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Perstekst Groen Maldegem, 18 december 2019 
 
Het meerjarenplan 2020-2025 
  
Te vaag en te algemeen… 
Een eerste vaststelling is dat de 6 beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan onvoldoende zicht 
bieden op de concrete plannen van het bestuur. De plannen zijn vaag en zeer algemeen 
uitgeschreven, en wij verwachten van een meerjarenplan een meer concreet document.  
  

15 miljoen waar we het raden naar hebben… 
Een frappant voorbeeld daarvan is de 15 miljoen investering die is ingeschreven over 3 jaar voor het 
levendig maken van Maldegem, waarvan wij enkel konden vermoeden dat dit gaat over het nieuwe 
Cultureel Centrum. Een niet-prioritaire doelstelling dan nog!? Als we over dergelijke bedragen 
spreken, mogen we toch wat meer info verwachten, niet? In de commissie van maandag 16 
december vernamen wij na aandringen dat het inderdaad gaat om een nieuw Cultureel Centrum en 
om een ondergrondse centrumparking. En over niet-prioritaire doelstellingen zal het bestuur niet 
rapporteren in de gemeenteraad. Van democratie gesproken… 
  

Meer doen met minder personeel… 
Groen Maldegem kan zeker meegaan in het streven naar verbetering van de efficientie binnen de 
gemeentediensten en betere samenwerking tussen diensten. Tegelijk beoogt het bestuur een 
transformatie van de gemeentediensten, die veel meer de dienstverlening naar de burger 
vooropstelt, wat zich veruitwendigt in het uitbouwen van meerdere loketten: infoloket, woonloket, 
vrijetijdsloket.  
Wij stellen ons de vraag hoe die vele nieuw gecreëerde functies kunnen samengaan met een afbouw 
in 2025 van maar liefst 30 voltijds equivalenten in personeel. Temeer daar bij heel vele doelstellingen 
in het MJP geen kredieten staan ingeschreven, en daarbij ondermeer verwezen wordt naar de 
personeelsinzet om die doelstellingen te halen.  
Daarnaast vinden wij ook de herlocalisatie een stap te ver en een kost te veel, want maar liefst 
anderhalf miljoen om de gemeentediensten te centraliseren op een locatie in het centrum. En dit 
terwijl de dure vernieuwing en uitbreiding van het gemeentehuis nauwelijks 7 jaar oud is.  
  

Eigendom, eigendom, eigendom… 
Wat ruimtelijke orde betreft, is de redenering simpel: natuur mag niet ten koste gaan van landbouw, 
en landbouw mag niet ten koste gaan van eigendom. In het woonuitbreidingsgebied Reesinghe zal 
blijkbaar gebouwd worden, hier komt dus geen definitieve omzetting in natuur en landbouw, waar 
Groen altijd voor gevochten heeft. Jammer genoeg werd dit met het vorige bestuur net niet 
gerealiseerd. Dat Maldegem een zeer slecht betonrapport heeft, stoort het bestuur daarbij blijkbaar 
niet. De Vlaamse subsidie van maar eventjes 3,4 miljoen voor het vrijwaren van open ruimte wordt 
niet ingezet voor kwalitatieve open ruimte, maar gaat naar het nieuwe Cultureel Centrum. Een 
cadeau van Vlaanderen dat schaamteloos wordt ingezet voor andere doeleinden dan waar het voor 
dient. Voor ons is dit onaanvaardbaar. 
  

Klimaat, ja, maar enkel op papier! 
Dat het bestuur geen voortrekkersrol zal spelen qua klimaatambities, verbaast dan ook niet. Er zal 
wel een burgemeestersconvenant worden getekend om de CO2 uitstoot met 40% te verminderen 
tegen 2030. Maar gelet op de nagestreefde vermindering van slechts 20% tegen 2025 en gelet op het 
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totaal ontbreken van gepaste maatregelen in het meerjarenplan, zal dit een papieren document 
blijven, geen werkelijkheid. Groen Maldegem pleit ervoor om samen met de inwoners, de industrie, 
de ondernemers, de landbouwers tot een klimaattransitie te komen, waarbij de financieel zwakkeren 
ontzien worden, en waarbij alle betrokkenen ondersteund worden in hun evolutie naar 
klimaatneutraliteit.  
  

Een nieuw Cultureel Centrum, is dat (nu) nodig? Ons alternatief: meer 
fietspaden en versnelde renovatie van de centrumstraten. 
15 miljoen investering is ingeschreven over de komende 3 jaren voor het levendig maken van 
Maldegem. Dit gaat over het nieuwe Cultureel Centrum en de ondergrondse centrumparking die het 
bestuur wil realiseren.  
Er zijn vandaag voldoende alternatieve polyvalente zalen in Maldegem voor culturele activiteiten, 
ondermeer CC Den Hoogen Pad, Oud St. Jozef, Sint-Annakasteel, de K-ba. Werd er aan de 
Maldegemnaar gevraagd of zij hierop zat te wachten en of hier een werkelijke nood aan is? En het is 
één ding een gebouw neer te zetten, een ander ding - en zeker zo belangrijk - is er invulling aan te 
geven. Is er een masterplan, is er een plan voor de programmatie, zijn de centen voorzien om dit CC 
te bekostigen - niet enkel voor de oprichting maar voor de jaarlijkse werking? Groen Maldegem vindt 
een goed, aantrekkelijk en innovatief Cultureel Centrum geen verkeerde beleidskeuze, maar in 
andere tijden, niet vandaag!  
  

Een ondergrondse centrumparking is weggegooid geld! 
Een ondergrondse centrumparking vinden we een zeer slecht idee. Er zijn meerdere randparkings op 
enkele honderden meters van het centrum die nooit volzet zijn. In plaats van auto's uit het centrum 
te weren, trekt het nieuwe bestuur hiermee de auto extra aan. 
  

Tot slot 
Dit meerjarenplan heeft voor ons teveel de kleur van de winnaars in onze samenleving.  De keuze 
van het bestuur is donkerblauw: ondernemen en eigendom gaan vóór klimaat, fietsers, voetgangers.  
Groen Maldegem stelt voor deze middelen te besteden aan een echt zorgzaam Maldegem, met veel 
meer ondersteuning voor de sociaal zwakkeren, voor de armen en voor allen die in de nabije 
toekomst met een dure energietransitie te maken krijgen. Wij zouden gaan voor de uitbouw van 
fiets(snel)wegen en fietsinfrastructuur, de doorgedreven vernieuwing van nog veel andere 
centrumstraten en dorpskernen van de deelgemeenten, een doorgedreven uitbouw van 
woonzorgzones, veel meer ambities om vereenzaming tegen te gaan, verder uitbouwen van het 
zorgbedrijf. 
Groen Maldegem zet tegenover een hip en levendig Maldegem een intrinsiek zorgzaam, sociaal en 
gezond Maldegem. Wij rijden niet mee met de happy ride op de paardencarrousel van het hippe 
bestuur, dat de bevolking de indruk van participatie voorhoudt, dat een facade aan loketten opricht, 
en dat de Maldegemnaar met brood en spelen wil verleiden.  
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