerd, moet zo horizontaal als technisch 

mogelijk aangelegd worden, opritten/garages mogen enkel met schuine trottoirbanden toegankelijk 

gemaakt worden en oversteken moeten zonder goot, met een licht hellend trottoir tot het vlak van 

de rijweg bereikt is, uitgevoerd worden. Bij het begin van de planning van nieuwe of te vernieuwen 

trottoirs moet de inclusieambtenaar betrokken worden. 

5.1.2 Aanbod verbeteren en uitbreiden aan hoog tempo 

De bestaande trottoirs en fietspaden dienen in de kernen overal te blijven bestaan en waar ze niet 

voorkomen of onvoldoende comfortabel zijn aangelegd, moet het aanbod verbeterd en uitgebreid 

worden. In functie van de schoolontwikkeling Maricolen en de verbinding van seniorie Tilia met het 

centrum, moeten in de gehele Brielstraat langs beide zijden trottoirs van minstens 1,5 m aangelegd 

worden. 

De gemeente moet in de volgende legislatuur een plan opmaken voor de renovatie van de 

Stationsstraat en de Bogaardestraat. In de Stationsstraat moeten tussen het rondpunt Martens en 

het kruispunt met de Brielstraat fietspaden in combinatie met trottoirs worden aangelegd. Van 

Brielstraat tot Markstraat weerszijden trottoirs van minstens 1,5 m breed. Er kan overwogen worden 

om het deel tussen B. Lippensstraat en Markstraat autovrij te maken. In de Bogaardestraat is er nood 

aan bredere trottoirs aan weerszijden. Deze straat moet een fietsstraat worden waarin 

gemotoriseerd verkeer verplicht achterop moet blijven bij fietsers. 

 In woongebieden buiten de kern, waar een zone 30-regime heerst kan, in overleg met de bevolking, 

gekozen worden voor een trottoir aan één kant van de weg en een bomenrij aan de andere of voor 

twee bomenrijen in  groenbermen waarop parkeren verboden wordt zodat voetgangers er een 

veilige plaats vinden. 
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5.1.3 De N9 inrichten als dorpsstraat 

Groen vindt het opportuun dat deze weg, tussen de Hillestraat en het rondpunt Brugsesteenweg, in 

gemeentelijke handen komt waarna overal verhoogde trottoirs en fietspaden naast  een 

tweerijstrokenbedding met laanstructuur kunnen aangelegd worden. In afwachting moet de 

gemeente er in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer op aandringen om op de N9 en 

andere gewestwegen op meer plaatsen voetgangers en fietsers toe te laten om aan één kant van de 

weg de twee richtingen te mogen nemen, zodat zij voor korte afstanden de drukke weg niet moeten 

oversteken. Daarnaast moeten er op zijn minst op korte termijn vaste middenbermen komen bij 

oversteekplaatsen op de N9. Zoals aan: Oude Gentweg, Oude Weg, Malecote, Gentsesteenweg, 

Barbaraweg, P. De Swaeflaan, … Er moet zo snel mogelijk een veilige oplossing komen voor het 

kruispunt aan de Hillestraat. 

5.1.4 Toeristen te voet naar Middelburg 

De gemeente moet een bezoekersparking voorzien ter hoogte van de Langeweg te Middelburg die 

door middel van een verhoogd voetpad verbonden wordt met het centrum. Hierdoor kan o.a. de 

Kloosterstraat in functie van voetgangers en fietsverkeer veiliger en comfortabeler aangelegd 

worden. 

5.1.5 Trottoirs in zorgbuurten 

Van uit instellingen voor senioren of personen met een beperkte mobiliteit moet er een 

toegankelijke voetgangersweg gerealiseerd worden tot bij dienstverlenende instanties zoals winkels 



 

2018 Verkiezingsprogramma Groen Maldegem                                                          Pagina 20 van 73 

of andere openbare diensten/faciliteiten bv. van uit Tilia, Hove te Donc, Vierklaver, Warmhof, .... De 

woonzorgzone die via het OCMW gepland wordt, krijgt prioriteit. 

5.1.6 Trage wegen 

De gemeente moet het netwerk van trage wegen als alternatieve, snellere en veiliger route voor 

voetgangers en fietsers, aan een sneller tempo herstellen en onderhouden. Er moet dus meer 

personeel voor ingezet worden dan vandaag. 

5.1.7 Pleinen zijn geen autoparkings maar speel- en rustruimte voor wie te voet is 

Bij speelterreinen, pleintjes, … moet de gemeente infrastructureel ingrijpen zodanig dat er niet 

geparkeerd kan worden in speel- of rustruimte. De voorbije legislatuur met Groen werd ingegrepen 

aan het speelplein in Kleit waar geparkeerd gemotoriseerd verkeer bij evenementen regelmatig de 

speelruimte van de kinderen drastisch beperkte. Er is nog werk in het Sint-Annapark, aan cc Den 

Hoogen Pad, op het kerkplein in Maldegem en aan tal van kleinere speel- en rustruimtes. 

5.1.8 Schoolstraten 

Straten in schoolomgevingen moeten autovrij gemaakt worden bij begin- en einde schooltijd. 

 

5.2 Fietsers zijn het snelst 

 

Groen wil het fietsgebruik nog sterker aanmoedigen als dagelijks vervoermiddel en niet alleen als 

recreatief verplaatsingsmiddel. De fietser moet in alle omstandigheden de toelating krijgen om in 

veilige en comfortabele omstandigheden de kortste afstand tussen twee punten te overbruggen. De 

verbinding met het openbaar vervoer is daarbij van belang. 

5.2.1 Fietsenstallingen sneller uitvoeren, beter inplanten 

Het jaarlijks budget dat de voorbije legislatuur met Groen werd ingevoerd om nieuwe en veilige 

overdekte fietsenstallingen in te planten, moet verder voorzien worden. Op vele gemeentelijke sites, 

bij openbare gebouwen en druk gebruikte locaties en terreinen zoals bijvoorbeeld het zwembad, de 

markt, cc Den Hoogen Pad, bij bushaltes, centraal in elke dorpskern, bij gemeentelijke sportstadia en 

andere openbare gebouwen dienen nog inspanningen te gebeuren.  Cruciaal hierbij is dat de 

fietsenstalling zo dicht mogelijk bij de ingang wordt voorzien en van veel sociale controle kan 

genieten. Ze moet ingericht zijn met het oog op het stallen van dure toestellen die intussen ook al 

een stuk breder zijn dan wat traditioneel wordt ingeplant. 

Daarnaast moet de gemeente in straten met gesloten bebouwing overdekte fietscontainers 

inplanten op het openbaar domein ten behoeve van bewoners die niet achterom kunnen naar een 

private fietsenberging. 

5.2.2 Meer hoog-comfortabele vrijliggende fietspaden  

Het bestuur moet zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden realiseren die voldoen aan het 

fietsvademecum van het Vlaams Gewest. Het budget dat in de voorbije legislatuur met Groen 

gespaard werd om in de Westeindestraat een trottoir/fietspadcombinatie te voorzien, moet 

uiteraard hieraan uitgegeven worden. In het kader van de spamprojecten 18, 13 en 16 moet het 
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onlangs vernieuwde profiel van Verbranden Bos langs de hele straat doorgetrokken worden en moet 

een vrijliggend fietspad langs Waterpolder en het verbeterd fietspadennetwerk van de 

Schautenstraat/F. De Meeuslaan minstens zoals voorzien door de Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie (GBC) worden uitgevoerd. Intussen moet Veneco op het nieuwe 

industrieterrein en de gemeente zelf langs de Krommewege de vrijliggende fietspaden realiseren die 

daar in de planning zitten. Op eigen kosten moet de gemeente, vanaf de N9 tot aan de Pispotdreef 

een vrijliggend fietspad langs de Heirweg realiseren en hetzelfde geldt voor de Hillestraat vanaf de 

N9 tot kruispunt Kallestraat. De gemeente moet daarnaast participeren in de fietspaden die de 

provincie wil aanleggen in de voormalige spoorwegbedding richting Sijsele en de verbinding hiervan 

bepleiten met het fietspad door het project Hof ter Ede in de vijf meter onderhoudsstrook van de 

Ede tussen viaduct en Weggevoerdenlaan. Tevens moet de gemeente ijveren naar het vrijmaken van 

de spoorwegbedding richting Eeklo zodat ook hier een fietssnelweg kan aangelegd worden. In het 

kader van komende spamprojecten voor de legislatuur 2025 - 2031 moet de gemeente in de 

komende legislatuur plannen opstarten en afwerken waarbij een dubbelrichtingfietspad voorzien 

wordt van Kleemputte tot Kruipuit en van Kleit-centrum tot het Drongengoed. 

Asfalt is de meest aangename wegbedekking om snel, veilig en comfortabel op te fietsen. De 

gemeente moet nog meer druk uitoefenen op de nutsmaatschappijen om zo veel mogelijk fietspaden 

in asfalt uit te voeren. 

5.2.3 Gemeentelijke diensten en politie meer op de fiets 

Er moeten meer  verschillende types van fietsen aangekocht worden voor de gemeentelijke diensten. 

Er moet een richtlijn komen dat de fiets het vervoermiddel bij uitstek wordt voor de gemeentelijke 

ambtenaar en de wijkpolitie moet zich dan met de fiets of te voet verplaatsen om vlot aanspreekbaar 

te zijn voor de inwoners.  

 

5.3 Openbaar vervoer 

 

5.3.1 Uitbreiding regulier busaanbod lijnen 58, 87 en 45 

De gemeente moet nog meer aandringen bij ‘De Lijn’ voor snellere en beter met de trein 

aansluitende busverbindingen, met een hogere frequentie. Er moet eindelijk een snelbus naar Gent 

langs de N9 ingelegd worden die concurrentieel is met de wagen  +/- 45 minuten busreistijd i.p.v. het 

huidige anderhalf uur. De lijn 58 moet, minstens in de weekends, tot op latere uren Maldegem met 

Eeklo en Brugge verbinden. Op Lijn 87 naar Aalter, die het slachtoffer werd van zware besparingen, 

pleiten we voor het terug invoeren van de zondagsdienst en avondritten. De Lijn 45 naar Knokke 

moet minstens in de zomermaanden meer gepromoot worden en de dienstverlening moet versterkt. 

De gemeente moet, samen met De Lijn, een betere communicatie naar de reiziger verzorgen bij 

evenementen, wegomleggingen en dergelijke (infoborden, Real-time informatieborden, …) om te 

vermijden dat de reiziger tevergeefs staat te wachten. 
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5.3.2 De gemeente betaalt mee de nachtbussen bij grote evenementen in buursteden 

De gemeente moet tussenkomen om nachtbussen bij grote evenementen in Gent of Brugge (Gentse 

Feesten, Cactusfestival, oudejaarsavond, …) door te trekken tot Maldegem. Nu zijn deze nachtbussen 

beperkt tot Eeklo en Sijsele en wordt Maldegem overgeslagen.  

5.3.3 Meer en betere halte-accommodatie, ook voor fietsers 

De gemeente moet nog sterker inzetten op betere halte-infrastructuur van ‘De Lijn’. In Adegem moet 

in beide richtingen een verhoogd perron, een ruimer bushok, een ruime, overdekte fietsenstalling 

gerealiseerd worden. Ook bij de twee haltes die na Maldegem- en Adegemdorp het drukst gebezigd 

worden, moeten overdekte fietsenstallingen gerealiseerd worden. Er kan voorzien worden in betere 

wegmarkering zodat het verkeer zich aan het wettelijke parkeerverbod houdt op 15 meter afstand 

van de haltepaal. 

5.3.4 Eigen gemeentelijk busje van en naar uithoeken bij evenementen of markt 

De gemeente moet bij manifestaties (markt, cultuurinitiatief, kermis, …) een busje langs de 

verschillende dorpskernen sturen waar geen reguliere busverbinding is (Middelburg, Kruipuit, 

Vossenhol) en waarmee op de piekuren van begin en einde van de manifestatie, extra mensen 

kunnen vervoerd worden tegen prijzen zoals ‘De Lijn’ die aanrekent. Dit is een gemeentelijke 

uitbreiding voor het bestaande belbusgebeuren. Het aan te kopen voertuig kan multifunctioneel 

ingezet worden voor kinderopvangdienst, jeugddienst, senioren, … 

 

 

5.4 Persoonlijk vervoer 

 

5.4.1 Autovrije plaatsen in autoluw centrum van Maldegem 

De gemeente moet streven naar een autoluwer en verkeersveiliger centrum in Maldegem en naar 

autoluwere schoolomgevingen in de deelkernen en gehuchten. Er moet toegewerkt worden naar een 

toestand waarin auto’s in de kern van Maldegem niet meer via het centrum van oost naar west of 

omgekeerd of van noord naar zuid of omgekeerd kunnen. De invalswegen moeten in de vier 

richtingen eindigen op een lus waarlangs het gemotoriseerd verkeer verplicht opnieuw het centrum 

uit moet. Dit betekent geenszins dat het centrum niet bereikbaar is voor de auto. Een voor de helft 

autovrije Markt en een volledig autovrij kerkplein, Sint-Annapark, …  blijft een groene doelstelling.  

5.4.2 Parkeren: hoe dichter bij centrum hoe korter parkeren 

Het parkeerbeleid in het centrum moet uitgaan van een afbouw van het aantal parkeerplaatsen in de 

binnenste kring met daarin een regime van max. 30 minuten parkeren. In een iets ruimere zone mag 

max. 120 minuten parkeren toegelaten worden. Gratis parkings worden ingeplant aan de rand van 

het centrum: vb. naast viaduct Boslaan, uitbreidingsparking KSK Maldegem, Stationsplein, 

samengebruik parkings van beide scholen, … Er mag geen cent belastinggeld gaan naar een 

ondergrondse parking in het project ‘Hof ter Ede’. Belastinggeld kan volgens Groen niet gebruikt 

worden om een autovrije achtermarkt te creëren en die auto’s 50 m verder in de dure ondergrond te 

steken.  
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Het idee ‘bewonerskaart’ is enkel in heel specifieke, objectief te omschrijven situaties te 

onderzoeken. 

5.4.3 Doorgaand vrachtvervoer verplicht op grote wegen 

Vrachtwagenverkeer vanuit het bedrijvenpark moet via de N44 (ring om Maldegem vanaf Aalter naar 

autoweg Kust – Antwerpen) afgewikkeld worden. De bewegwijzering moet verder aangepast worden 

om vrachtwagenverkeer in de woonkernen en -wijken te vermijden.  

De gemeente moet de omzetting van de expresweg naar autosnelweg en de omzetting van de N44 

tot primaire weg van het type I zo dikwijls als mogelijk bepleiten bij het Vlaams gewest. O.a. in de 

Buurtstraat en de Hillestraat moeten infrastructurele maatregelen genomen worden om sluipverkeer 

sterk te ontmoedigen. 

De gemeente moet, met behulp van hogere politieke echelons, in staat zijn om controle te krijgen op 

GPS-operatoren om zo vanuit het lokaal niveau de meest aangewezen verbindingen aan te geven als 

te volgen weg.  

5.4.4 Woonwijken zonder doorgaand verkeer 

In woonwijken moet het doorgaand verkeer zoveel mogelijk ontmoedigd worden. Als er borden 

komen met zone 30 of uitgezonderd plaatselijk verkeer, moet dit statuut met consequente strenge 

controle afgedwongen worden. De doorgang met paaltjes onmogelijk maken is meestal beter om 

sluipverkeer te weren.  

5.4.5 Van autobezit naar autogebruik 

De gemeente moet de mogelijkheid tot autodelen (Cambio, autopia, …) verder voorzien en sterk 

promoten.  

5.4.6 Gemeentelijke organisatie: gemotoriseerd verkeer tot strikt nodig beperken 

Een betere organisatie van de vervoersopdrachten met het eigen gemeentelijk wagenpark heeft 

geleid tot minder voertuigen. Dit beleid dient verder gezet.  Om energie- en klimaatredenen mogen 

we geen gemotoriseerde voertuigen op fossiele brandstoffen meer aankopen. 

 

5.5 Verkeershandhaving, onderhoud van wegen en inname openbaar domein 

 

Groen wil een grotere pakkans op verkeersovertredingen voor alle weggebruikers. Meer, 

nauwgezettere en strengere controle op alle weggebruikers is bevorderlijk voor de 

verkeersveiligheid. 

De gemeente moet haar bevolking nog meer sensibiliseren om bij sneeuw, ijzel of ander gevaarlijk 

weer voet- en fietspaden te ruimen en vrij te houden. Strooizout is nefast voor een fiets en 

allerhande materialen. 

Het jaarlijks budget voor asfaltering, vervanging betonvakken en onderhoudscontract moet 

behouden blijven. Er is aanvullend personeel nodig voor onderhoud van wegen zodanig dat kleine 
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herstellingen aan trottoirs en fietspaden sneller kunnen gebeuren en dat er jaarlijks een ronde met 

de asfaltsmeltketel kan afgewerkt worden. 

Bij bouw- of wegenwerken die het fiets- en voetpad innemen, moet er telkens tijdelijk een goed 

afgebakend fiets- en voetpad op de aanliggende rijstrook gerealiseerd worden. Soms houdt dit 

eenrichtingsverkeer in bepaalde straten in. Handhaving dient verzekerd te worden. Groen stelt in ruil 

wel voor om in dat geval korting te geven op de retributie die bij inname openbaar domein van 

toepassing is.  
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6.  Centen voor klimaat = inzet voor water- en 

temperatuurveiligheid, voedselveiligheid en sociale 

veiligheid. 

 

De klimaatproblematiek wordt één van de grootste uitdagingen voor de komende generaties. 

Elke euro die hierin wordt geïnvesteerd wordt maatschappelijk veel meer dan terugverdiend. 

Een reeks problematieken is het gevolg van klimaatopwarming: migratiestromen, verlies aan 

biodiversiteit, extreme weertoestanden, problemen voor het verzekeren van voedselaanbod, 

wateroverlast, … noem maar op. Groen vindt dat het gemeentebestuur zwaar op dit thema 

moet inzetten, niet alleen met woorden maar met daden. 

 

6.1 Burgemeesterconvenant, klimaatschepen en dienstoverschrijdend klimaatambtenaar 

 

De gemeente ondertekent de tweede Burgemeestersconvenant ‘Klimaat en energie’ en gaat 

daarmee voor een nog ambitieuzer lokaal klimaatplan: 40% CO2 reductie tegen 2030. De gemeente 

moet dit zo snel mogelijk uitvoeren. Daarom moet een schepen de bevoegdheid over klimaat krijgen. 

Idealiter combineert die schepen klimaat met financiën. Elke uitgave kan zo op efficiënte wijze 

gescreend worden op klimaateffect. Behalve de budgetten voor mobiliteitsingrepen, moet er 

structureel een apart budget voor klimaat voorzien worden dat ingezet wordt voor die investeringen 

die het meest klimaatresultaat opleveren. De administratie moet versterkt worden met een voltijds 

klimaatambtenaar die op niveau A kan functioneren om de acties hierrond te coördineren en uit te 

voeren. Die ambtenaar krijgt dienstoverschrijdende bevoegdheden omdat in elke dienst dwingende 

klimaatingrepen noodzakelijk zijn en netwerkvorming over alle diensten, interne en externe 

betrokkenen hierbij fundamenteel zijn.  De gemeente kan niet zonder intern klimaatteam. 

 

6.2 Draagvlak creëren door sensibilisering en participatie 

 

We doen voor de opmaak en de hulp bij de uitvoering van dit plan ook beroep op de expertise, 

kennis en ervaring van burgers uit verschillende doelgroepen om een zo groot mogelijk draagvlak te 

creëren.  
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6.3 Gemeente geeft voorbeeld op vlak van energie 

 

6.3.1 Energiebesparing 

Elke kilowattuur die niet verbruikt wordt, hoeft niet opgewekt. Dat moet de éérste overweging zijn 

bij het energievraagstuk, bij elke beslissing, in elk beleidsdomein. Debatteren over het vermijden van 

autogebruik is prioritair ten opzichte van de aankoop van elektrische wagens. Debatteren over het 

vermijden van elektriciteitsgebruik is prioritair aan het leggen van zonnepanelen. Het voorzien van 

goed ventilerende ramen, zonneweringen, …  is prioritair ten opzichte van het installeren van airco’s 

in gebouwen of voertuigen. Uiteraard moet de gemeente op zo veel mogelijk terreinen actief zijn om 

de doelstellingen te halen. De gemeente houdt voor al haar gebouwen en installaties een 

nauwkeurige energieboekhouding bij waaruit acties afgeleid worden. 

Openbare verlichting: De gemeente verbruikt vandaag massa’s energie aan openbare verlichting en 

geeft daaraan vandaag 300 000 euro per jaar uit. Doven van die verlichting gedurende een aantal 

nachturen is een dringend nodige maatregel die geld oplevert. In het kader van verkeersveiligheid en 

toegankelijkheid moeten goed geselecteerde plaatsen verlicht blijven.  

Het geld dat met dit beleid wordt bespaard, investeren we in het versneld invoeren van led-

verlichting over het gehele grondgebied.  

Dynamisch patrimoniumbeleid: het verder saneren van de gemeentelijke gebouwen op vlak van 

isolatie en het vervangen van fossiele stookinstallaties door installaties met hernieuwbare energie, is 

nodig. 

Mobiliteit: het gemeentepersoneel krijgt incentives als zij hun taken uitvoeren zonder autogebruik. 

Fietsen van en naar een iets verderaf gelegen bestemming, is geen tijdverlies, is geen 

onoverkomelijke loonkost. De medewerkers kunnen per fiets of te voet beter toezien op de toestand 

van het openbaar domein en zijn meer aanspreekbaar voor de bevolking. Dat is winst in plaats van 

verlies. De gemeente biedt elektrische bedrijfsfietsen voor intern gebruik aan. 

6.3.2 Gemeente koopt 100% groene stroom aan  

De gemeente blijft 100% groene stroom aankopen maar doet dat vanaf nu enkel bij een leverancier 

die ook 100% groene stroom produceert. De gemeente geeft een interessante incentive aan buurten 

die inspanningen doen om de bewoners te stimuleren dit ook te doen. Hiervoor  kunnen we 

bijvoorbeeld de buurt- of kermiscomités warm maken. De gemeente promoot het energieloket waar 

burgers terecht kunnen voor al hun vragen rond energie en leveranciers. 

6.3.3 Energieproductie en – distributie 

De gemeente moet zo veel mogelijk inzetten op lokale energieproductie met mogelijkheid tot 

participatie door burgers. We moeten af van de onveilige kernenergie en van het gebruik van fossiele 

brandstoffen die ofwel bij ongevallen of bij verbranding klimaat- en gezondheidsproblemen 

veroorzaken. 

De gemeente zet een systeem op waarbij bewoners investeren in groene energieproductie en daar 

rendement uit halen. 
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De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om energie te winnen uit rioolafvalwater in de collector 

die het centrum doorkruist en dit via een warmtenet te verspreiden in het centrum, minstens naar 

de eigen gebouwen in de buurt van de markt. 

De gemeente stelt een verordening op die kleinschalige windmolens toelaat binnen bepaalde 

voorwaarden en op bepaalde plaatsen. Zo mogelijk worden er geplaatst op de gemeentelijke 

gebouwen of terreinen van het industriepark (politiegebouw, recyclagepark, …) 

De gemeente maximaliseert fotovoltaïsche cellen en zonneboilers op gemeentelijke gebouwen die 

daarvoor technisch in aanmerking komen: dienst infrastructuur, brandweerkazerne, Kuma/K-ba, cc 

Den Hoogen Pad, basisschool Kruipuit, sportgebouwen, … 

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor energieproductie in eigen gebouwen door gebruik 

van eigen snoei- en hakhout uit de ruilverkaveling , maaisel van de eigen wegbermen, … 

 

6.3.4 Ruimtelijk ordening in functie van klimaatproblematiek 

De gemeente weigert, conform de intenties van de betonstop, om klimaatredenen verkavelingen of 

omgevingsvergunningen voor bouwprojecten die onredelijk ver buiten de kernen gelegen zijn. 

6.3.5 Sensibilisering en energiedienstverlening verveelvoudigen 

De gemeente moet in samenwerking met  particulieren, winkels, instellingen en bedrijven de 

mogelijkheden onderzoeken om energieverspilling op allerlei vlakken (mobiliteit, licht, verwarming, 
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…) te verminderen. Een beloningssysteem moet mensen aanmoedigen hieraan mee te doen. De 

communicatiedienst moet hierin sterk betrokken worden.  

Tegelijk moet de gemeente trachten om landbouwers alternatieve inkomsten toe te kennen zodat ze 

minder afhankelijk worden van de grootte van hun veestapel om een leefbaar inkomen te 

verwerven. Zo kunnen we de uitstoot van methaan en ammoniak doen dalen. De gemeente pleit op 

hogere niveaus voor volwaardige compensatie- of transitie-subsidies voor landbouwers die hun 

vleesproductie afbouwen. 

De energiefactuur van de inwoners kan teruggedrongen worden door energie-audits te subsidiëren, 

passief bouwen te stimuleren en energiearme wijken te promoten. 

Als brede ondersteuning in het energiedebat organiseert de gemeente een energieloket waar 

burgers terecht kunnen voor al hun vragen rond energie en leveranciers. 
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7. Centen voor milieu en natuur = voedselveiligheid 

verzekeren, volksgezondheid en mentaal welzijn 

beveiligen 

 

Onze levenskwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de staat van het leefmilieu rondom ons. 

De natuur is rustgevend en mooi, maar is bovenal onmisbaar als leverancier van goederen en 

diensten, van grondstoffen, voedsel, zuivere lucht, water, bescherming tegen 

natuurrampen,... voor mens, maatschappij, economie. De gemeente heeft heel wat 

hefbomen in handen om het verlies van biodiversiteit te keren, geluidsoverlast in te perken en 

de uitstoot van fijn stof te reduceren. Bovendien staat ze in rechtstreeks contact met burgers, 

het middenveld en bedrijven. Van deze troeven moeten we dan ook maximaal gebruik maken 

om te investeren in natuur en een gezonde leefomgeving. Een duurzaam lokaal milieubeleid 

heeft belang bij langdurige inspanningen. Planmatig werken met een duidelijke lange 

termijnvisie voor ogen is essentieel. Hierna onze voorstellen:  

 

7.1 Afvalverwerking 

 

7.1.1 Ladder van Lansink 

Voorkom afval door aankoopgedrag – hergebruik materialen/grondstoffen – recycleer en bezorg in 

een recycleerpark – gooi weg/verbrandt. 

Deze volgorde moet altijd gevolgd worden. De gemeente mag geen aanleiding geven tot het 

produceren van afval dat het zelf kan vermijden. Ook organisaties die voor de gemeente werken of 

die nauw met de gemeente samenwerken moeten een afvalvoorkomingsbeleid voeren om van de 

gemeente voordelen te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld: herbruikbare bekers op een evenement dat 

gemeentelijke logistieke of financiële ondersteuning krijgt, moet een verplichting zijn. 

7.1.2 Sensibilisering en handhaving 

De beste sensibilisering is het voorbeeld geven. Zowel binnen de eigen diensten als bij eigen 

evenementen moet de gemeente in eerste instantie afval voorkomen, dan voor hergebruik gaan, pas 

dan voor recycleerbaar kiezen en pas uitzonderlijk mag afval overblijven. Behalve een klimaatteam 

kan ook een eco/afvalteam binnen de gemeentelijke diensten opgericht en geactiveerd worden. 

Hoewel het huidig retributiesysteem aan restafvalzakken en recyclagepark niet uitzonderlijk veel 

meer sluikstort of zwerfvuil oplevert, moet de sensibilisering  en de handhaving hierrond nog 

versterkt worden. De ‘mooimakers’ , ‘compostmeesters’ en ‘demo-tuiniers’ moeten beter 

ondersteund worden, ook met inzet van gemeentepersoneel. Daarbij kunnen tuinarchitecten, 

tuincentra, plantenkwekers en tuinaannemers in de gemeente een ondersteunende rol krijgen die 

hen naderhand klanten oplevert. De gemeente kan gelijkaardige inspanningen doen om bedrijven of 
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handelszaken te stimuleren afval te voorkomen. Een eco/klimaatteam kan ook in de private sector 

gepromoot worden. 

 

7.1.3 Kringloopcentrum 

De samenwerking tussen het gemeentebestuur en de kringloopwinkel moet verder gezet en 

versterkt worden. 

7.1.4 Composteren 

Om het aantal kilogram restafval per persoon nog naar beneden te krijgen wil Groen al het 

composteerbaar afval uit de huisvuilzakken halen. Groen wil daarom de drie 

wijkcomposteringspaviljoenen in het centrum van Maldegem en Adegem meer open houden. Waar 

vrijwilligerswerk door compostmeesters – dat sterker moet ondersteund worden - onvoldoende 

openingsuren oplevert, moet de gemeente samenwerkingsverbanden afsluiten met organisaties die 

er een sociaal tewerkstellingsproject aan koppelen. Als dat niet lukt, voorziet de gemeente eigen 

personeel onder toezicht van de dienst omgeving. De mensen die van de paviljoenen gebruik maken 

kunnen van de gemeente een met een deksel afsluitbaar emmertje kunnen krijgen waarin ze hun 

composteerbaar afval enkele dagen kunnen bewaren. Waar geen gemeentelijke 

wijkcomposteerplaats voorzien is, kunnen buurtcomités dit zelf met steun van de gemeente als de 

werkwijze van de gemeente overnemen, organiseren. Daarnaast laat de gemeente de prijs voor de 

aankoop van composteermateriaal dalen tot de helft van wat die vandaag is. De gemeente mag 

onder geen beding meestappen in een afhaalsysteem voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Dat zou 
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onze landelijke gemeente veel geld kosten vanwege de uitgestrektheid van het grondgebied. 

Bovendien is het zowel op economisch vlak als op vlak van milieu ronduit  absurd om organisch afval 

dat voor 90% uit water bestaat kilometers ver te gaan vervoeren.  

7.1.5 Afvalophaling huisvuil en PMD 

Maldegem levert sinds de voorbije legislatuur met Groen minder dan 150 kg restafval per persoon 

per jaar aan de verbrandingsoven. Dat is een historisch laagterecord dus moet het beleid dat dit 

bereikte verder gezet en nog versterkt worden. Het systeem om elke inwoner een aantal gratis 

huisvuilzakken per jaar te leveren moet behouden blijven zonder dat er een algemene belasting 

wordt geheven die dit wil compenseren. Burgers kunnen onder een beperkte hoeveelheid afval niet 

uit en de kost hiervoor moet in solidariteit tussen alle belastingbetalers op grond van een 

proportioneel systeem gedragen worden. Burgers die meer afval willen afgeven, zullen meer 

retributie betalen. Wie veel vervuilt, betaalt extra voor de verwerking. Om nog betere resultaten te 

bereiken moet de gemeente de sensibiliseringscampagne rond huisvuil verder uitbreiden. Het 

moment van uitdeling van de gratis zakken of verkoop van extra rollen moet aangegrepen worden 

om de burgers te motiveren nog beter te doen.  

PMD – afval moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Daarnaast moet het retributiesysteem van de 

restafvalzak ook hier toegepast worden. De burger krijgt enkele rollen gratis maar de 

daaropvolgende zijn duurder om op die manier het aankoopgedrag te wijzigen in de richting van 

herbruikbare verpakking. 

Op het recyclagepark geldt een zelfde filosofie: een basisvolume en/of een aantal fracties 

kan/kunnen gratis afgeleverd, grotere en/of vermijdbare afvalvolumes worden met proportioneel 

stijgende retributietarieven betaald. In onze landelijke gemeente moet het afleveren van 

composteerbaar groenafval aangerekend worden en kan nagedacht worden over incentives voor wie 

nooit groenafval aanlevert. 

De gemeente moet binnen IVM haar eigen afvalbeleid kunnen blijven voeren zodat ze dat kan 

afstemmen op de plaatselijke situatie. 
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7.2 Zuiver water, zuivere bodem, zuivere lucht 

 

7.2.1 Strategisch plan afvalwater Maldegem  

De gemeente moet de SPAM-projecten aan een hoog ritme blijven uitvoeren en tegelijk de bevolking 

sensibiliseren voor het gebruik van milieuvriendelijke huishoudproducten anders komen giftige 

producten in de waterzuivering terecht.  

7.2.2 Pesticidenvrije onkruidbestrijding 

Sinds 2013 bestrijdt de gemeente onkruid op het openbaar domein totaal pesticidenvrij. Het 

openbaar domein is niet het gevreesde oerwoud geworden en ziet er niet onverzorgder uit dan 

vroeger. Inzet van mechanische middelen en heet water en aanpassen van beplanting levert een 

goed resultaat op. Dit beleid moet worden verder gezet en gepromoot naar bedrijven en burgers toe. 

7.2.3 Omgevingsvergunningen milieu 

De gemeente moet alle aanvragen voor een omgevingsvergunning streng en rechtvaardig bekijken 

en de wettelijke normen overal opleggen zodat water, lucht en bodem maximaal beschermd worden. 

Voor de eigen initiatieven moet de gemeente verder gaan dan wat vandaag wettelijk is opgelegd. 
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7.3 Lawaai 

 

De gemeente moet de wettelijke geluidsnormen nauwgezet handhaven aan de hand van het 

reglement dat deze legislatuur werd ingevoerd. Er moet bestuurlijke handhaving met sancties 

gebeuren op evenementen die te laat of te veel lawaai maken of die proberen de normen te 

omzeilen. Autorally’s of pseudo-autorally’s mogen enkel over gewestwegen door de gemeente 

passeren. Verkeerslawaai moet vermeden worden o.a. door asfalt te kiezen als wegdek. 

De gemeente pleit op hogere echelons voor geluidsschermen tussen haar woonkernen en 

autowegen. 

De gemeentelijke diensten moeten nadenken over een omslag van het gebruik van lawaaierige 

machines naar andere, mensvriendelijker toepassingen voor werknemer en bewoner. 

 

7.4 Natuur 

 

De gemeente moet in alle mogelijke beslissingen meer biodiversiteit nastreven met extra 

aandacht voor bijen.  
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7.4.1 Aankoop/aanleg/bescherming natuurgebied of bos 

De gemeente moet inspanningen leveren om via restfinanciering bepaalde natuurreservaten te 

helpen aankopen. Deze natuurgebieden worden toegankelijk voor inwoners en toeristen en worden 

door vrijwilligers van natuurverenigingen onderhouden. 

De gemeente moet een budget voorzien voor de aankoop en bebossing van slechte landbouwgrond 

van stoppende landbouwers in de buurt van onze bosrijke gebieden (Kleit, Burkel, Paddepoele, 

zuiden van Adegem). Er kunnen woonuitbreidingsgebieden worden omgezet in groenzone of 

agrarische zone. Enkel op die manier kan het aantal hectaren natuurgebied in onze gemeente groter 

worden. 

Al het extensief maaibeheer van wegbermen of terreinen in de gemeente moet op een 

natuurvriendelijke manier met een ecomaaier gebeuren. Om dit nog te verfijnen en gevarieerder in 

de tijd te kunnen maaien, in het belang van zowel sommige soorten flora en fauna alsook van de 

gemeentelijke diensten die maaien, moet een bermbeheersplan opgemaakt worden.  

Het politiereglement op het gemotoriseerd verkeer in openbare dreven (Drongengoed, 

Maldegemveld, …) moet consequent gehandhaafd worden. Een reglement zonder controle heeft 

geen zin. In overleg met natuurverenigingen en gebruikers moeten zo veel mogelijk tractorsluizen 

gerealiseerd worden. 

De gemeente moet minstens voor het St.-Annapark en het gemeentelijk wandelbos Reesinghe, die 

haar eigendom zijn, de verplichting nakomen om een bosbeheerplan te laten opstellen. Dat is in het 

voordeel van de dieren en de planten maar ook in het voordeel van de gebruikers van die 

groenzones. 

De gemeente Maldegem stimuleert de burger om bij aanleg en onderhoud van zijn/haar tuin het 

principe van kringlooptuinieren zonder pesticidengebruik en andere interessante en creatieve 

alternatieven zoals prairietuinen, beestentorens, regentuinen, puintuinen, … toe te passen. De 

private tuinen vertegenwoordigen immers een groot stuk van de natuur van een gemeente. Bij 

nieuwe woonprojecten dwingt de gemeente gemeenschappelijk in te richten groene ruimte af en 

sensibiliseert en stimuleert ze meer dan een effen grasplein als tuin. 

7.4.2 Financiële stimulans voor derden die natuurwaarden versterken 

Het natuursubsidiereglement: huiszwaluwen, knotten van wilgen… moet worden uitgebreid en 

gepromoot. Zo kan bijvoorbeeld iemand die bladeren uit een paar gemeentelijke bladkorven uit de 

buurt ophaalt en op eigen terrein composteert, een vergoeding krijgen. Ook imkers zouden kunnen 

ondersteund worden. Of er kan een gemeentelijke subsidie komen voor de aanleg van groendaken of 

gevelgroen in dichtbewoonde zones. 

Het budget dat door de agrobeheersgroep wordt aangewend voor het snoeien en dunnen van de 

plantsoenen van de ruilverkaveling moet behouden blijven. Boeren die op natuurvriendelijke wijze 

natuurwaarden in het landschap onderhouden, moeten blijvend worden ondersteund.  

7.4.3 Straatbomen, bron van dichtbije natuur 

Er is nood aan een gemeentelijke inventaris van straatbomen. Op basis hiervan kunnen minder 

gelukkige keuzes uit het verleden aangepakt worden en nieuwe keuzes probleemvoorkomend 
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gemaakt worden. Doel is dat straatbomen minder hinder veroorzaken op het openbaar domein en 

ook het privédomein ontzien zodat ze langer kunnen groeien en minder moeten gesnoeid worden. 

Gebruik van streekeigen groen bij aanplantingen in de gemeente moet vanzelfsprekend zijn. Er moet 

intussen scherp toegezien worden op het deskundig uitvoeren van het snoeiwerk van het openbaar 

groen door aannemers en/of handhaving gebeuren waar private aangelanden dat doen.  

Bij het noodzakelijk kappen van gemeentelijke bomen (wegens gevaar, zieke bomen, …) of bij de kap 

van grote hoeveelheden bomen op privéterrein voert men een beleid waarbij de bevolking duidelijk 

wordt geïnformeerd over waarom, wanneer en hoe. Dit moet verder gezet worden. Daarnaast moet 

er handhaving komen op het niet uitvoeren van verplicht opgelegde heraanplanting in het kader van 

een omgevingsvergunning. 
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8. Centen voor wonen = centen voor sociale veiligheid en 

volksgezondheid 

 

Een betaalbare woning vinden, is voor meer en meer mensen een onmogelijke opdracht. De 

lokale overheid kan opnieuw meer vat krijgen op de woningmarkt door gericht gronden en 

eigendommen aan te kopen en te verbouwen via een rollend woningfonds, haar gronden in 

eigen beheer houden via recht van opstal en het streefcijfer voor het aantal sociale woningen 

zo snel mogelijk realiseren. 

 

8.1 Woonbeleid stoelen op meetresultaten  

 

Het is aan de gemeente om het lokaal woonbeleid te sturen, niet aan privé-ontwikkelaars. Het lokaal 

woonoverleg moet een overlegorgaan met alle betrokken partijen zijn, ook private verhuurders en 

huurders. De focus moet liggen op een betaalbaar sociaal woonbeleidsplan en kwaliteitsvol 

levenslang wonen voor iedereen. De vorige woningbehoeftestudie is echter gedateerd. Om 

verstandig te kunnen beslissen is voor de komende legislatuur een nieuwe studie nodig. Daarnaast 

maakte Eandis een thermische luchtfoto van het woningenbestand van de gemeente. Die moet een 

belangrijke rol spelen in het woonbeleid. 

 

8.2 Sociaal woningaanbod 

 

Het percentage sociale woningen in onze gemeente moet in de komende legislatuur worden 

opgetrokken tot boven het cijfer dat het sociaal objectief aangeeft. Deze sociale woningen mogen 

niet in gettovorm opgetrokken en aangeboden worden. Groen kiest voor kleinschalige projecten in 

bestaande buurten. De gemeente stimuleert hierbij de samenwerking tussen sociale 

bouwmaatschappijen en private ontwikkelaars. Van zodra de gemeentelijke schuldafbouw dit toelaat 

moeten de gemeente en het OCMW daarom op hun budget een bedrag voorzien voor de aankoop 

van panden waarop de gemeente een voorkooprecht heeft. De sociale mix en de mix van koop- en 

huurwoningen is een absolute voorwaarde. We denken ook na over alternatieve vormen van wonen.  

De gemeente moet jaarlijks een gerichte campagne voeren om de werking van het Sociaal 

Verhuurkantoor te promoten bij de eigenaars-verhuurders. 
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8.3 Wonen voor iedereen 

 

Kopen wordt voor meer mensen haalbaar en betaalbaar als de koper niet langer de grond moet 

kopen. Via de oprichting van een rollend woningfonds kun je zichtbaar ingrijpen in dorpskernen en 

woonwijken waar men te kampen heeft met verloedering en leegstand. Dit fonds zet de trend op het 

vlak van duurzaam wonen en bouwen. Verwaarloosde panden worden door het fonds aangekocht en 

gerenoveerd of vervangen door een nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de overheid, de 

(ver)nieuw(d)e woningen worden aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. De 

opbrengsten en de meeropbrengst bij doorverkoop van een woning door een eigenaar komen in het 

‘rollend fonds’ waarmee opnieuw geïnvesteerd wordt. 

De gemeente stort de opbrengsten van de heffingen op leegstand, tweede verblijven en 

onbebouwde kavels in het rollend woningfonds. 

De gemeente voorziet vandaag al in crisiswoningen om onverwacht daklozen te kunnen opvangen. 

Dit wordt behouden.  

Groen wil inzetten op hulpverlening bij uithuiszetting. We voorzien een woonbuddy die kwetsbare 

mensen ondersteunt in hun zoektocht naar een woning en die een keten van hulpverlening in gang 

kan zetten als mensen in noodsituaties verzeilen. Eigenaars die woningen aanbieden aan sociaal 

kwetsbare mensen, krijgen ondersteuning als hun eigendom lijdt onder dit engagement. 
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8.4 Woonkwaliteit verbeteren  

 

De gemeente kan via stedenbouwkundige verordeningen de kwaliteit van het woonbeleid sturen en 

ervoor zorgen dat levenslang wonen en energiezuinige toepassingen evident zijn. Drempels voor 

nieuwe woonvormen (generatiewonen, kangoeroewoningen, co-housing, abbeyfields, …) moeten in 

overleg met hogere politieke echelons worden weggewerkt.  

De gemeente ondersteunt eigenaars door een ploeg arbeiders te voorzien die in het kader van 

sociale tewerkstelling verloederde of energieverslindende woningen of woningen met een lage 

comfortgraad woonklaar kunnen maken tegen betaalbare tarieven.  

De gemeente legt stapsgewijs, aan eigenaars van huurwoningen een kwaliteitscode op via het 

conformiteitsattest. Zo verhoogt de woonkwaliteit in Maldegem sneller. 
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9. Centen voor samenleven/diversiteit & participatie/ 

informatie = inzet voor sociale veiligheid 

 

De diverse samenleving is een feit en de diversiteit zal steeds toenemen. Zonder de uitdagingen die 

hiermee gepaard gaan te negeren, moeten we vooral ook inspelen op de rijkdom die dit kan bijdragen 

aan onze samenleving. Elkaar leren kennen, met elkaar praten, elkaars eigenaardigheden leren 

respecteren en verdragen, … zijn noodzakelijk in een gezonde democratie. Omdat de wereld meer en 

meer een dorp wordt, kunnen we dit maar beter zowel lokaal, interlokaal als internationaal bekijken. 

 

9.1 Gemeenschapsvorming 

 

9.1.1 Lokaal 

De gemeente ondersteunt sociaal-culturele initiatieven financieel en/of logistiek op projectmatige 

wijze. Lidmaatschap van een vereniging of van een gemeentelijke culturele raad mag daarbij geen 

voorwaarde zijn. Dit gebeurt op basis van een steeds bij te sturen of te verfijnen reglement. 

Daardoor creëren we een voedingsbodem voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden 

en sociaal-culturele weefsels, vb. op initiatief van het jeugdhuis of de jeugddienst ontmoet de jeugd 

de ouderen rond sociale media. Eigen gemeentelijke initiatieven zoals vb. Huis van het kind en lokaal 

dienstencentrum worden verder uitgebouwd. 

Elke nieuwe inwoner verdient een warm, persoonlijk onthaal in onze gemeente. Een onthaalpakket 

en onthaaldag zijn het minimum. 

De gemeente stemt het gebruik van haar infrastructuur zo veel mogelijk op gemeenschapsvorming af 

en vormt haar personeel op elk echelon in die zin. Gemeentepersoneel moet bij elke taak de 

gemeenschapsvorming tussen alle bewoners van de gemeente stimuleren. De klachtenambtenaar 

moet ook de taak van complimentenambtenaar op zich nemen. De wijkpolitie moet hierin een 

belangrijke rol spelen en veel meer op het terrein zijn om met mensen te praten, aanspreekbaar te 

zijn, problemen te voorkomen, .... 

Kleine hinderlijkheden zoals hondenpoep of zwerfvuil op de stoep, de voortuin of de berm, hinderlijk 

parkeren, …  worden via volgehouden sensibiliseringscampagnes en via handhaving met GAS boetes 

aangepakt. GAS-problematiek wordt in eerste instantie en bij voorkeur steeds via bemiddeling 

aangepakt, aangezien dit tot duurzamere en door iedereen gedragen oplossingen leidt. Pas wanneer 

dit niet lukt zal repressief worden opgetreden. 

De gemeente moet volkstuinen ondersteunen. Het zelf kweken van groenten en het onderhouden 

van een moestuin zit in de lift. Via groeps- en volkstuinen, op een ongebruikt stukje grond in de 

buurt, kunnen mensen leren (ecologisch) tuinieren in groep. Men leert van elkaar en bovendien 

stimuleren dergelijke initiatieven het buurtweefsel. Dergelijke groepstuinen hebben dus ook een 
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sociale functie. Groen Maldegem wil lopende en nieuwe projecten door de gemeente laten 

ondersteunen. 

LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Queer): de gemeente zet stappen rond een beleid 

voor minderheidsgroepen en voor mensen met een andere geaardheid. Ze ontwikkelt een plan van 

aanpak tegen elke vorm van discriminatie of geweld tegen minderheidsgroepen. 

9.1.2 Mondiaal 

Na de oprichting van de gemeentelijke Raad voor ontwikkelingssamenwerking moet het budget voor 

dit thema omhoog tot 0,7 % van de gemeentelijke begroting gewone dienst. De gemeente moet 

verbroederen met een dorp of gemeente uit een ander continent.  

Eigen gemeentelijke initiatieven zoals vb. het multicultureel festival, de ondersteuning van 11.11.11-

actie, …  worden verder uitgebouwd. 

 

9.2 Verenigingsleven 

 

De gemeente moet het beleid verder zetten dat verenigingen vooral logistiek ondersteunt met goede 

accommodatie, gratis materiaal e.d. Veel gemeentelijke vergaderingen moeten bijwonen die dan 

recht geven op een centje, is niet waarvoor verenigingen opgericht worden.  

Mega-evenementen kunnen enkel als ze toegevoegde waarde bieden voor de lokale bevolking en/of 

in het voordeel van het lokaal sociaal cultureel weefsel georganiseerd worden. 

 

9.3 Participatie 

 

9.3.1 Van bij de start van een gemeentelijk project 

Participatie is geen vervelend verplicht nummertje. Integendeel, op een goede manier burgers 

betrekken, zorgt voor een groter draagvlak en betere beslissingen. Het is vaak rond ruimtelijke 

projecten dat de vraag naar inspraak groot is. Binnen de beleidsdoelstellingen van een project 

moeten de burgers mee kunnen helpen nadenken over de concrete realisatie. Bvb. waterbeheersing 

en verkeersveiligheid zijn de doelen in een bepaald projectgebied, burgers geven aan hoe ze dit 

willen invullen. Burgers betrekken mag zich niet beperken tot de klassieke instrumenten als 

hoorzittingen en adviesraden. Door gebruik te maken van andere en nieuwe methodieken (door bv. 

burgerjury’s, fototentoonstelling waarbij kinderen kunnen aangeven wat ze in hun buurt wel of niet 

appreciëren, … ) kan men nog heel wat andere ideeën naar voor laten komen en groepen bereiken 

die men met de klassieke instrumenten niet of nauwelijks bereikt. 

9.3.2 Adviesorganen 

De adviesorganen moeten, ook al zijn sommige niet meer verplicht, behouden blijven en veel meer 

gewaardeerd worden. Bovendien moeten hun adviezen steeds in de bundel ter voorbereiding van de 

gemeenteraden te vinden zijn. Vrijwilligers engageren zich enkel als ze op basis van goede informatie 
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die door ambtenaren wordt verstrekt, een onafhankelijk advies kunnen formuleren naar het politiek 

niveau. Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden blijven weg uit de adviesraden om die 

onafhankelijkheid te garanderen. 

Groen wil de sociaal-culturele verenigingen bevragen over het samen versterken van de sociale raad. 

Op die manier kan er meer klemtoon komen te liggen op de sociale netwerking van hun vereniging. 

9.3.3 Burgerinitiatief 

De gemeente valoriseert mensen die spontaan de rol van brugpersoon opnemen binnen een wijk, of 

er de spreekbuis van zijn of worden. 

We beschouwen burgerinitiatieven als positief. Het zijn betrokken en bezorgde burgers en we 

proberen hen actief te betrekken bij het bestuur en hen te beschouwen als een spontaan 

adviesorgaan. Dat kan in eerste instantie voor het thema waarop ze zich manifesteren en later 

misschien voor meer. 

Individuen of groepen moeten de mogelijkheid hebben om structureel het politiek niveau te kunnen 

spreken. Dat zou bijvoorbeeld tijdens een gemeenteraadscommissie kunnen. 

 

9.4 Informatie en communicatie 

 

De gemeente moet intensiever op zoek naar andere communicatiekanalen dan het internet, de 

traditionele folder of papier. Elke burger, ook de minder mondige, moet bereikt worden. Dat kan via 

aanwezigheid van gemeentelijke informatie in allerlei vormen op buurtmanifestaties (kermissen, 

wijkfeesten, …), via bedrukte bierkaartjes, huisvuil- of broodzakken, via al dan niet digitale mobiele 

panelen die o.a. op gemeentelijke voertuigen kunnen bevestigd worden, via huisbezoeken, mobiele 

apps … Niet alleen de gemeentelijke communicatiedienst, ook de bibliotheek die meer en meer een 

mediahuis moet worden, moet hierin een belangrijke rol spelen. Door digitalisering van de 

traditionele uitleningen, krijgt het personeel meer ruimte voor dit soort van taken. 

Alle communicatie moet voor elke burger te begrijpen zijn. We pleiten voor het inschakelen van 

vrijwillige ‘nakijkers’ of een testpanel. 

Klantvriendelijkheid moet bij de gemeentelijke diensten prioritair zijn. Dat zit soms in kleine dingen. 

Bijvoorbeeld: het gemeentepersoneel neemt geen telefoon op terwijl ze bezig is met het behandelen 

van het probleem van een klant aan het loket of in het kantoor. Het onthaal kan het nummer 

noteren en de betrokken dienst vragen zelf terug te bellen op een geschikt moment. Wie de 

inspanning doet om naar het loket te komen, moet toch nooit wachten voor iemand die vanop 

afstand contact opneemt? Permanente vorming, aangepast aan de noden van het personeel, moet 

aangeboden worden in het kader van functionerings- of evaluatiegesprekken. Evalueren kan met een 

regelmatige tevredenheidsmeting bij de burger, de collega’s, .... 

 

 

 



 

2018 Verkiezingsprogramma Groen Maldegem                                                          Pagina 42 van 73 

9.5 Toegankelijkheid 

 

De gemeente moet altijd en overal de principes van de fysieke en mentale toegankelijkheid voor 

iedereen in de eigen werking toepassen en die promoten naar derden. Maldegem ondertekende in 

2018 het charter toegankelijkheid. Dit moet uitgevoerd worden met de gehele organisatie. Zie ook 

verder ‘lokaal sociaal beleid’. 

 

9.6 Schepen van samenleven 

 

Groen wil alle elementen van goed samenleven onder de bevoegdheid van één schepen om 

gecoördineerd beleid te kunnen voeren. 
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10. Centen voor economie = sociale veiligheid, 

volksgezondheid en mentaal welzijn promoten 

 

De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. De gemeente moet zelf 

een visie ontwikkelen over welke bedrijfsclusters prioritair zullen worden gepromoot op het 

grondgebied van Maldegem. Door deze visie uit te dragen zullen bepaalde sectoren zich 

aangesproken en welkom voelen. We moeten vooral inzetten op biologische en korte-keten-

landbouw, voedselverdeling en handel, innovatieve technologie, circulaire economie, 

duurzame energieproductie en toerisme en horeca in het kader van landbouw, natuur en 

recreatieve sport. Alle gemeentelijke diensten moeten zich onder impuls van de ambtenaar 

lokale economie van uit deze visie ten dienste stellen van handelaars en bedrijven. Het loket 

moet samenwerking stimuleren tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en diensten en met 

verenigingen of individuen die zich op dit punt willen engageren. Er moet werk zijn voor 

iedereen, de lokale overheid moet hierin het voortouw nemen. 

 

10.1 Eerlijke handel 

 

Het bestuur moet er alles aan doen om aan eerlijke handel te doen. Respect voor de aarde en haar 

mensen is daarbij het uitgangspunt. In aankoopprocedures moeten daarom duurzaamheidscriteria 

en sociale criteria als eerlijk loon en gezond werk meegenomen worden. Maldegem moet zijn label 

als Fair Trade gemeente bewaren. De gemeente moet hiervoor de motor zijn. 

 

10.2 Werk 

 

10.2.1 Onderwijs en diensten – belangrijkste bron van tewerkstelling ondersteunen 

De gemeente doet er alles aan om het lokale onderwijs te ondersteunen en te promoten. Het is niet 

alleen één van de grootste werkgevers in de gemeente, het dagelijks schoolgebeuren in onze 

gemeente is bovendien een pool van jonge en oudere klanten voor de lokale handel. Ook mensen 

van buiten de gemeente worden zo op onze kern georiënteerd. In die zin genereert onderwijs werk 

buiten haar muren. Daarnaast is vorming van de jeugd één van de belangrijkste motoren voor onze 

economie. De ondernemers en de werknemers van de toekomst moeten zo ‘slim’ mogelijk zijn. Als 

leerlingen voor heel wat kennis en vaardigheden ter plaatse kunnen opgeleid worden, is dat voor hen 

een grote stimulans. 

10.2.2 Lokaal bestuur als voorbeeld 

De gemeente investeert nog meer in kinderopvang. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de 

combinatie van arbeid en gezin bij alle bedrijvigheid op het grondgebied. 
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Maldegem kan via haar eigen personeelsbeleid kansen scheppen voor moeilijk bemiddelbare 

werkzoekenden en het voorbeeld geven op vlak van kwaliteit van werk en diversiteit. Handenarbeid 

moet beter gewaardeerd worden door voldoende personeel te voorzien voor deze taken en hen een 

eerlijk loon en gunstige werkomstandigheden aan te bieden. De laagste looncategorie E verdwijnt 

ten gunste van looncategorie D. 

We verhogen het percentage van de tweede pensioenpijler, selectief voor de laagste 

looncategorieën. 

We bouwen binnen de gemeentelijke dienst uitvoering een extra team sociale tewerkstelling uit, met 

begeleiding op het terrein van een teamcoach. 

De gemeente voert een antidiscriminatiebeleid en stelt een pact met de bedrijven op haar 

grondgebied voor.Daarin gaan bedrijven akkoord met een concreet engagement op het vlak van 

diversiteit met onder andere anoniem solliciteren, stageplaatsen en praktijktesten. 

De gemeente voert een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Via uitgroeibanen en het mentorschap 

kunnen oudere werknemers jongere collega’s coachen en opleiden. Door deeltijds werk aan te 

bieden en extra vakantiedagen kan de arbeidstijd gradueel worden verminderd. 

Bij gemeentelijke overheidsopdrachten worden sociale clausules ingeschreven. Op die manier zijn 

bedrijven die de opdracht binnenhalen, verplicht mensen uit kansengroepen aan te werven. 

 

10.3 Administratieve vereenvoudiging en digitalisering 

 

Het loket lokale economie moet door digitalisering en begeleiding de administratieve lasten voor 

ondernemers verder verlagen. 

We stellen digitale gegevens uit gemeentelijke databases open in machineleesbaar formaat zodat ze 

in toepassingen kunnen worden verwerkt, met aandacht voor de privacy van persoonsgegevens. We 

proberen maximaal om bestaande manuele processen binnen de gemeentelijke administratie te 

automatiseren, zodat het gemeentepersoneel meer tijd heeft om inwoners op een kwaliteitsvolle 

wijze verder te helpen bij hun vragen of om aan inhoudelijk en/of beleidsvoorbereidend werk te 

besteden. 

 

10.4 Landbouw 

 

De gemeente moet initiatief nemen om de biologische landbouw te stimuleren. Maldegem moet in 

het Meetjesland met haar belangrijke voedingsindustrie, de voortrekker worden van producten met 

een biolabel en de promotor van de biologische groente- en fruitpakketten. 

De gemeente moet streekproducten en seizoengebonden producten – korte keten - sterker 

promoten via faciliteiten voor boeren- of biomarkt, voedselteams, groenteabonnementen, 

zelfpluktuinen, hoeveverkoop, buurtmoestuinen, .... Dit stimuleert kleinschalige gemengde land- en 
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tuinbouw binnen de gemeente. Het komt ook tegemoet aan de groeiende vraag van consumenten 

naar een sterkere band met en meer kennis over de afkomst en productiewijze van hun voedsel.  

 

10.5 Middenstand 

 

Inwoners uit elke kern moeten over de mogelijkheid beschikken om producten te kunnen bestellen 

en vers aangeleverd  te kunnen krijgen uit lokale handelszaken die zich elders op het grondgebied 

bevinden. De gemeente moet naar mogelijkheden zoeken om dit te faciliteren en te ondersteunen. 

Digitale oplossingen met vorming via de bibliotheek, gemeentepersoneel dat van uit Maldegem-

centrum naar een deelkern komt om taken uit te voeren, private vrijwilligers die naar een deelkern 

komen werken of familieleden bezoeken, …  allerlei pistes kunnen verkend worden. 

Het handelslint langs de N9 is jammer genoeg een feit. Het is het gevolg van de vrije marktwerking en 

van slechte ruimtelijke ordening die in een ver verleden tot stand kwam door een overheid die de 

negatieve gevolgen van deze marktwerking niet wou of kon beteugelen. Groen wil de dorpskernen 

met haar kleine zelfstandigen ondersteunen, omdat die niet alleen voor de lokale handel van belang 

zijn en werkgelegenheid dicht bij huis creëren, maar ook omwille van hun sociale functie en 

buurtverzorgend karakter. De gemeente moet ervoor zorgen dat er economische 

verbindingsmotieven voor klanten gecreëerd worden tussen de handelszaken langs de N9 en die in 

het centrum van Maldegem. De renovatie van de verbindingsstraten tussen de beide is daarbij een 

belangrijk element. De grote handelszaken van het handelslint zouden met een belasting op hun 

grote private parkings kunnen bijdragen aan investeringen die de lokale overheid in functie van haar 

kernhandel kan doen. 

 

10.6 KMO’s 

 

De gemeente moet het bedrijvenpark promoten bij mens- en milieuvriendelijke ondernemingen. Op 

die manier wordt lokale werkgelegenheid gestimuleerd zonder dat de werknemers of de bevolking 

hiervan schade ondervinden. 

De gemeente formuleert voorstellen, stimuleert en ondersteunt bedrijven om op een duurzame 

manier te ondernemen, het liefst ook in samenwerking met elkaar op vlak van energiebesparing, 

recycling, hergebruik, ….  Het ondernemersloket moet hier in samenwerking met de 

klimaat/duurzaamheidsambtenaar een voorname rol spelen en de bedrijven uitnodigen voor 

vormings- en ontmoetingsmomenten. 

 

10.7 Toerisme 

 

Zonder zelf reisbureau te spelen, ondersteunt de gemeente het toerisme door versterking van de 

streekidentiteit – wandelen en fietsen in de gevarieerde landschappen van het Meetjesland met haar 
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lokale korte keten voedselaanbod – en speelt de troefkaart van het historische Middelburg verder 

uit. De kerk kan daar uitgroeien tot een aantrekkingspool voor dagtoeristen die overkomen uit 

Brugge of de kust. De gemeente stelt hiervoor budget ter beschikking en gaat hierrond 

samenwerkingsverbanden aan, ook met de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Zeeland en het 

Vlaams Gewest. 

 

 

10.8 Sociale economie 

 

Er zijn heel wat noden op vlak van welzijn, wonen, duurzame ontwikkeling en mobiliteit waar de 

sociale economie kan op in spelen. Dat creëert tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen. 

De sociale economie wil ook het ondernemerschap zélf radicaal anders aanpakken, door duurzaam 

en coöperatief te ondernemen. Met een rendement dat veel verder gaat dan financiële winst alleen: 

de sociale economie zorgt ook voor maatschappelijke winst. 

10.8.1 De gemeente biedt financiële, materiële en promotionele steun.  

Sociale-economie-organisaties kunnen subsidies aanvragen voor projecten die gericht zijn op 

doorstroming - opleiding, begeleiding, werkervaringsprojecten en brugprojecten-  of op 

tewerkstelling - sociale en beschutte werkplaatsen en initiatieven lokale diensteneconomie. Door 

sensibilisering en onderlinge kennismaking laat de gemeente nieuwe bedrijven uit het reguliere 

circuit kennismaken met de mogelijkheden van sociale economie. De gemeente tracht van haar 

inwoners klanten te maken van sociale economie. Elk bedrijf heeft klanten nodig. Door extra reclame 

te maken voor hun goederen en diensten, kan de gemeente haar inwoners aanzetten om ook klant 

te worden. Hoe beter het product of de dienst aansluit bij de lokale behoeften, hoe sterker de 

economische en sociale dynamiek.  

10.8.2 Van PWA naar wijkwerk  

De voorbije legislatuur bouwden we de Maldegemse PWA-werking sterk uit. We maakten, door een 

verplichting vanuit het Vlaamse niveau, de overgang naar het wijkwerken en deden dat in 

samenwerking met de Welzijnsband. Maldegem moet zelf regisseur blijven in het koppelen van 

werkaanbieders en wijkwerkers. 

10.8.3 Buurt- en nabijheidsdienst 

Er moet geïnvesteerd worden in buurt- en nabijheidsdiensten, in het bijzonder in 

buurtontwikkelingsdiensten. Buurtontwikkelingsdiensten zijn een uitgelezen instrument voor 

mensen in armoede om de arbeidsmarkt op een zinvolle en haalbare manier te betreden.  

10.8.4 Dienstenruil 

Naar het voorbeeld van ‘de torekes’ in de Gentse rabotwijk onderzoekt de gemeente het potentieel 

van het invoeren van een lokale munt in deelgemeente of wijk om de lokale samenhang te 

ondersteunen en dienstenruil te valoriseren. Waarom geen ‘middeleeuwse munt’ in Middelburg 

bijvoorbeeld. Die munt kan dan gebruikt worden als beloning / waardering voor vrijwillige hulp of 

voor inzet bij initiatieven die het sociale weefsel versterken. De munt kan uitgegeven worden bij 
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lokale handelaars of winkeliers op het grondgebied van Maldegem. Bijvoorbeeld: vrijwilligers die 

mensen bezoeken om hen te ondersteunen bij administratieve verplichtingen, ze helpen bij de 

organisatie van een buurtfeest, ze ondersteunen het wijkschooltje, het toeristisch 

bezoekerscentrum, het parochieleven of kermiscomité, of ze zetten zich vrijwillig in voor onderhoud 

van het openbaar domein… De lokale munt kan dan worden geruild bij de lokale horeca, of tegen 

betalende gemeentelijke of OCMW-dienstverlening, … 

 

10.8.5 Kringwinkel 

De gemeente ondersteunt verder de uitbouw van de kringwinkel zowel voor hergebruik van 

goederen als in haar functie van sociale ontmoetingsplaats en tewerkstelling. In overleg met de 

kringwinkel stelt de gemeente een satellietshop ter beschikking in Maldegem-centrum voor nog 

sterkere uitbouw van de sociale functie en promotie van het initiatief. 

10.8.6 Coöperatie van burgers 

De gemeente ondersteunt spontane burgerinitiatieven die een coöperatieve willen opzetten rond 

gemeenschappelijke noden in een buurt of wijk, bijvoorbeeld op vlak van investeringen in 

zonnepanelen, duurzame energie, samenaankoop, … Daarnaast is er ook gemeentelijke 

ondersteuning voor de organisatie van deelplatformen of –activiteiten, bijvoorbeeld weggeefplein, 

delen van auto’s of machines in een buurt, … 
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11. Centen voor kinderopvang en onderwijs = centen 

voor elk soort van veiligheid 

 

11.1 Kinderopvang 

 

Kinderopvang verschaft een aanvaardbare werk-privébalans voor de ouders en kansen tot betere 

sociale ontwikkeling voor kinderen. De gemeente moet daarom een inkomensgerelateerd, kwalitatief 

hoogstaand openbaar aanbod voorzien voor alle kinderen van 0 tot 3 en van 3 tot 12 jaar en dat 

zowel in Maldegem, Adegem als Kleit. De gemeente voorziet zoals vandaag voldoende gekwalificeerd 

personeel dat ruime zorgtaken invult. Kinderen moeten niet enkel fysiek maar ook mentaal verzorgd, 

opgeleid en weerbaar gemaakt worden. Een kinderopvang heeft daarom, behalve haar reguliere 

werking, nood aan allerlei, niet schoolse educatieve initiatieven. Permanente vorming op dit vlak is 

nodig voor al het personeel. 

Op termijn moeten er plannen gemaakt worden voor een hervestiging in Maldegem en Adegem. Het 

gebouw achteraan het St.-Annapark is voor één school ruim verder af gelegen dan voor de andere, is 

energetisch te weinig verantwoord voor de permanente toepassing van een kinderopvang en 

onvoldoende praktisch. In Adegem pleit Groen voor een nieuw gebouw voor kinderopvang naast het 

cultureel centrum Den Hoogen Pad. Het oude, onpraktische en weinig energie-efficiënte 

kloostergebouw aan Adegemdorp, gelegen in woongebied en dus interessant voor woningbouw, kan 

worden verkocht om deze ingreep te financieren. De vestiging aan de Zandakkers kan dan dienen als 

buurthuis en door allerlei verenigingen van volwassenen tot jeugdbeweging ingezet worden. Op die 

manier kan o.a. de vandaag moeilijk toegankelijke De Keselzaal vervangen worden. De 

transportsystemen die vandaag in Adegem gebruikt worden voor het transport van kinderen naar het 

IBO-gebouw aan Zandakkers, kunnen dan in Maldegem ingezet worden voor kleutertransport van en 

naar de schoolvestigingen. 

Kinderopvang in de zomervakantie moet/kan in nauw overleg met de speelpleinwerking In 

Maldegem, Adegem of Kleit. 

 

11.2 Onderwijs 

 

De brede school is de plaats waar kinderen hun persoonlijkheid op zoveel mogelijk domeinen tot 

ontplooiing laten komen: cognitief, sociaal, artistiek, sportief, verbondenheid met de natuur, 

enzovoort. Dit veronderstelt een intense samenwerking tussen de school en vele andere lokale 

spelers. Samengebruik van accommodatie zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. De eigen 

gemeentelijke school geeft daarbij het voorbeeld. Samenwerking tussen het gemeentebestuur en de 

scholen op haar grondgebied moet daarom intenser: grondruil, gebruiksovereenkomsten, ruimtelijke 

initiatieven, … 
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Concreet moet het RUP Hof ter Ede dat mogelijkheden schept voor de Maricolen om nieuwbouw te 

realiseren en haar automobiliteit via de Brielstraat te regelen, goedgekeurd worden. Samengebruik 

van de parking Oud-St-Jozef en de toelating om een poortje te realiseren naar de school betekent 

winst voor de Courtmansschool en minder parkeerdruk en verkeersoverlast in de buurt Katsweg. De 

verkoop van OCMW-grond die de mogelijkheid schept aan de Papaver om een nieuwbouw te 

realiseren, samen met het opmaken van een gebruiksovereenkomst voor een gemeenschappelijk 

speelterrein en overdekte fietsenbergplaats, geeft de gemeente de mogelijkheid om het Ruimtelijk 

toekomstvisieplan voor Adegem-centrum verder te realiseren. Samenwerking met de Kleiheuvel 

betekent voor de gemeente een beter bibfiliaal en voor de school en de gemeente een veiligere 

mobiliteitsafwikkeling. De gemeente verhuurt een gebouw aan De Parel in Donk en schept 

faciliteiten in de Poermolen. Al deze inspanningen moeten verder gezet en geïntensifieerd worden. 

De gemeente streeft als coördinator naar onderlinge versterking, aanvulling en verrijking van elke 

school  – en dus elk kind - uit om het even welk net. 

In de basisschool Kruipuit moeten alle vakken in het 5de en 6de leerjaar ontdubbeld blijven. Niet 

enkel voor taal en rekenen. Hoe kun je ervaringsgerichte wereldoriëntatie aanbieden aan klassen van 

26 leerlingen? Als het aantal gesubsidieerde uren niet volstaat om dit te doen, moet de gemeente 

aandringen bij het ministerie van onderwijs om de norm te versoepelen. Zo lang moet de gemeente 

het verschil bijpassen.  

In de basisschool Kruipuit moet het aanbod van vegetarische maaltijden voor de kinderen die warm 

blijven eten behouden blijven. De maaltijden met vlees moeten van gecontroleerd biologische 

landbouw afkomstig zijn.  

De gemeente ondersteunt scholen op haar grondgebied die inspanningen doen voor natuur- en 

milieueducatie. 
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12. Centen voor jeugd = centen voor elk soort van 

veiligheid 

 

12.1 Jeugdverenigingen 

 

De gemeente moet het jeugdverenigingsleven ondersteunen door het aanbieden van gepaste 

infrastructuur, logistieke ondersteuning en een sterke jeugddienst. Jeugdverenigingen moeten vooral 

met jeugdwerk bezig zijn. De gemeente moet vermijden dat jeugdverenigingen overbelast zouden 

worden met het organiseren van activiteiten die middelen moeten genereren om de reguliere 

werking te kunnen betalen.  

12.1.1 Infrastructuur 

Het onderhoud van de huidige infrastructuur loopt goed: melding bij de jeugddienst die de dienst 

infrastructuur verzoekt probleemsituaties te verhelpen. Dit moet zo verder verlopen. Op termijn kan 

voor Maldegem – centrum gestreefd worden naar nieuwe jeugdinfrastructuur in het St.-Annapark 

om en rond de huidige piramide en kinderopvang. Dit kan leiden tot energieneutrale, nog beter 

aangepaste gebouwen met meer ruimte voor opslag van allerlei materialen, ook van andere 

verenigingen. 

12.1.2 Activiteiten 

De gemeente moet kampactiviteiten logistiek en financieel ondersteunen zodat alle verenigingen en 

alle leden minstens één maal per jaar op kamp kunnen. Als een jeugdvereniging het kampvervoer 

met openbaar vervoer organiseert, betaalt de gemeente de factuur terug. 

De gemeente moet de jeugdverenigingen stimuleren om uit hun comfortzone te komen en 

activiteiten te plannen in de omgeving van of samen met andere doelgroepen vb. senioren, buren, 

scholen, bedrijven, … om op die manier het begrip voor mekaar aan te zwengelen. 

De gemeente moet in overleg met de jeugdverenigingen de vanzelfsprekendheid doen dalen om 

alcoholische dranken te verkopen en te gebruiken tijdens activiteiten. Vooral als het argument 

‘gederfde inkomsten’ zou luiden, moet de gemeente tussen komen. 

 

12.2 Speelpleinen 

 

De drie gemeentelijke speelpleinen moeten behouden blijven en op gelijke voet behandeld worden. 

Het inclusiespeelplein Maldegem, dat in nauwe samenwerking met vzw Oranje uitgebaat wordt, 

moet verder minstens op de huidige manier, ondersteund worden. Speelpleinen moeten in de 

vakanties gedurende minstens zes weken een dagaanbod spel, activiteit en sport aanbieden. De 

jeugd-, sport- en cultuurdienst moeten hiertoe, in overleg met en samen met de vrijwillige 
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monitoren, een geïntegreerd programma per leeftijd aanbieden op de drie vestigingen. Monitoren 

moeten gelijk vergoed worden of het nu om speelplein, sport- of cultuurbegeleiding gaat. 

 

12.3 Jeugdhuis Redekiel 

 

De gemeente verzorgt verder de ter beschikking gestelde accommodatie en komt, minstens op het 

niveau van de voorbije legislatuur, tussen in het loon van de permanent verantwoordelijke van het 

jeugdhuis. De gemeente kan in ruil een gestoffeerd jeugdprogramma verwachten met vormende 

activiteiten die de jeugd ten goede komen. Jaarlijks evalueert de jeugddienst, in overleg met het 

jeugdhuisbestuur en het gemeentebestuur, de gerealiseerde doelstellingen. 

 

12.4 Jeugdraad 

 

Gecoördineerd door de jeugddienst vindt in de jeugdraad structureel overleg plaats tussen de 

jeugdverenigingen, de speelpleinen, de Redekiel, andere jeugdorganisaties of ongebonden jeugd.  

Voor wat betreft het jeugdwerk worden hier niet alleen ervaringen gedeeld en wordt hier niet enkel 

advies geleverd aan het gemeentebestuur maar wordt ook de vinger aan de pols gehouden i.v.m. het 

bereiken van elke jongere, ook de kansarme jongere, die moeilijk tot het jeugdwerk doordringt.  

Op de jeugdraad wordt niet alleen jeugdbeleid maar worden ook de belangrijke gemeentelijke 

politieke kwesties voorgelegd. Op die manier ontwikkelt de jeugdraad zich tot een 

jeugdgemeenteraad die advies uitbrengt aan de verkozen gemeenteraad. De beslissingen van 

vandaag beïnvloeden immers de samenleving waar de jongeren morgen verantwoordelijkheid in 

moeten opnemen. ‘Wat goed is voor de jeugd, is goed voor iedereen’, moet het motto zijn. Het 

toekennen door de jeugdraad van een kindvriendelijkheidslogo aan een gemeentelijke beslissing is 

een mogelijkheid om dit te promoten. 

 

12.5 Jeugdruimteplan 

 

Groen vraagt een jeugdruimteplan te ontwikkelen dat niet alleen impact heeft op de speelterreintjes 

en speeltuintjes die er vandaag zijn. Het jeugdruimteplan moet ook impact hebben op zones die niet 

meteen als jeugdspeelruimte gepercipieerd worden:  straten, pleinen, braakliggende gronden, 

tuinen, bossen… overal kunnen speelse elementen de jeugd stimuleren om te spelen. Het gevoel te 

weinig ruimte te krijgen om te denken, te bewegen, te spelen, rond te hangen, veroorzaakt verveling 

en soms vandalisme. De jeugddienst kan actief op zoek gaan naar initiatieven of mogelijkheden, die 

voorleggen aan de jeugdraad om daarna aanvaardbare voorstellen naar voor te schuiven voor het 

beleid. 
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Het is uiteraard van belang om de verschillende doelgroepen aan hun trekken te laten komen met 

een thematisch en ruimtelijk gediversifieerd aanbod. Zo kan bijvoorbeeld het skateterrein in Adegem 

verder worden uitgebouwd. En kunnen er, verspreid over de gemeente nog meer mini-sporthoekjes 

komen, zoals in het St.-Annapark, waar jongeren zich sportief kunnen uitleven met basketbal of 

fitness. Of kunnen lokale kleinschalige buurtspeelpleintjes voorzien worden waar zonder veel 

investering ongedwongen kan gespeeld worden met beperkte logistieke ondersteuning van de 

gemeente.  

De gemeenteraad moet in een verkavelingsverordening opleggen dat er voldoende groenvoorziening 

en groene speelruimte moeten voorzien worden in eventuele nieuwe verkavelingen. Het reglement 

op speelstraten moet in de buurten en wijken gepromoot worden. De gemeente moet daarbij vooral 

het standpunt van de kinderen of spelende/rondhangende jongeren verdedigen. 
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13. Centen voor cultuur, vrije tijd & sport = centen 

voor sociale veiligheid 

 

13.1 Cultuur & vrije tijd 

 

13.1.1 Academies 

De accommodatie van de academies voor kunst, muziek, woord en dans staat op punt en moet nu 

goed onderhouden worden. De gemeente moet de directies de mogelijkheden bieden om hun 

werking te verruimen en te diversifiëren. Om de toeleiding van jongeren naar de academies te 

garanderen moet de gemeente samenwerking tussen de reguliere scholen en de academies 

versterken op vlak van accommodatie en promotie. 

Aangezien er wegens Vlaamse reglementering voorlopig geen middelbare of hogere graad in het 

deeltijds kunstonderwijs muziek, woord en dans georganiseerd kan worden, moeten alle lessen in 

Aalter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De gemeente moet er voor zorgen dat de lessen in 

Aalter voor de Maldegemse jongeren zo georganiseerd worden, dat ze afgelopen zijn voor de laatste 

bus richting Maldegem vertrekt en/of druk uitoefenen bij De Lijn voor een busverbinding op een later 

uur. 

13.1.2 Van bibliotheek naar mediahuis 

De grondige renovatie van de bibliotheek aan de Schouwburgplaats moet nu uitmonden in een 

evolutie naar ‘Maldegems Mediahuis’. De aanwerving van een educatieve kracht is een stap in de 

goede richting als daar stijgende werkingsmiddelen op dit vlak tegenover staan. Dit mediahuis moet 

ook een vormingsinstelling zijn voor diegenen die de digitale snelweg aan het missen zijn of al gemist 

hebben. Het aanbod op dit vlak moet er gratis en hoogstaand zijn.  

13.1.3 Cultuurcentrum Den Hoogen Pad 

Het programmatiecomité en de betrokken ambtenaren van de gemeentelijke cultuurdienst moeten 

jaarlijks een hoger budget toegekend krijgen om meer gevarieerd aanbod in een hoge 

kwaliteitsschaal te kunnen brengen. Ze moeten minstens één, voor Maldegem uitdagende en 

controversiële activiteit inplannen die het debat over kunst en cultuur aanwakkert. Hun evaluatie 

moet niet alleen afhangen van het aantal bezoekers maar ook van de kwaliteit en de diversiteit van 

het aanbod dat ze brengen. 

De zalen moeten in hun huidige vorm verder onderhouden worden. 

De cafeteria-uitbating moet zo georganiseerd worden dat elke vereniging, ook uit andere sectoren 

dan cultuur, de kans heeft om op een goed bezochte voorstelling van dienst te zijn. De toewijzing 

mag nooit het gevolg zijn van gewoonte of vriendjespolitiek. 

13.1.4 Naast cultuurdefensief ook –offensief 



 

2018 Verkiezingsprogramma Groen Maldegem                                                          Pagina 54 van 73 

Vandaag houdt de gemeentelijke cultuurdienst zich te veel bezig met erfgoed, met behouden van 

wat vroeger aan kunst is voortgebracht. Dat is niet onbelangrijk maar het moet gepaard gaan met 

een cultuuroffensieve opstelling. De hedendaagse kunstuitingen moeten veel sterker gepromoot 

worden. Dat hoeft niet eens te concurreren, in tegendeel, dat kan in combinatie. De historische 

attractiepool Middelburg kan een mooi decor vormen voor hedendaags(e) theater, poëzie, 

schilderkunst, graffiti, fotografie, architectuur, literatuur, …  als het kan van kunstenaars van eigen 

bodem maar dat hoeft niet. Maldegem moet om de twee jaar een tentoonstelling of evenement met 

bovenlokale uitstraling in die zin organiseren, daar budget voor vrij maken en de cultuur-, 

evenementen- en stafdienst hierrond laten samenwerken. De kerk van Middelburg en de site erom 

heen met Groene Markt en vroegere pastorie kan hier, in overleg met de Middelburgse kerkfabriek, 

een centrale rol spelen. 

13.1.5 Evenementen voor alle mensen en met respect 

De evenementendienst moet erover waken dat alle Maldegemnaars aan bod komen en dat 

evenementen niet ten koste van, maar in het voordeel van de lokale verenigingen en bewoners 

georganiseerd worden. Feesten heeft tot doel de leefkwaliteit van de bevolking te verhogen. Waar 

het tegendeel het geval is, moet de gemeente de organisatoren inperken in hun mogelijkheden of 

zelfs het evenement verbieden. Evenementen op gemeentelijk openbaar domein of in gemeentelijke 

zalen moeten ten allen tijde voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor wat toiletbezoek betreft en 

moeten afvalarm georganiseerd worden. Herbruikbare bekers worden verplicht.  

Het projectmatig werken moet verder gestimuleerd worden. Het huidig reglement kan nog worden 

verfijnd. 
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13.1.6 Cultuurraad 

De adviesraad voor cultuur moet meer zijn dan een vergadering waar sociaal-culturele verenigingen 

aanwezig zijn om subsidies te kunnen bekomen. Adviezen naar het beleid toe dienen te komen van 

de algemene vergadering, niet van een verkozen bestuur. Verenigingen met sociale inslag horen 

inhoudelijk meestal beter thuis bij de sociale raad. De gemeente kan, binnen de wettelijke 

beschikkingen, een praktische oplossing verzinnen waarbij het beste van twee werelden 

gecombineerd wordt. 

13.1.7 Verenigingen 

Het systeem van de erkenning van vereniging gekoppeld aan logistieke ondersteuning door de 

gemeente, is goed maar moet worden verfijnd. Verenigingen die personeelsleden in vast 

dienstverband hebben, die dus op lokaal niveau een zekere winst moeten genereren en hun 

activiteiten daarop richten, hebben minder rechten dan pure vrijwilligersverenigingen. Het 

regelement moet in die zin worden aangepast zodanig dat de ondersteuning gaat naar wie ze nodig 

heeft en zodanig dat de inspanning voor de logistieke dienst van de gemeente aanvaardbaar blijft. 

 

 

13.2 Sport 

 

We willen zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, al of niet in verenigingsverband, want dat 

bevordert de fysieke en mentale gezondheid van de burgers, de integratie, het sociale contact en het 

is een positief element in de ontwikkeling van het sociaal weefsel in de gemeente. Jeugdsport is voor 

Groen de belangrijkste bouwsteen van elk sportbeleid. Met financiële of materiële ondersteuning 

moet de gemeente in overleg met de clubs meer mogelijkheden kunnen scheppen voor recreatieve 

sportbeoefening. 

 

13.2.1 Accommodatie 

De eigen gemeentelijke ‘grootschalige’ accommodatie staat goed op punt en wordt goed 

onderhouden. Het gemeentelijk zwembad, de gemeentelijke atletiekpiste, de gemeentelijke sporthal 

en de gemeentelijke voetbalterreinen moeten verder goed onderhouden worden en ook tegen lage 

tarieven toegankelijk zijn en blijven voor elke recreatieve sporter. In de komende legislatuur moeten 

de gemeentelijke tennisterreinen verhuizen van de Vakebuurtstraat naar sportstadion Maurice De 

Waele. De terreinen aan de Vakebuurtstraat kunnen dan in gemeentelijk beheer als kleinschalige 

gemeentelijke camping aan de rand van een stilte/natuurgebied en zonder georganiseerde avond- of 

nachtactiviteiten aangewend worden of in hun oorspronkelijke agrarische toestand worden 

teruggebracht. 

Elke gebruiksovereenkomst m.b.t. gemeentelijke sportaccommodatie wordt jaarlijks geëvalueerd 

zodat gebruikende verenigingen verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen voor de beschikbare 

accommodatie. Alle accommodatie moet tegen een aanvaardbare prijs aangeboden worden en die 

moet enigszins vergelijkbaar zijn zodat de ene vereniging niet bevoordeeld wordt ten opzichte van de 

andere. De prijszetting voor het gebruik van sportaccommodatie mag laag zijn maar niet gratis, 
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behalve voor jeugdsport. Er moet een duidelijk hogere kostprijs zijn voor die verenigingen die gebruik 

kunnen maken van een gemeentelijke kantine. Sportverenigingen moeten vooral bezig zijn met het 

aanbieden van kwalitatieve sport en niet met het organiseren van activiteiten om hun accommodatie 

en werking te kunnen financieren. Ze moeten van het gemeentebestuur dus vooral logistieke 

ondersteuning krijgen omdat dit ten goede komt aan alle sporters en niet enkel aan de besten die, 

zelfs als amateur, soms ruim voor sportprestaties betaald worden. Binnen dit kader moet de 

sportraad een voorstel doen om de huidige anomalieën op dat vlak minstens te verminderen maar 

liever nog weg te werken.  

De sportverenigingen moeten zich houden aan alle ruimtelijke aspecten die gepaard gaan met de 

uitbating van de gemeentelijke accommodatie. Hun uitbating mag niet ten koste gaan van de 

omgeving.  

De gemeente verbiedt dat uitbaters van de cafetaria’s van sportaccommodaties, sigaretten verkopen 

en bevoordeelt clubs die gratis water verstrekken en alcoholgebruik ontmoedigen.  

De gemeente ondersteunt verenigingen die niet over gemeentelijke accommodaties kunnen 

beschikken en zoekt samen met hen naar aanvaardbare oplossingen. Voor KVK Adegem in het 

bijzonder, is en blijft dat de bestaande accommodatie. Een verhuis is niet opportuun. Het huidige 

terrein is van goede kwaliteit, is goed gelegen, bevindt zich in een BPA zonevreemde sportterreinen 

waardoor ander gebruik onmogelijk wordt en verkoop aan derden voor andere doelstellingen is 

uitgesloten. De club en de gemeente moeten zich niet laten opjagen, als de prijs voor het terrein een 

aanvaardbaar niveau bereikt kan de gemeente een inspanning doen. De gemeente onderzoekt 

intussen samen met de club hoe de accommodatie op het huidige terrein duurzamer en moderner 

kan gemaakt worden. 

Verenigingen die in eenzelfde sport actief zijn moeten samenwerkingsverbanden opzetten waardoor 

er efficiënter van terreinen of accommodaties gebruik gemaakt kan worden. 

De gemeente introduceert in wijken en buurten kleinschalige, makkelijk toegankelijke 

sportinfrastructuur voor de recreatieve sporters. Het idee achter de basketbalringen en de 

fitnesstoestellen in het park, moet zich over de gehele gemeente verspreiden. Zo beschikt de 

gemeente in haar verschillende buurten op termijn over een in honderd stukjes opgedeeld 

omnisportveld. 

13.2.2 Verenigingen 

De gemeente sluist de tegenwaarde van de subsidies die van Vlaanderen komen/kwamen en die 

voor lokaal sportbeleid bedoeld waren/zijn, onverminderd door naar de verenigingen die er recht op 

hebben. Verenigingen die sporters betalen voor hun diensten moeten inzage geven van hun 

boekhouding zodat de gemeente kan controleren of subsidies voor accommodatie of jeugdmateriaal 

of -trainingen ook werkelijk hieraan besteed worden. De gemeente bevoordeelt verenigingen die 

voor elke jeugdcategorie minstens een lokale, recreatieve competitiemogelijkheid aanbieden en die 

het lidgeld voor de jeugdcategorieën laag houden. 

13.2.3 Zwemmen 

Het gemeentelijk zwembad moet zich blijven focussen op ‘het leren zwemmen’. Om die reden krijgen 

scholen, jeugdcategorieën van zwemverenigingen en recreatieve gezondheidszwemmers, voorrang. 
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Het tarief voor een gezinsjaarabonnement moet verder dalen en wie het aankoopt moet het ook in 

school- of verenigingsverband kunnen gebruiken. Groen stelt bovendien voor om het zwemmen voor 

alle kleuters tot zes jaar die vergezeld zijn van een begeleider, gratis te maken. 
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14. Centen voor beter bestuur = centen voor vrede 

 

Democratie is een werkwoord. Het georganiseerd meningsverschil dat maatschappelijke 

vraagstukken bespreekt tot er een voor de meerderheid aanvaardbare oplossing is, die de 

minderheid niet verwaarloost, voorkomt gevecht en dus oorlog. Democratie is de garantie op 

vrede. Elke burger zo goed mogelijk betrekken bij de organisatie van de samenleving is hierbij 

een fundamenteel gegeven. Dit wil echter niet zeggen dat de rechtstaat wordt opgeheven. 

Het verkozen bestuur blijft de beslissingen nemen en draagt hiervoor de 

verantwoordelijkheid. Bij verkiezingen rekent de bevolking de verkozen bestuurders af op hun 

beleid. Dat neemt niet weg dat er ook tussendoor veel met de bevolking gecommuniceerd 

mag worden of dat er geen participatie of inspraak zou mogelijk zijn. Integendeel. Het 

verkozen bestuur moet die communicatie voeren en die inspraak organiseren. ‘Luisteren’ 

naar de bevolking betekent niet ‘de niet verkozen hardste roeper zijn of haar zin geven’. 

‘Luisteren’ betekent ‘gehoord hebben wat de verschillende entiteiten van de bevolking te 

zeggen hebben, ook zij die niet roepen of spreken, en op basis van wettelijke beschikkingen, 

het programma van een verkozen meerderheid en binnen de beleidslijnen hier zo goed 

mogelijk rekening mee houden.’ De bestuurders moeten onvermoeibaar hun beleid uitleggen 

en verdedigen als ze met insteken van de bevolking geen rekening kunnen of willen houden. 

Ze moeten dit met geduld op basis van rationele argumenten en op begrijpelijke manier 

blijven uitleggen omdat ze ervan overtuigd zijn dat het in het algemeen belang wordt 

gevoerd en zich niet verstoppen achter hogere overheden, andere politieke fracties, …. 

Vriendjespolitiek die ‘bekenden’ bevoordeelt enkel omdat ze bekenden zijn en dit doen tegen 

het algemeen belang en de beleidslijnen in, is voor Groen totaal ontoelaatbaar. Het 

ondergraaft de democratie. 

Groen wil de burgers veel meer betrekken bij de gemeenteraadszittingen. Zo kan een incentive 

gegeven worden voor burgers die de moeite doen een zitting bij te wonen, kan het bestuur een 

vragenkwartier voor burgers voorzien aan het begin van de gemeenteraad, kunnen burgers 

ondersteund worden als ze een punt op de agenda van de gemeenteraad willen plaatsen. 

Er kan nog beter ingezet worden op het meldpunt voor kleine problemen aan het openbaar domein. 

De burger dient hier rechtstreeks met de diensten te kunnen communiceren, zonder tussenkomst 

van politici. Enkel als de de burger na een melding niet of niet snel genoeg geholpen wordt of het 

niet eens is met de argumentatie hierover, verwijst de dienst die burger zelf door naar de 

ombudsdienst (klachtenambtenaar is een woord dat uit het taalgebruik zou moeten). Die onderzoekt 

op onafhankelijke manier wat verkeerd gelopen is en communiceert hierover duidelijk en op geijkte 

manier aan de burger. Ook hier worden geen politici betrokken. De ombudsdienst bundelt alle 

gevallen, evalueert om de zes maanden of hieruit beleidsbijsturing kan gepuurd worden en adviseert 

dit aan het uitvoerend bestuur zonder namen van burgers of diensten te vermelden. Het doel is 

betere dienstverlening, het doel is niet politici in de verleiding brengen persoonlijk zaken te laten 

regelen voor individuen. 
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Het ambtenarenapparaat moet zo georganiseerd worden dat de bevolking het ervaart als een 

hulpapparaat om hun dagelijkse problemen en wensen te helepen lenigen. Daartoe is een 

piramidestructuur met een brede basis en een smalle top vereist. Er moet voldoende personeel op 

het terrein komen om acties uit te voeren die de bevolking als verbetering ervaart. Nog meer 

personeel aanvaarden dat plannen uittekent die dan naderhand niet kunnen uitgevoerd worden, of 

dat plannen uittekent die bij uitvoering het reguliere onderhoud op de achtergrond drukken, is niet 

de weg die Groen wil gaan. Binnen die piramidestructuur dient zo veel mogelijk een horizontale 

managementcultuur te worden beoefend. Elke werknemer in de organisatie is ervaringsdeskundige 

en heeft belangrijke informatie over hoe een taak het best in het belang van de bevolking wordt 

uitgevoerd. Vorming van het personeel moet in bovenstaand kader aangepakt worden. 
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15. Centen voor bescherming = centen om het 

onveiligheidsgevoel te bestrijden 

Beschermingsbeleid kan niet werken met enkel preventie of enkel repressie. Groen kiest voor 

een integraal beschermingsbeleid, dat werkt aan de hele beschermingsketen: van preventie 

in de breedste zin van het woord tot controle, vervolging en strafuitvoering. Gemeenten en 

politie hebben een cruciale taak, maar een volwaardig veiligheidsbeleid kan enkel slagen als 

ook burgers als volwaardige partners betrokken worden. 

 

15.1 Politie 

 

Aan de roep om een fusie met een andere politiezone doet Groen niet mee. Onze politiezone heeft 

problemen om alle taken uit te voeren die van bovenaf opgelegd worden maar die voor de lokale 

politie van een rustig landelijk gebied soms onzinnig of fel overdreven zijn. Dat ligt niet aan onze 

manschappen of aan de grootte van onze zone maar aan de federale staat. In verhouding tot andere 

landen in Europa heeft  België veel politie-ambtenaren. De kwaliteit van het beschermingswerk in 

een politiezone hangt echter niet af van het aantal beschikbare manschappen per duizend inwoners 

maar van hun motivatie, hun efficiëntie, … Maldegem heeft een sterke burgemeester en een sterke 

korpschef nodig die aan eenzelfde zeel trekken om die motivatie en efficiëntie aan te scherpen en 

om de eisen van de federale staat het hoofd te bieden. Zo kunnen we betere resultaten halen. 

Bovendien bewijzen studies dat kleinere zones beter zijn voor de motivatie van politie-ambtenaren 

en voor de nabijheid met de bevolking. Groen wil inzetten op wijkagenten die veel zaken voorkomen.  

Groen wil bekende wijkagenten, in kleinere zones die altijd per fiets of te voet op pad zijn en die pro-

actief overal op het terrein hun neus aan het venster steken en meteen ook een sociale rol vervullen. 

Meer personeel in de wijk, minder elders. 

In tweede instantie moet die politie bij overtredingen onmiddellijk ingrijpen om erger te voorkomen 

en om degenen die vergrijpen plegen duidelijk te maken dat dit of dat niet kan. De klemtoon moet 

voor Groen in dat verband liggen op verkeer, milieu, stedenbouw en vandalisme.  

Beleidsmatig wil Groen dat de Maldegemse politie preventie, regels, controles en sancties planmatig 

aanpakt, bv. rond de problematiek vandalisme in het park of nachtlawaai/hinder bij het uitgaan. 

Groen vindt dat de gemeente initiatieven moet nemen om de kleine hinderlijkheid van hondenpoep, 

zwerfvuil, nachtlawaai, …te voorkomen. Als dat niet helpt moet dit streng aangepakt worden door de 

politie. Het GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) is daartoe het aangewezen middel. Groen 

vindt hierbij dat: 

- Rechtszekerheid centraal staat. Net omdat het bij GAS niet om strikt juridische procedures gaat, is 

oog voor de rechten van de verdachte belangrijk. Verdachten moeten daarom correct geïnformeerd 

worden over hun rechten en de bestaande beroepsprocedure.  
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- De bepaling van wat overlast is moet heel duidelijk omschreven worden in het politiereglement. 

Geen vage beschrijvingen of aanduidingen. 

- Boetes zijn niet alleenzaligmakend en zeker bij jongeren geen oplossing. We pleiten daarom voor 

maximale inzet van bemiddeling zowel bij minderjarigen, waar bemiddeling verplicht is, als bij 

meerderjarigen en voor herstelgerichte taakstraffen.  

 

 

15.2 Hulpdiensten 

 

Maldegem moet binnen de hulpverleningszone Meetjesland blijven functioneren en haar 

brandweerpost optimaal uitrusten. Op de site van de kazerne en de dienst infrastructuur kan een 

oplossing gevonden worden voor de resterende problemen met de rookafzuiging van draaiende 

voertuigen en het sanitair/omkleedruimte voor vrouwelijke medewerkers. 

Groen bepleit de oprichting van een jeugdbrandweerkorps voor de gehele hulpverleningszone met 

een afdeling in Maldegem om zo de jeugd te motiveren zich in te zetten voor het algemeen belang 

en om de continuïteit van het vrijwilligerskorps te stimuleren. 

De gemeente moet het beleid dat tot de vernieuwing van een aantal huisnummers en/of 

straatnamen moet leiden verder zetten. Het duidelijk zichtbaar aanbrengen van huisnummers moet 
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ook gestimuleerd worden. Vandaag is er in veel straten een gevaarlijke situatie waarbij de 

hulpdiensten door onlogische nummering veel tijd verliezen. Indien de mensen ver genoeg op 

voorhand weten dat er iets zal wijzigen, kunnen ze hun drukwerk op die timing afstellen. 
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16. Sociaal Beleid  

 

De afgelopen bestuursperiode heeft Groen mee zijn stempel gedrukt op het Maldegemse sociale 

beleid. Onder het Groen-OCMW-voorziterschap werd tevens een punt gemaakt van samenwerking 

met alle politieke partijen, meerderheid én minderheid. Groen vindt een breed gedragen sociaal 

beleid belangrijk. Maldegem kan immers met het lokale sociaal beleid stilaan een toonbeeld zijn voor 

heel Vlaanderen. De volgende klemtonen werden in de voorbije bestuursperiode gelegd:  

Het armoedebeleid met het verhogen van de aanvullende steun voor mensen in armoede met 75 000 

euro op jaarbasis via twee nieuwe steunreglementen, met name “zorgeloze kindertijd” gericht op 

kinderen en school en “aanvullende steun” waarbij de OCMW-cliënten meer steun krijgen om zo 

dichter bij de Europese armoedegrens te komen met hun leefloon. Dit laatste reglement is bovendien 

gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek “De Budgetstandaard”. 

Een tweede klemtoon lag op het seniorenbeleid. In Adegem kwam een tweede Pastorijgebouw met 

assistentiewoningen in een unieke organisatievorm, waar heel Vlaanderen komt naar kijken. De zorg 

werd openbaar gehouden in plaats van die te privatiseren zoals dat gebeurde in veel gemeenten. In 

samenwerking met OCMW Evergem en Nevele werd het Zorgbedrijf Meetjesland opgericht met de 

bedoeling nooit te privatiseren en met de bedoeling om de zorg onafhankelijker te maken van de 

inkanteling in de gemeente, zodat de focus en specialisatie ten volle op een kwaliteitsvolle zorg kan 

liggen. 

De afbouw van de schulden met één derde; er was in vorige bestuursperiodes immers zwaar 

geïnvesteerd in onze lokale zorginfrastructuur. 

Onze poetsdienst draaide met hoge tekorten die steeds groter dreigden te worden. Daarom werd die 

gereorganiseerd en enkel nog ingezet voor mensen die de zorg echt nodig hebben. 

Door de hogere overheid werd de inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke structuren 

opgelegd. Groen nam zijn verantwoordelijkheid en leidde dit immense proces mee in goede banen, 

zodat vanaf 1 januari 2018 de nieuwe organisatie kon starten, terwijl we eigenlijk pas tegen 1/1/2019 

moeten klaar zijn. 

Het Lokaal Dienstencentrum werd opgestart en groeide uit tot een sociaal centrum voor verenigingen 

en sociale activiteiten met duizenden bezoekers op jaarbasis. Het Sociaal Huis werd uitgebreid met 

een thuiszorgloket en het nodige personeel, zodat elke Maldegemnaar er terecht kan met zijn 

zorgvragen en vragen naar waar hij of zij recht op heeft. 

Het Huis van het Kind ging van start. 

We zijn een warme gemeente en zijn onze verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers blijven 

nemen in solidariteit met onze wereld. 

Wij voeren kwaliteit hoog in het vaandel. Waar die nog niet gebruikt werden, werden 

tevredenheidsmetingen ingevoerd, om onze dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van 

de cliënten. 
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Groen Maldegem wil graag een sterk lokaal sociaal beleid verderzetten. We staan in onze gemeente 

voor de volgende grote uitdagingen: 

- Door de opname van het OCMW in de gemeentelijke organisatie moet ervoor gezorgd worden dat 

het lokale sociale beleid minstens even kwaliteitsvol blijft en dat de voorziene middelen niet 

verminderen. Bovendien moeten we er voor zorgen dat àlle gemeentelijke diensten aandacht krijgen 

voor de zwaksten in onze maatschappij en er rekening mee houden in elke beleidsbeslissing. 

- Het Zorgbedrijf Meetjesland staat in zijn kinderschoenen. Maldegem moet de verdere uitbouw ervan 

ondersteunen, maar tegelijk moet het politieke beleid de vinger aan de pols houden, er voor zorgen 

dat de zorg van hoge kwaliteit blijft en er voor zorgen dat we de uitdaging van de vergrijzing en 

opkomende dementie het hoofd kunnen bieden. 

- Het OCMW startte in het voorjaar 2018 met de uitwerking van een Woonzorgnetwerk voor 

Maldegem-centrum. Kwetsbare mensen zo lang mogelijk in hun buurt laten wonen met de gepaste 

zorg is het doel hiervan. Groen Maldegem wil deze Woonzorgzone de komende jaren omzetten in de 

realiteit en voor elke dorpskern, Kleit, Adegem, Donk, Middelburg, Vossenhol en Kruipuit in een 

aangepaste vorm uitbouwen. 

- Samen met toegankelijke gemeentelijke communicatie en dienstverlening voor iedereen, waaronder 

vooral ook de kwetsbaarste inwoners, is de toegankelijkheid van het openbaar domein voor Groen 

hierbij één van de hoofdpunten. 

- De Maldegemse Sociale Raad werd de voorbije bestuursperiode geherwaardeerd. Om meer 

slagkracht en sociale actie in Maldegem te krijgen zou het een kans kunnen zijn voor de raad en de 

Maldegemse sociale verenigingen indien ook de socio-culturele verenigingen, die nu tot de 

cultuurraad behoren, hierin hun rol kunnen opnemen. 

 
16.1 Een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid 

 

Vanaf 1 januari 2019 zal de gemeenteraad ook de OCMW-raad zijn: je leest het goed, de 

gemeenteraadsleden zijn tegelijk OCMW-raadsleden en zij zullen het sociale beleid moeten opmaken 

en uitvoeren. Dit is tegelijk een kans en een bedreiging. 

Het is een kans voor onze inwoners dat alle gemeentelijke diensten zullen gaan meedenken over het 

aanpakken van armoede en over de zorg voor senioren en de kwetsbaarste inwoners. 

Tegelijk vormt deze reorganisatie, die eigenlijk zo goed als de afschaffing van het OCMW inhoudt, 

een ernstige bedreiging. Voor Groen staat een sterk lokaal sociaal beleid voorop en wij willen dus 

garanties voor een sterke toekomst daarvoor. 

Groen wil dat elke gemeentelijke beleidsbeslissing getoetst wordt aan de kerntaak van het OCMW, 

met name dat elke mens een menswaardig bestaan moet kunnen leiden en daartoe de nodige 

ondersteuning krijgt. Zo moeten nieuwe gemeentelijke reglementen steeds een sociale toets en 

evaluatie ondergaan. Groen zorgde al dat er een ambtenaar aangesteld werd die dit mee kan 

bewaken. 
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Groen wil dat de huidige beschikbare middelen en financiën voorzien blijven voor het Maldegemse 

sociale beleid. Groen voerde de voorbije jaren een sober beleid en zorgde er actief mee voor dat 

onze dienstverlening en zorg betaalbaar werd en blijft. Een afbouw van het budget of besparing op 

sociaal beleid kan niet. Zo moeten alle sociale subsidies ook voor sociale doeleinden gebruikt worden 

en kunnen die niet afvloeien naar andere diensten. Efficiëntiewinsten moeten opnieuw in een 

sterker sociaal beleid geïnvesteerd worden. Voor Groen moet het voorziene budget mee stijgen met 

de nieuwe uitdagingen die in ons programma voorzien zijn.  

De maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst die de aanvragen leefloon, steun, 

budgetbegeleiding e.a. moeten onderzoeken en adviseren, moeten in totale onafhankelijkheid hun 

werk kunnen blijven doen. Politiek sociaal dienstbetoon mag onder geen beding een kans krijgen om 

dossiers te beïnvloeden. 

Groen wil een schepen armoedebestrijding aanstellen. 

Groen wil op regelmatige basis gemeentelijke commissies lokaal sociaal beleid organiseren. 

Voor de sociale dienstverlening wordt niet met wachtlijsten gewerkt en gelden er geen quota of 

limieten. Iedereen die lokale dienstverlening of steun nodig heeft moet die kunnen krijgen. 

We investeren verder in het bovenlokaal samenwerkingsverband “De Welzijnsband Meetjesland” om 

waar nodig op regionaal vlak samen te werken aan sociale doelstellingen en om efficiënter de 

investeringen en inzet van personeel te kunnen verdelen. 

 

16.2 Armoedebestrijding 

 

Armoede is een onrecht. Groen vindt dan ook dat de gemeente er alles moet aan doen om armoede 

ongedaan te maken. 

Groen wil werk maken van een gemeentelijk netwerk of van buurtnetwerken om armoedesituaties 

op te sporen. Het afgesproken convenant is een stap in die richting, maar ook dokters, gezinszorg, 

poetsdiensten, buurtbewoners kunnen helpen om armoede in onze gemeente op te sporen. 

Groen wil de hulpverlening en begeleiding door de maatschappelijk werkers versterken. Ze moeten 

meer ruimte krijgen voor huisbezoeken en begeleidingsmomenten.  

Groen wil naast de individuele hulp ook verder inzetten op groepsgericht werken met mensen in 

armoede. Er werken nu al twee personeelsleden samen om de maatschappelijke integratie van 

cliënten groepsgericht te versterken. Dat moet minstens behouden blijven en als het kan uitgebreid. 

Groen wil de mensen in armoede mee laten participeren in het beleid. Dit kan – indien daar 

bereidheid aanwezig is - door de huidige werking van “De Welzijnschakels” te ondersteunen en de 

nodige middelen te geven om uit te groeien tot een vereniging waar mensen in armoede het woord 

nemen. “Welzijnschakels” moet daarbij verder op pluralistische en onafhankelijke wijze kunnen 

verder werken. 
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Groen wil verder inzettten op activering van mensen in armoede. Werk hebben en over een 

behoorlijk inkomen beschikken is een eerste stap naar een menswaardig leven. Groen wil hierbij 

twee zaken: wij willen werk maken van een netwerk van private werkgevers die kansen willen geven 

aan werknemers die nog moeten groeien om te kunnen meedraaien. Het OCMW heeft de expertise 

in huis om deze werkgevers de nodige ondersteuning te bieden. Daarnaast wil Groen dat de 

gemeente en het OCMW verder inzetten op de sociale economie. Ook in de gemeentelijke dienst kan 

een teamcoach aangesteld worden om een team sociaal tewerkgestelden te sturen. 

Waar mensen niet in staat zijn om in het normaal economisch circuit aan de slag te gaan, wil Groen 

verder inzetten op sociale activering in al zijn vormen. De capaciteiten en de waardigheid van elke 

mens staan hierbij centraal. Tegelijk verwachten we engagement van iedereen om aan zijn/haar 

eigen probleemsituatie oplossingsgericht te werken, elk naar zijn/haar mogelijkheden. 

Groen wil een nieuw project uitwerken waarbij het gezin dat om hulp vraagt integraal begeleid 

wordt. Wij denken aan het creëren van doorgangshuizen op de site van de vroegere rijkswacht. 

Gedurende één jaar kan een gezin in crisis er gaan wonen en wordt het begeleid naar school / werk / 

vaardigheden /  gezondheid / opvoedingsondersteuning … 

De huiswerkbegeleiding die Katrol binnen de werking van Huis van het Kind uitvoert, moet verder 

uitgebreid worden in aantal begeleide kinderen/jongeren en gezinnen. 

Groen wil in het Huis van het Kind een speel-o-theek uitbouwen. 

Groen wil een nieuw project uitbouwen waarbij de voedseloverschotten van lokale warenhuizen toch 

nog gebruikt worden voor en door mensen in armoede. De gemeente / het OCMW kan de regie en 

organisatie hiervan op zich nemen. 

Groen wil een aangroei van het aanbod van sociale huurwoningen realiseren van 2% bovenop de 

verplichte aangroei, opgelegd door de hogere overheid. Maldegem kent immers een extreem laag 

aanbod van sociale woningen vergeleken met andere gemeenten. 

Groen wil voluit inzetten op de uitrol van de Uit-pas om zo de deelname van mensen in armoede aan 

het sociale, culturele en verenigingsleven te vergroten. 

Het convenant dat de voorbije jaren met de scholen opgebouwd werd en dat in het verleden nooit 

bestond, moet verder deel uit maken van de sociale dienstverlening. 

 

16.3 De nodige en aangepaste zorg voor iedereen die hulp nodig heeft 

 

16.3.1. Woonzorgzones 

Het Maldegemse bestuur had, op voorstel van Groen, de uitwerking van een woonzorgzone 

opgenomen in de meerjarenplanning voor de afgelopen bestuursperiode. Door de intense 

voorbereiding van de oprichting van het Zorgbedrijf Meetjesland en door de inkanteling van het 

OCMW in de gemeente diende die doelstelling bijgestuurd. Momenteel wordt er door het OCMW 

gewerkt aan de uitwerking van het plaatselijke concept, aangepast aan de Maldegemse situatie. We 

doen dit in samenwerking met alle Maldegemse zorg- en dienstverleners. In de toekomst wordt er 
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van de gemeenten immers verwacht dat zij meer en meer de lokale regie van de zorg en 

diensverlening op zich nemen. Ambitieus als we zijn willen we die rol zeker ter harte nemen. 

Een woonzorgzone of woonzorgnetwerk heeft tot doel dat meer en meer mensen langer thuis of in 

hun buurt kunnen blijven wonen. Cruciale elementen hierbij zijn: een heel divers aanbod van zorg en 

dienstverlening, zodat er aan iedereen aangepast zorg kan geboden worden; één of meerdere 

zorgknooppunten, waar de mensen terecht kunnen met hun zorgvragen; een toegankelijk openbaar 

domein in de dorpskernen (zie verder); voldoende woningen die aangepast zijn aan senioren en aan 

mensen met een beperking, zodat ze er kunnen blijven wonen; noodoproepsystemen die 24u op 24u 

en 7dagen op 7 werken; samenwerking met alle lokale dienst- en zorgverleners. 

Groen wil de komende legislatuur in elke Maldegemse dorpskern een woonzorgnetwerk realiseren, 

aangepast aan elke dorpskern op zich. In Adegem en Donk kan bv. samengewerkt worden met Hove 

te Donc / Focus +; in de school in de Kruipuit kan een sociaal restaurant komen waar senioren heen 

gebracht worden met de mindermobielencentrale. 

Groen wil inzetten op buurtgerichte zorg, in samenwerking met alle lokale partners en met de 

mantelzorgers en vrijwilligers. Zorgoverleg moet de regel zijn in situaties waar verschillende 

zorgverleners betrokken zijn.  

Het Lokaal Dienstencentrum zorgt verder voor de nodige opvang, vorming en ondersteuning van 

mantelzorgers in onze gemeente. 

Het beleid moet trachten de dorpskernen levend en levendig houden, zodat winkels, bancontact en 

openbare dienstverlening bereikbaar blijven. Bij minder mobiele mensen kan de ambtenaar aan huis 

gaan. 

Groen wil voetgangerscirkels in de dorpskernen die passeren langs de winkels, de banken, het 

gemeentehuis, de bib, dienstverleningsplaatsen, … Deze routes dienen vollédig hindernissenvrij te 

zijn, toegankelijk en voorzien van de nodige rustbanken en ontmoetingsplaatsen. 

Groen wil via het Zorgbedrijf een maaltijdendienst vanuit het rusthuis oprichten. 

De mindermobielencentrale draait goed en de service kan uitgebreid worden in samenwerking met 

andere partners. Een busje kan op marktdagen ingezet worden om mensen uit de kleinere 

dorpskernen naar Maldegem-Centrum te brengen. 

We willen een actiever beleid om meer “levenslangwonenwoningen” te realiseren. Dit kan via een 

bouwverordening, via advies en ondersteuning door Woonwijzer en ergotherapeutische expertise, 

via een financiële stimulans vanuit het bestuur.  

We pleiten voor een proefproject met mobiele domotica voor erg hulpbehoevende senioren die in 

een aangepaste woning wonen met kijk-luisterverbinding, met sensoren die alarm kunnen slaan, met 

veiligheidssystemen voor het kookvuur, met 24-uurspermanentie voor noodoproep. 

In onze gemeente is er nood aan nachtopvang voor senioren. Die kan georganiseerd worden door 

een nachtoppasdienst aan huis of door een nachtopvanghuis. 
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Gepensioneerden en mensen die 4/5 werken kunnen onbelast iets bijverdienen. Dit is mogelijk een 

kans om de klusjesdienstwerking uit te breiden door als bemiddelaar tussen klusser en klant op te 

treden. 

Nieuwe woonvormen voor ouderen - kangoeroewonen, samenwonen voor bejaarden, … - moeten 

nog ruimer aangewend worden in de verschillende dorpskernen. Die kunnen het best verspreid zijn 

over maar ook geïntegreerd in de verschillende wijken. 

Kortom, om een antwoord te bieden op de komende vergrijzing en de stijgende zorgvraag is een 

woonzorgnetwerk en actieve samenwerking tussen de lokale thuiszorgactoren het middel bij uitstek. 

De gemeente moet daarvan de regie verzorgen en actief deelnemen! 

 

16.3.2 De verdere uitbouw van Zorgbedrijf Meetjesland 

Groen wil de thuiszorg - sociale poetsdienst en gezinszorg - en het rusthuis in openbare handen 

houden. Zo kan er concurrentie blijven bestaan voor de privé-rusthuizen, op vlak van kwaliteit en van 

betaalbaarheid voor de burger. Een aantal politieke partijen zien die zorg liever in private handen en 

de voorbije legislatuur werden in andere gemeenten heel wat lokale zorgdiensten en rusthuizen 

geprivatiseerd. Groen heeft ervoor gekozen om mee te werken aan de oprichting van een openbaar 

Zorgbedrijf samen met Evergem en Nevele. In heel Vlaanderen werden dergelijke zorgbedrijven 

opgericht, maar Maldegem en haar partners waren de eersten die dit deden over gemeentegrenzen 

heen.  
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Door deze organisatievorm werkt onze thuiszorg en werkt het rusthuis zelfstandiger ten opzicht van 

de lokale politiek. De aansturing gebeurt nu veel meer door de leidinggevenden en door de 

zorgverleners zelf. Toch vindt Groen dat deze verzelfstandiging niet absoluut mag zijn. Het lokale 

bestuur moet op het zorgbeleid van nabij blijven toezien en moet een actieve beleidsbepaler blijven 

in onze gemeente. Met Groen willen we bij de verdere uitbouw van het Zorgbedrijf Meetjesland de 

volgende klemtonen leggen: 

- Zorg mag iets kosten aan de lokale gemeenschap. Er mag daarin dus met lokaal belastingsgeld 

geïnvesteerd worden. De kosten alleen door de rusthuisbewoners en thuiszorgcliënten laten dragen 

zou voor onbetaalbare dienstverlening zorgen of voor minder kwaliteitsvolle zorg.  

- Groen bewees anderzijds dat het sober en verantwoordelijk kan besturen en zo de zorg ook 

betaalbaar kan houden voor de gemeentelijke financiën. We willen die lijn verder zetten. 

- De Maldegemse zorg moet haar eigenheid en hoge kwaliteit bewaren. Het Zorgbedrijf moet ruimte 

laten voor die eigenheid die met veel inzet door onze lokale medewerkers opgebouwd is in het 

Warmhof en in onze thuiszorg. 

- De tevredenheidsmetingen bij de bewoners die de voorbije legislatuur ingevoerd werden, moeten 

behouden blijven. Ze moeten uitgebreid worden met tevredenheidsmetingen bij het personeel, 

zodat onze organisatie nog professioneler wordt en nog meer bouwt aan het welzijn van onze 

medewerkers op de werkvloer. Het personeel van het Zorgbedrijf moet van dezelfde faciliteiten 

kunnen genieten als dat van de gemeente bv. inzake het leasen van elektrische fietsen voor 

woonwerkverkeer. 

- Groen wil een nieuw project in de rusthuiswerking invoeren. Mensen die geheel onverwacht 

geconfronteerd worden met een hoge zorgbehoefte – bv. door een trombose - en die niet op de 

wachtlijst van het rusthuis staan, dienen nu vaak van ziekenhuis naar kortverblijf naar weer een 

ander kortverblijf te verhuizen. We moeten het opnamereglement durven herdenken zodat die 

mensen voorrang kennen. Mocht dit niet kunnen kan de formule van een zorghotel verkend worden. 

- Groen wil nagaan of het mogelijk is om een aantal bedden vrij te houden voor palliatieve zorg voor 

mensen die niet op de wachtlijst staan en waarvan de fysieke toestand zo snel achteruit gaat dat ze 

niet verder thuis kunnen wonen. 

- In Kleit zijn er reeds jaren plannen voor een nieuw privaat rusthuis. De gronden zijn verworven, de 

bouwvergunning werd afgeleverd. Lokaal begint de behoefte aan een extra rusthuis zich op te 

dringen. Groen wil een lokaal overleg tussen alle rusthuizen (Tillia, Kleit, Warmhof) om de opnames 

in de verschillende rusthuizen op elkaar af te stemmen.  

- De aandacht voor demente senioren staat daarbij voorop. We willen zoeken naar opvangvormen in 

het rusthuis die minder gebaseerd zijn op een gesloten afdelingswerking en die de demente senior 

meer vrijheid en een opener leefomgeving aanbiedt. Maldegem dient zich te ontwikkelen als 

dementievriendelijke gemeente zodat senioren met dementie zo lang mogelijk onafhankelijk kunnen 

blijven wonen. Groen wil ofwel een zorghotel bouwen ofwel een nieuw, open en kleinschalig 

opvanghuis voor demente senioren ontwikkelen op de gronden van het OCMW aan de 

Gentsesteenweg. 
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16.3.3 Toegankelijkheid staat voor Groen voorop 

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang 

heeft tot de gebouwen, de publieke ruimte, de dienstverlening en communicatie. 

Maldegem heeft al lang een inclusieambtenaar die deze toegankelijkheid behartigt. In de afgelopen 

bestuursperiode zette Groen mee een actief beleid hierrond op. Er kwam, met dank aan de 

geëngageerde vrijwilligers, een herhaalde sensibiliseringsactie “Red de Stoep”. Er is een stuurgroep 

toegankelijkheid, waarin mensen met verscheiden beperking advies geven aan het beleid. Deze 

vrijwilligersgroep deed de afgelopen zes jaar ook jaarlijks voorstellen om het openbaar domein en 

gebouwen  toegankelijker te maken. Het bestuur besteedde hieraan jaarlijks 25 000 euro. Maldegem 

sensibiliseerde de handelaars tot het verkrijgen van een toegankelijkheidslabel.  

Maldegem werd door de Vlaamse organisatie Inter als pilootgemeente uitgekozen om een charter 

“Naar een toegankelijke gemeente” op te maken en om hiertoe een evaluatie-instrument te 

ontwikkelen voor geheel Vlaanderen. Voor het eerst werden alle betrokken gemeentelijke diensten 

samengebracht om na te denken hoe we in Maldegem de toegankelijkheid beter kunnen 

waarmaken, daar waar voorheen vooral de inclusieambtenaar dit proces moest trekken. Maldegem 

ondertekende dan ook het vermelde charter. Groen wil dit charter en de aangegane engagementen 

onverkort en versneld waarmaken. Toegankelijkheid in alle betekenissen - ook begrijpelijke 

communicatie en deelname aan het lokale beleid - is namelijk een positief verhaal voor iédereen. 

Groen wil de verderzetting van de stuurgroep toegankelijkheid en wil het budget dat voorzien wordt 

om knelpunten aan te pakken blijven inzetten. Groen wil bovendien dat de al uitgebrachte adviezen 

en goedgekeurde budgetten, die momenteel bij de uitvoering soms vertraging opliepen, uitgevoerd 

worden.  

In elke dorpskern moet er een voetgangerscirkel komen waar de toegankelijkheid maximaal 

gerealiseerd wordt en die winkels en dienstverlening voor iedereen bereikbaar maakt. 

Groen wil op regelmatige basis overleg tussen alle betrokken gemeentelijke diensten om zo iedereen 

te overtuigen van de noodzaak om het charter te realiseren. De medewerkers dienen hiervoor op 

regelmatige basis vorming te krijgen. 

Bij de opstart en de uitvoering van projecten wordt steeds toegezien op het garanderen van de 

toegankelijkheid. Het vragen van advies aan de inclusieambtenaar is daarbij onontbeerlijk. 

Groen wil de versnelde uitvoering van het plaatsen van toegankelijke openbare toiletten met 

bewegwijzering in alle dorpskernen.  

Het Uitloket moet toezien op de onlangs ingevoerde verplichting om op evenementen een 

toegankelijk toilet te voorzien waarvan de huur door de sociale raad terugbetaald wordt. 

Particulieren, handelaars, aannemers die het voetpad willen innemen dienen dit te doen volgens de 

opgelegde normen dus met anderhalve meter vrije zone. Wijkagenten en gemeenschapswachten 

dienen daarop toe te zien. Na overleg met betrokkenen en indien er geen respons komt om de 

normen na te leven wil Groen dat er door de gemeente gehandhaafd wordt en repressief gehandeld. 

Groen is er namelijk van overtuigd dat toegankelijkheid een positief verhaal is voor iedereen. 
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16.4 Een mooie sociale site: het Sociaal Huis, het Huis van het Kind en het Lokaal 

Dienstencentrum Oud-Sint-Jozef, LOI asielopvang en het hoofdgebouw OCMW 

 

Het voormalige rusthuis Sint-Jozef is na de verbouwing dé sociale site bij uitstek waar élke 

Maldegemnaar terecht kan. Lokaal sociaal beleid moet er niet alleen zijn voor de armen of 

kwetsbaarsten. Integendeel, als overheid moeten wij er zorg voor dragen dat elke inwoner 

zich welkom voelt in onze warme gemeente . Wij moeten er zorg voor dragen dat informatie 

over onze rechten en over de beschikbare dienstverlening er voor iedereen is. De voorbije 

bestuursperiode werd de bloeiende werking van het Dienstencentrum opgebouwd, werd het 

Sociaal Huis met meer personeel en een thuiszorgloket uitgebreid. In Maldegem werd ook 

een Huis van het Kind opgericht. Hieronder vindt u onze klemtonen voor de toekomst van 

deze sociale site. 

16.4.1 Het Lokaal Dienstencentrum Oud-St-Jozef 

De hogere overheid wijzigt de rol en betekenis van de lokale dienstencentra. Daar waar tot op heden 

het dienstencentrum vooral een laagdrempelig activiteitenaanbod moest aanbieden, gecombineerd 

met een beperkt zorgaanbod zoals maaltijden, gezondheidsconsulten, … zal ons dienstencentrum in 

de toekomst vooral het centrum moeten worden van waaruit de buurtgerichte zorg geregisseerd 

wordt. Groen wil deze doelstelling voluit waarmaken omdat dit perfect past in ons plan 

woonzorgnetwerk. 

16.4.2 Het Sociaal Huis 

Het Sociaal Huis moet in de nabije toekomst de uitgebreide dienstverlening met een grote 

communicatiecampagne nog veel beter bekend maken aan de Maldegemse inwoners. 

Het Sociaal Huis heeft de voorbije jaren de taak opgenomen om elke 80-jarige een huisbezoek te 

brengen om de dienstverlening in Maldegem voor te stellen en om te polsen naar zorg- en andere 

vragen. Schitterend! Groen wil immers dat er in het voeren van sociaal beleid ook naar de mensen 

toe gestapt wordt en dat het beleid niet wacht tot de mensen een vraag stellen.  

Het Sociaal Huis werd uitgebreid met een thuiszorgloket waar mensen terecht kunnen met hun 

vragen naar een aangepast zorgaanbod. Eén van de taken die daaruit voortvloeien is het pro-actief 

inzetten op zorgcoördinatie en zorgoverleg bij cliëntsituaties die hoge zorg vragen. 

Het Sociaal Huis dient de klemtoon te leggen op het informeren van mensen over hun rechten en 

hen te ondersteunen bij het waarmaken ervan. Opnieuw dient dit pro-actief te gebeuren en niet 

alleen bij wie het zelf komt vragen. 

16.4.3 Huis van het Kind 

Groen wil dat hier één loket komt waar ouders de beschikbare kinderopvang in onze gemeente 

kunnen nagaan. 

Groen wil dat het Huis van het Kind een speel-o-theek uitbouwt. 



 

2018 Verkiezingsprogramma Groen Maldegem                                                          Pagina 72 van 73 

Groen wil de uitbreiding van de huiswerkbegeleiding door Katrol. Nu is er begeleiding voorzien voor 

vijf gezinnen, gedurende zes maanden en dan weer vijf nieuwe gezinnen. Dit kan uitgebreid worden 

naar tien gezinnen per zes maanden. Er dient daarbij ook werk gemaakt worden van nazorg-

begeleiding. 

Groen wil dat het Huis van het Kind ook laagdrempelige opvoedingsondersteuning aanbiedt aan de 

Maldegmse gezinnen, onder de vorm van zitdagen van een psychologe. Zo kunnen ouders er met 

opvoedingsvragen of voor opvoedingstips terecht en indien nodig worden ze er doorverwezen naar 

verdere begeleiding. 

16.4.4 Het Lokaal Opvanginitiatief, onze Maldegems asielopvang 

Groen wil dat Maldegem zijn historisch warm onthaal voor asielzoekers verder zet. Het toont aan dat 

Maldegemnaars wereldburgers zijn, die begrip tonen voor en actief hulp willen bieden aan mensen in 

crisisnood. Ongelukkig genoeg waren we de voorbije jaren de speelbal van het nationale asielbeleid, 

en dat ondanks onze lokale - vrijwillige - bereidheid om mensen op te vangen. We startten de 

voorbije legislatuur met 91 opvangplaatsen, maar moesten begin 2015 verplicht afbouwen naar 53 

plaatsen. Eind 2015 kregen we de smeekbede om opnieuw uit te breiden omwille van de “asielcrisis”. 

We bouwden de opvang opnieuw uit tot 79 plaatsen. Vanaf 1 januari 2019 worden we opnieuw 

verplicht om ons aanbod – dat vrijwillig gekozen werd en dat door alle politieke partijen werd 

gesteund - af te bouwen naar 36 opvangplaatsen. Desondanks vindt Groen dat de asielopvang 

opnieuw kan uitgebreid worden indien daar opnieuw de nood toe is. 

Groen wil verder sterk inzetten op het gevoerde integratiebeleid. Binnen de OCMW-werking is een 

maatschappelijk werkster vrijgesteld om allerhande projecten op te zetten. Met scholen kunnen 

workshops, tolkdiensten, … Met burgers kan er buddy-werking, zijn praatgroepen mogelijk, … Met 

anderstaligen kan er vorming over onze cultuur en gewoontes, zijn taallessen mogelijk, …. Dit beleid 

dient behouden worden om er mee voor te zorgen dat onze landelijke gemeente een solidaire 

wereldgemeente wordt/blijft. 
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17. Fysieke en mentale gezondheid 

 

17.1 Preventie 

 

Groen wil vooral inzetten op preventie, niet alleen binnen de eigen gemeentelijke organisatie maar 

ook en vooral naar de inwoners. De interne preventiedienst moet haar werk verder blijven zetten 

maar dient zich ook naar buiten te richten en daar alle beleidsdomeinen bij te betrekken. Fysieke en 

mentale gezondheid is immers een zaak van een proper milieu, een uitgebreid recreatief 

sportklimaat, gezond voedsel, voldoende natuur, een rijk cultuuraanbod, sterke sociale weefsels. Het 

extern preventiebeleid dat vandaag door de jeugddienst getrokken wordt en zich vooral tot de 

scholen richt en dan nog enkel voor wat roesmiddelen betreft, moet verder opengetrokken worden.  

Bijvoorbeeld: het reductieplan voor chemische bestrijdingsmiddelen dat vandaag in de groendienst 

van toepassing is, moet verder gezet worden en moet geëxporteerd worden naar de bevolking tot, 

noch door de gemeente, noch door de inwoners nog sproeistof gebruikt wordt.  

Eenzelfde werkwijze kan gehanteerd worden voor wat betreft de aanwezigheid van asbest in de 

omgeving. De gemeente kan een stappenplan opmaken om niet alleen in de eigen organisatie maar 

ook bij de bevolking alle asbest veilig te verwijderen in de komende jaren. 

De beschikbaarheid van vegetarische maaltijden voor de leerlingen van de basisschool Kruipuit – die 

nog kan uitgebreid worden naar andere gemeentelijke instellingen - en de campagne van de 

klimaatambtenaar om flexitarisme - één of meer dagen in de week geen vlees eten- te stimuleren 

kan als voorbeeld gebruikt worden naar bedrijven, verenigingen en de bevolking.  

De gemeente moet GGO-vrije gemeente worden en daartoe het charter ondertekenen. Er mag hier 

geen plaats zijn voor genetisch gemanipuleerd voedsel dat een wapen is in handen van 

kapitaalkrachtige bedrijven tegen lokale boeren en met risico’s voor de volksgezondheid. Groen wil in 

Maldegem eerlijk, lekker en gezond eten. 

 

17.2 Geestelijke gezondheidszorg 

 

Groen wil dat de gemeente ijvert voor de opening van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in 

Maldegem. 

 


