
Hier

Groen wil inspraak, 
minder auto's in het 
centrum en goede fiets-
en autobusverbindingen 
voor Maldegemnaar.

KONING AUTO WORDT KEIZER 
IN MALDEGEM-CENTRUM
Maldegem heeft een nieuw 

mobiliteitsplan. Waar overal in 

Vlaanderen plaats gemaakt wordt 

voor de fiets en de voetganger (Groen 

zo!), wil het huidige bestuur meer 

plaats voor de auto.

Doordat de Kannunik Andrieslaan 

tweerichtingsverkeer wordt en in de 

B. Lippensstraat de rijrichting 

omdraait, worden nog meer auto’s 

naar de Markt gelokt. Pal in het 

centrum komt een ondergrondse 

parking, terwijl studies uitwijzen dat 

er parkeerplaats genoeg is. Bovendien 

ijvert de burgemeester voor een afrit 

van de kustautostrade, rechtstreeks 

in de Noordstraat, zodat doorgaand 

verkeer alle kansen krijgt.

OPNIEUW EEN TREIN DOOR DE 
ACHTERTUINEN
De burgemeester wil een trein-

verbinding met Eeklo en Brugge. Een 

heuse trein door jouw achtertuin, zit 

je daar op te wachten? Hierdoor 

zullen heel wat overwegen sluiten 

voor de Maldegemnaar. De plannen 

voor een fietssnelweg langs de oude 

spoorwegroute verdwijnen dus naar 

de achtergrond. 

Groen wil net inzetten op die 

fietsverbinding. Tussen Maldegem en 

Gent geen trein, maar wel een directe 

autobuslijn!

GEEN INSPRAAK VOOR DE 
INWONERS
Ondanks de eis van Groen Maldegem 

weigert het bestuur om de 

Maldegemnaar te laten oordelen. 

Een schande, want deze maatregelen 

zijn de wens van slechts enkelingen. 

Veel inwoners willen een 

mobiliteitsplan dat inzet op een 

betere gezondheid en bijdraagt aan 

een sterk klimaatbeleid, jij ook?

in Maldegem Adegem 
Middelburg

Betonstop voor Reesinghe!

Afbraakpolitiek en zelfbediening

Meer klimaatambitie nodig

© Groen MaldegemDoor het nieuwe circulatieplan straks nog méér auto's in het 
centrum. Hoe moet het dan met de fietsers?



HIER

Stefaan Standaert
GEMEENTERAADSLID

In 1977 besloot Vlaanderen om te voorzien in “woonreservegebieden”. 

Zo ook in Maldegem, waardoor het mooie Reesinghe achterland (raar 

maar waar) als woonuitbreidingsgebied ingepland is. Zo ook in Adegem-

Dorp, waar het binnengebied tussen Ringbaan en Den Hoogen Pad 

opgeofferd wordt.

Deze gebieden bieden voor de Maldegemnaar, de Adegemnaar en voor de 

Papaver heel wat wandel- en ontspanningsmogelijkheden. De landbouw- en 

natuurgebieden liggen bij de dorpskern. Het zijn groene longen en dragen bij aan 

een gezond leefklimaat. Het is ook heel duidelijk dat er voldoende 

bouwgelegenheid is op meer aangewezen plaatsen. Daarom startte Groen met 

het vorige bestuur een procedure op, om er juridisch voor te zorgen dat deze 

zones definitief onbebouwbaar worden. We waren reeds vergevorderd en de 

bewoners werden geraadpleegd. Iedereen vond het een goede zaak, op 

enkelingen-eigenaars na.

Open Vld, N-VA en De Merlaan plooien nu voor het geld en voor de belangen van 

de eigenaars in plaats van te kiezen voor het algemeen buurt- en dorpskern-

belang. Ze vinden dat er in deze zones toch gebouwd mag worden en zetten de 

procedure stop (kostprijs € 18 750 en daarbovenop interne personeelskosten). 

N-VA heeft blijkbaar niet veel in te brengen. In hun kiesprogramma staat dat zij 

Reesinghe onbebouwd willen?! En onze burgemeester beweert dat er een 

enorme schadevergoeding aan de eigenaars betaald moet worden. Niks is 

minder waar. 

Groen Maldegem wil Reesinghe en binnengebied Adegem-Dorp als groene 

longen behouden.

Worden deze akker en het bosgebied straks bebouwd? © Groen Maldegem
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BESTUUR NIEUWE STIJL OF 
STERK SOCIAAL BELEID? 

De gemeentemedewerkers wisten dat er verandering aan kwam. 
Maar dat het zó erg zou zijn! Groen wil een tevredenheidsmeting.

© Groen Maldegem

Het nieuwe bestuur kijkt niet 
na of iets goed of slecht is 

voor de Maldegemnaar.

STEFAAN STANDAERT
Gemeenteraadslid
stefaanstandaert@maldegem.be

Het nieuwe bestuur beloofde de 

partijgrenzen te overstijgen en 

constructieve samenwerking, ook 

met de oppositie, voor Maldegem. 

Niets is minder waar! Laat u geen rad 

voor de ogen draaien door fake news 

en spierballengerol. Hun bestuur-

stuntwerk leidt tot ...

... afbraakpolitiek

Het nieuwe bestuur schrapte tal van 

projecten. Ze oordeelden daarbij niet 

of iets goed of slecht is voor de 

Maldegemnaar. De procedure om een 

betonstop in te voeren voor 

Reesinghe en binnengebied Adegem 

werd stopgezet. Weg wandelgebied 

en groene longen. In het lokaal 

dienstencentrum (LDC) Oud-St-Jozef 

vervingen ze de centrumleidster niet.  

Meer werk met minder personeel en 

dus minder dienstverlening in het 

LDC, in het Huis van het Kind en de 

Woonzorgzone. Het Multicultureel 

Festival: afgeschaft! Uitstap uit de 

Meetjeslandse organisaties 

Meetjesman, Comeet en Woonwijzer 

zodat heel wat diensten verdwijnen.

... zelfbediening

De Merlaan steelt hierbij de show, 

gevolgd door Open-VLD. Na het 

voorakkoord met N-VA, bedient de 

Merlaan-schepen zichzelf met een 

royaal pensioen en krijgt raadslid De 

Roo opeens zitpenningen voor het 

AGB en een zitje in alle commissies 

mét een verhoogde zitpenning in het 

Comité Sociale Dienst. De burge-

meester werft een kabinetschef aan 

op kosten van jou en mij (ongeveer 

€ 70 000 per jaar). Het bouwproject 

op de gronden Van Landschoot te 

Adegem mag doorgaan, ondanks de 

opgestarte gerechtelijke procedure. 

En laat ons de afschaffing van de 

eerlijke belasting voor ondernemers 

niet vergeten.

... anti-democratie

De participatieraden zijn zo goed als 

afgeschaft. Het nieuwe mobiliteits-

plan werd niet aan de bevolking 

voorgelegd. Het bestuur negeert de 

adviezen van het personeel en beknot 

het recht van  tussenkomst op de 

raad. Slechts tien raadsleden kunnen 

naar de commissies i.p.v. de voltallige 

ploeg.

Groen biedt hier vanzelfsprekend 

verzet, want voor ons draait het wel 

om goed besturen voor Maldegem, om 

een sterk sociaal bestuur voor 

mens, milieu en klimaat!



In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen 
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een 
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend 
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de 
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en 
ondervoorzitter als ontknoping.

Meyrem is dolblij dat ze zichzelf 
mag opvolgen als voorzitster, maar 
beseft dat er veel werk voor de 
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel 
mensen hun middenvinger op naar 
de politieke spelletjes’, vertelt ze. 

‘Ontzettend veel mensen zoeken in 
deze woelige tijden naar hoop en 
kijken daarvoor naar ons. Het is aan 
ons om hen dat te bieden. Wij zullen 
ons niet blindstaren op bang en boos, 
maar focussen op wat goed is. Wij 
zijn de partij die niet de duisternis 

vervloekt, maar die lichtjes 
aansteekt, overal rondom.’

Onze partij is de tegenkracht, 
vindt Meyrem. De klimaatcrisis 
en de sociale uitdagingen zijn niet 
verdwenen na de verkiezingen, 
integendeel. En het verband tussen 
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze 
zomer kende niet minder dan drie 
hittegolven. Elke keer opnieuw 
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die 
het meest kwetsbaar zijn door 

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

‘Ontzettend veel mensen 
zoeken in deze woelige 

tijden naar hoop en kijken 
daarvoor naar ons’

GROEN

hun leeftijd, gezondheid of kleine 
portemonnee het hardst afzien. 
Zij wonen in wijken met weinig 
verkoelend groen. Zij kunnen zich 
geen dakisolatie veroorloven.’

HET GOEDE LEVEN

Aan politiek doen is niet bekvechten 
op Twitter, maar moedig beleid 

voeren voor de 11 miljoen Belgen 
met heel terechte bekommernissen. 
Over hoe we onderwijs organiseren 
waarvan elk kind sterker wordt. 
Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze 
planeet gezonder maken. 

Meyrem en Dany zijn vastberaden 
die uitdagingen aan te pakken, 

©ID/Bob van Mol



GROEN

MAAK KENNIS MET 
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen 
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe 
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de 
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje 
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.

In de Kamer leidt Kristof 
Calvo de ploeg groene 
enthousiastelingen. Samen met 
Ecolo vormen ze de grootste 
fractie ooit in het federaal 
parlement. Kristof zit vol energie 
om er een hele legislatuur 
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons 
land het voortouw neemt in de 
klimaatstrijd, dat mensen kunnen 
kiezen voor vlot openbaar vervoer 
in plaats van ellenlange files 
en dat ouderen zonder zorgen 
kunnen genieten van een goed 
pensioen. Onze groene en sociale 
plannen zetten België weer op 
het juiste spoor.’

Björn Rzoska neemt de fractie in 
het Vlaams Parlement voor zijn 
rekening. Al op de eerste dag van 
de Vlaamse regering maakten 
de groenen duidelijk dat Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
niet zomaar het parlement zal 

kunnen omzeilen om zijn willetje 
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk 
debat voeren’, klinkt het bij Björn. 

‘Over onderwijs waar élk kind mee 
kan. Over meer bossen en meer 
groen. Over de strijd tegen armoede. 

Jambon heeft veel werk op de 
plank en wij zullen ervoor zorgen 
dat dit niet naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven.’

In Brussel kwam Groen aan zet 
in de regeringsonderhandelingen, 
nadat ze op 26 mei de grootste 
Nederlandstalige partij werd. 
De Brusselse groenen wisten 
een ijzersterk regeerakkoord te 
onderhandelen en Elke Van den 
Brandt werd Brussels minister 
van Mobiliteit, Openbare 

‘Ons land moet het voortouw 
nemen in de klimaatstrijd’

gesterkt door de groene beweging 
die groter is dan ooit. ‘We wonnen 
in mei tienduizenden kiezers bij. 
We gingen van 19 naar liefst 28 
parlementsleden en vormen zo de 
grootste parlementaire groep die 
onze partij ooit gekend heeft.’

Voor Dany is het duidelijk: Groen is 
de partij van het goede leven. ‘Keer 
op keer bevestigen wetenschappers 
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij 
wijzen niet met de vinger, maar stellen 
achterhaalde structuren in vraag. Wij 
kijken verder dan alleen de centen en 
geven waarde aan welzijn en geluk. 
Wij geven een stem aan de stemlozen. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen een goed leven kan leiden, nu 
en in de toekomst.’

©ID/Bas Bogaerts

Werken en Verkeersveiligheid 
en voorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Ze is 
vastberaden om onze hoofdstad 
te veranderen. ‘We gaan voluit 
voor veiliger verkeer, schone lucht 
en betaalbaar wonen en pakken 
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft 
alvast de grootste groene fractie 
ooit in het Brussels Parlement 
(onder leiding van Arnaud 
Verstraete) en vijftig groene 
burgemeesters en schepenen achter 
haar.

Ook in het Europees Parlement 
is Groen goed vertegenwoordigd. 
Petra De Sutter strijdt er 
onvermoeibaar voor een Europa 
dat haar burgers beschermt. 

‘Europa moet onze gezondheid 
beschermen tegen schadelijke 
producten, het moet onze 
sociale rechten garanderen 
en de transitie inzetten 
voor een klimaatneutrale en 
digitale economie’, zegt Petra 
vastbesloten. Ze doet dat niet 
alleen: de groene fractie telt 
75 Europarlementsleden en is 
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI

• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen

Meyrem Almaci is al decennialang 
militant en lid van Groen. Ze begon 
haar politieke carrière als gemeente-
raadslid en heeft van daaruit alle 
niveaus van de partijpolitiek door-
zwommen. Ze is een echte bruggen-
bouwer die zich verzet tegen het 
verhaal dat er geen alternatief is 
voor het huidige kortetermijnbeleid. 
Meyrems gedrevenheid voor een 
betere samenleving dwingt respect 
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT

• 45 jaar
• woont in Ledeberg

Na zijn studies richtte Dany Neudt 
samen met enkele vrienden Kif Kif 
op. De organisatie groeide al snel 
uit tot één van de toonaangevende 

antiracistische bewegingen. Vanuit 
zijn passie voor sociaal onderne-
merschap werd hij later directeur 
van De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Voor hij ondervoor-
zitter werd, was hij kabinetschef 
voor de Gentse schepen Bram Van 
Braeckevelt en daarvoor voor Elke 
Decruynaere.



Een jaar na de verkiezingen van 2018 

waarbij Maldegem een nieuw bestuur 

kreeg, verhuisde Groen naar de 

oppositie. Een eerste evaluatie.

Hoe verliep dat eerste jaar voor 

jou als nieuwverkozene? 

Het is voor mij geen totaal 

braakliggend terrein, maar houdt 

toch weer wat persoonlijke 

uitdagingen in, leuke en minder leuke. 

Oppositie is een niet onbekende rol bij 

ons, ditmaal wel vanuit meer 

ervaring en kennis binnen de groep. 

Een groep die ook een nieuwe 

dynamiek vond na die verkiezingen. 

Dat er veranderingen zouden komen 

was duidelijk, misschien zelfs 

gewenst hier en daar.  

Waar keek je naar uit?

De aanvankelijk uitgestoken hand 

van de burgemeester en zijn oproep 

om over partijgrenzen heen samen te 

werken aan een beter Maldegem 

klonk hoopvol.  

En hield hij woord?

Na één jaar en enkele schaarse 

pogingen van het nieuwe bestuur 

stellen we helaas vast dat 

Maldegem uit zowat alle 

samenwerkingsverbanden stapt, 

adviesraden zo goed als genegeerd 

worden, en de nieuwe coalitie toch al 

wat barsten vertoont. Een coalitie die 

- naar mijn mening - nauwelijks die 

naam waardig is. Ik zie immers alleen 

doorgedrukte accenten van één partij 

(persoon?) die bijna schaapachtig 

HIER

Omdajet vroagt,  meu gedacht

© Groen Maldegem

gevolgd worden.

Hoe bedoel je?

Steevast wordt gezegd dat er meer 

“Maldegemse accenten” komen. Wat 

dat precies inhoudt, is in dikke mist 

gehuld. Wel kristalhelder is dat 

Maldegem zich stilaan aan het 

isoleren is: uitstap uit Woonwijzer en 

Meetjesman, verminderde dienst-

verlening, en vooral de - voor mij 

persoonlijk dan pijnlijke - uitstap uit 

Comeet. 

Waar andere gemeenten in het 

belang van de inwoners cultuur wel 

daadwerkelijk ondersteunen en 

toegankelijk maken, laat Maldegem 

het schip in de steek en zinken. Uit 

persoonlijke contacten bij collega- 

raadsleden van meerderheid en 

oppositie weet ik dat dit niet bij allen 

zo gewenst is. Een aantal koos 

helemaal niet in het belang van de 

Maldegemnaar en volgde slaafs. 

Zijn er nog grote veranderingen?

Ondertussen vangen we hier en daar 

gemor op bij het personeel. Wat is 

immers het nut en de taak van een 

kabinetschef in Maldegem? Er is een 

algemeen directeur, een financieel 

directeur, een managementteam en 

bekwaam personeel. Volgens mij 

voldoende en uitstekende 

ondersteuning voor de burge-

meester, of zie ik dat verkeerd? 

Toch?

Samen met Stefaan en onze groep 

blijven we kritisch. Als het goed is,  

zeggen we het, maar als het erover is 

ook. 

Ongetwijfeld nog vijf boeiende jaren 

te gaan!

Dino Lateste

Dino Lateste

Gemeenteraadslid

Al 55 jaar onder de mensen, en hij 

hoopt dat nog lang te doen.

Bio



IN ’T 
KORT

HIER

Wat nu met Uitpas, Reuzen, 
Erfgoed, één bib-systeem,  
Meetjeslandse Meesters,... ?

GEEN KABINETSCHEF, WEL 
VERTROUWEN IN PERSONEEL

IS EEN KABINETSCHEF NODIG?
Wij vielen alvast van onze stoel bij het nieuws dat burgemeester Bart Van Hulle 

op zoek is naar een kabinetschef. In een gemeente zoals Maldegem is een 

kabinetschef hoogst ongebruikelijk. Het is een nieuwe functie die niet op de 

formatie voorzien is. Er is geen personeelsbehoeftenanalyse waaruit blijkt dat 

een kabinetchef nodig is. De selectiejury bestaat enkel en alleen uit de 

burgemeester. De kabinetchef zal nevengeschikt zijn aan de algemeen 

directeur en zal dus rechtstreeks door de burgemeester aangestuurd 

worden. De kabinetschef is een dure handpop van de burgemeester. Het gaat 

dus om puur politiek dienstbetoon. 

Heeft de burgemeester andere belangen te behartigen? Kan hij de job niet aan? 

Deze dure functie wordt bekostigd met belastinggeld, dus op kosten van de 

Maldegemnaars. Voor deze A-functie bedraagt de jaarlijkse kost € 70.812,85  

MALDEGEM STAPT UIT COMEET

HIER BIJ ONS IN MALDEGEM ...

kleurt het politieke beleid sinds dit 

jaar geelblauw of blauwgeel zo jij 

wil en ja, er is ook nog een derde, 

eerder kleurloze partij. 

Ik volg  sinds midden 2018 de 

maandelijkse gemeenteraad mee 

vanuit de tribunes. Met groene bril.  

Ik raad je aan om eens langs te 

komen op de laatste 

woensdagavond van bijna elke 

maand. Brood en spelen zijn  

verzekerd. We zetten daar een 

grote bek op. Begrijp me niet 

verkeerd, dat hoort er bij. Je laten 

horen is nodig. Drie vierde van de 

meerderheid blinkt uit in zwijgen 

en meestemmen.

Een kritische stem, daar houdt de 

meerderheid niet van. Dat merkt 

zelfs een argeloze toeschouwer. 

Tot op vandaag werden, op het 

einde van elke zitting door de 

gemeenteraadsleden (lees 

oppositie) schriftelijke op 

voorhand neergelegde of ook 

acute mondelinge vragen gesteld 

aan de burgemeester of 

schepenen én beantwoord. Een 

eerste poging tot monddood 

maken mislukte. De meerderheid 

zou zelf de vragen voorlezen en 

wou de mondelinge enkel nog per 

mail beantwoorden. De tweede 

poging lukte wel. De meerderheid 

besliste dat acute mondelinge 

vragen ook schriftelijk (!) moeten 

ingediend worden. Zo worden ze 

pas véél later schriftelijk 

beantwoord. Gevatte mondelinge 

vragen onmogelijk maken. Geen 

vuur meer aan de schenen door 

KRITISCHE OPPOSITIE. JE ZIET 

HET GEBEUREN. HIER BIJ ONS 

IN MALDEGEM. - Bart Deserranno

BART DESERRANNO

DINO LATESTE
Gemeenteraadslid
dino.lateste@gmail.com

(simulatie met 12 jaar anciënniteit). 

Eén van zijn taken is eerstelijns-

contact met de burgers. Dit 

uitbesteden als burgemeester is toch 

wel straf!

VERTROUW IN PERSONEEL
Volgens Groen moet er vooral 

geïnvesteerd worden in de 

professionalisering van de 

administratie, niet in het opzetten 

van een schaduwkabinet dat een 

stoorzender is in de werking van de 

administratie. De burgemeester heeft 

blijkbaar geen vertrouwen in de 

directeurs en sturende ambtenaren in 

de gemeente, en al evenmin in het 

gemeentepersoneel.

De Groene schepenen namen in het 

vorige bestuur hun ambt voltijds met 

volle overgave op. Wij verwachten 

van een burgemeester hetzelfde en 

meer.

Dino Lateste stapte uit persoonlijke 

interesse tijdens de vorige legis-

laturen in de cultuurraad Maldegem. 

Hij leerde er gedreven cultuurlief-

hebbers, in de brede zin van het 

woord kennen, die zich vrijwillig 

inzetten om cultuur in Maldegem te 

laten beleven door zoveel mogelijk 

mensen, met aandacht voor 

kansarmen.

Het is onbegrijpelijk dat onze 

burgemeester een uitstap uit Comeet 

(Cultuuroverleg Meetjesland) 

besliste. Het samenwerkingsverband 

tussen gemeenten bewees reeds 

jaren zijn nut en expertise. Er werd bij 

zijn coalitiepartners puur politiek 

meegestemd voor deze uitstap.

Onbegrijpelijk, want hij contacteerde 

en werd gecontacteerd door mensen 

uit verschillende fracties, ook van de 

meerderheid. Zij bestempelden zo’n 

uitstap als onverantwoord. 

Steevast worden woorden als “te 

duur” en “inefficiënt” gebruikt. En er 

wordt geen alternatief voorgesteld. 

Mensen toch, we spreken hier over € 

0,7 per inwoner (ca. € 17.000/jaar). 

Voor echte culturele meerwaarde 

toch niets te veel!



DE OOST-VLAAMSE 
PARLEMENTAIRE PLOEG

Al meer dan twintig jaar is Mieke 

Schauvliege actief in de milieu- en 

natuursector, in de overtuiging dat 

we ons klimaat enkel kunnen redden 

als we allemaal samen actie 

ondernemen. Dat draagt ze ook al 18 

jaar uit in de Aalterse gemeenteraad. 

Nu is de tijd voor Mieke gekomen om 

ook op Vlaams niveau te werken aan 

een  ambitieus klimaatbeleid.

Met een rugzak vol praktijk- en 

professionele ervaring kwam Fourat 

Ben Chikha in 2019 de Senaat binnen 

als gecoöpteerd senator voor Groen. 

Hij  zoekt voortdurend naar verbinding 

tussen mensen en groepen. Fourat 

zetelt sinds 2019 ook in de Gentse 

gemeenteraad. Ook daar bouwt hij 

aan gelijke kansen voor iedereen.

Deze nieuwe toppers vervoegen de 

Oost-Vlaamse ploeg met Björn Rzoka 

& Elisabeth Meuleman in het Vlaams 

Parlement, Evita Willaert & Stefaan 

Van Hecke in de Kamer en natuurlijk 

Petra De Sutter als ons Groene 

gezicht in Europa. 

GROEN BESTUURT MEE 
DE PROVINCIE
Er waait een nieuwe wind door de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

Gesteund door een stevig 

mandaat van de kiezer, maakt 

Groen sinds dit jaar immers voor 

de eerste keer deel uit van het 

Provinciebestuur. 

Groen drukte al haar duidelijke 

stempel op het bestuursakkoord. 

Onze Groene gedeputeerde Riet 

GIllis kreeg onder andere de 

bevoegdheden Klimaat, Natuur, 

Mobiliteit en Energie. Samen met 

provincieraadsleden Elisabet 

Dooms, Koen Roman, Lut De 

Jaeger en Hans Mestdagh werkt 

ze de komende 5 jaar iedere dag 

verder aan een duurzame en 

klimaatgezonde provincie voor alle 

Oost-Vlamingen. 

PROVINCIALE PROJECTEN VOOR DUURZAME 
TOEKOMST KRIJGEN GROEN GEZICHT. 

De provincie heeft een belangrijke roller als trekker in samenwerkingsprojecten 

tussen de lokale besturen en middenveldorganisaties. Dat hebben we als Groen 

goed begrepen. Vanuit de meerderheid geeft onze provinciale fractie dan ook 

richting aan deze 'strategische projecten'. 

In Melle, Oosterzele, Merelbeke en Gavere mikken we met het project ‘Rodeland’ 

zo op bosuitbreiding en landschapsontwikkeling. Het is een nieuw initiatief, dat 

natuurverenigingen en landbouwers samenbrengt om een bosrijk landschap 

met ecologische corridors te creëren. Lokale landbouwers worden betrokken en 

worden in het beheer en de ontwikkeling van het landschap ondersteund. 

Het project ‘Spoorlijn 204’ gaat over de ontwikkeling van de oude spoorlijn 

tussen Gent, Zelzate en Terneuzen. Daarmee creëren we een duurzaam 

alternatief voor het goederen- en personenvervoer rondom North Sea Ports. 

Veel havenarbeiders kunnen in de toekomst zo met de trein naar het werk. 

In het Meetjesland tussen Beernem en Eeklo werkt de provincie dan weer aan 

het ‘Landschapspark Drongengoed’. In een gebied van bijna 750 hectare werken 

we aan het herstel van de dreven, bosuitbreiding, toeristische infrastructuur en 

een sterke kwalitatieve landbouw. 

Het zijn maar enkele voorbeelden van projecten, die een regionale trekker nodig 

hebben. Zo gaan we samen op zoek naar slimme duurzame alternatieven voor 

de uitdagingen van morgen.

REGIONAAL

© Hans Mestdagh

Riet Gillis, depute Oost-Vlaanderen 

Landschapsproject Rodeland: samen kansen creëren 
voor natuur, milieu en landbouw
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Groen zorgde met het vorig 

bestuur voor de nieuwe 

fietsenstalling in ons Park, dicht 

bij de bushalte. Ideaal voor 

pendelaars die hun fiets veilig en 

droog willen stallen voor een 

langere duur. Groen wou tevens 

een stalling in Adegem en nieuwe 

fietsenstandaards in het centrum, 

o.m. aan de winkels aan de 

achtermarkt. Alles werd besteld, 

maar voorlopig (?) slechts 

gedeeltelijk geplaatst.

1

Met onze Groene OCMW-voorzitter 

Stefaan Standaert aan het roer, 

stemde de voltallige voormalige 

OCMW-raad voor de plaatsing van 

zonnepanelen op het gebouw van 

de crisis- en asielopvang én op de 

serviceflats Merlaen. 

Een investering van ongeveer 

€ 140 000 voor een gezonder 

klimaat en een goedkopere 

dienstverlening!

2

Het vorige bestuur spaarde geld 

om de Westeindestraat te 

vernieuwen en om er gescheiden 

fietspaden aan te leggen. Om de 

parkeergelegenheid deels te 

compenseren was Groen mee 

bereid om een stuk grond aan te 

kopen om de parking aan het 

zwembad te vergroten.

3 Onder impuls van voormalig Groen 

schepen Erwin Goethals werd 

door het vorige bestuur een fiets- 

en wandel-doorsteek aangelegd 

tussen de Kleine Warmestraat en 

de Bloemestraat. Een ingebuisde 

gracht werd opengelegd, zodat de 

waterhuishouding op de 

sportterreinen verbeterde. 

Groen zo!

4
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MALDEGEM HEEFT MEER 
KLIMAATAMBITIE NODIG

De Maldegemse Klimaatbende, 26/9/2018 - Alle vijfdejaars leerlingen 
werkten en deelden ideeën rond klimaat in het park.

© Groen Maldegem

Groen Maldegem roept het 
gemeentebestuur op om het  

klimaatplan uit te voeren!

PETER TIMMERMAN
Voorzitter Groen Maldegem
peter.timmerman@groen-
maldegem.be

Maldegem ondertekende in 2015 

het Burgemeestersconvenant 

waarbij de gemeente zich ertoe 

verbond om tegen 2020 20% 

minder broeikasgassen uit te 

stoten. Vooral de Groen 

mandatarissen trokken de kar in 

het uitvoeren en opvolgen van het 

actieplan.  

Een kleine bloemlezing: 

energiebesparingen en optimaal 

gebruik van gemeentelijke gebouwen, 

aankoop elektrische 

gemeentefietsen, installatie 

gemeentelijke fotovoltaïsche 

panelen, klimaatwedstrijd scholen, 

bijkomende publieke fietsstallingen, 

actieplan trage wegen, wijk- en 

thuiscompostering, ecologisch groen- 

en bermbeheer.

Groen Maldegem had de lat nog hoger 

willen leggen, maar rekende af met 

de oppositie, buiten en binnen het 

bestuur. 

Bij de nulmeting van 2011 werd 

duidelijk dat transport (vooral 

personenwagens) en huishoudens 

respectievelijk voor 38% en 34% 

verantwoordelijk zijn voor de CO2-

uitstoot. De opbouw van het 

mobiliteitsplan en de vele acties op 

ruimtelijke ordening voor wonen, 

werken en mobiliteit streefden naar 

een klimaatneutrale gemeente. 

Vandaag maken we ons grote zorgen. 

Op de klimaatdag in Oostende 

blonken onze Maldegemse 

burgemeester en schepenen uit door 

afwezigheid. In het aangepaste 

mobiliteitsplan is koning auto weer 

keizer. Op gebied van ruimtelijke 

ordening telt alleen privaat bezit. En 

het bestuur is vandaag niet bezig met 

klimaatdoelstellingen!

Groen Maldegem roept het 

bestuur op om nu consequent voor 

klimaatbeleid te kiezen. 

Een tussentijdse meting moet in 

2020  plaatsvinden. Daaruit 

moeten nieuwe plannen 

opgesteld worden om in 2030 tot 

40% uitstootvermindering te 

komen en om in 2050 de uitstoot 

tot nul te herleiden. 

Vergis je niet. Groen Maldegem pleit 

niet voor onrealistische doelen. Nee, 

het schrijft zich in in mondiale, 

Europese, nationale en Vlaamse 

ambities om in 2050 de 

broeikasgassen tot nul te herleiden. 

Maldegem hinkt achterop in het 

Meetjesland waar bijna alle andere 

gemeenten zich al engageren tot 

40% uitstootreductie tegen 2030. 
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Voor Groen mag de zorg voor 
de senioren en kwetsbare 
mensen iets kosten.

ADEGEM TELT NIET 
MEER MEE

PLUIM VOOR ZORGBEDRIJF 

PATRICIA STOKX
Lid Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst
patriciastokx@gmail.com

Groen Maldegem ijverde de voorbije jaren voluit voor de belangen van Adegem. 

Er kwamen mooie fietspaden bij, de waterhuishouding verbeterde om in de 

toekomst overstromingen te vermijden. Het OCMW verkocht (betaalbare) 

grond aan de school de Papaver. Groen wou het woonuitbreidingsgebied 

tussen Ringbaan en de Beke onbebouwbaar maken om er voor de 

Adegemnaaar en de school, een wandel- en educatiezone te realiseren, vol 

natuur en landbouw. Groen wou bewaken dat er op de gronden Van 

Landschoot (tegenover de schoolingang) een voor Adegem aanvaardbare 

verkaveling kwam. De voltallige OCMW-raad tekende in 2018 beroep aan tegen 

de vergunning omdat die geen rekening hield met de mobiliteit, met de school 

noch met de bewoners van de Pastorij.

Voor het nieuwe bestuur telt Adegem niet meer mee! Het bestuur wil toch 

bebouwing achter de Ringbaan, zodat de open wandelruimte en de groene long 

voor Adegem-centrum verdwijnt. Het bestuur stopte meteen ook de juridische 

procedure tegen de verkaveling Van Landschoot. Op die manier krijgen meer 

auto’s door Adegem-Dorp hun uitweg, in de directe omgeving van de Papaver. 

Op die manier kijken de Pastorijbewoners op een autoweg op drie meter van 

hun grote livingraam.

Groen wil het hier niet bij laten en ijvert verder voor een mooi en leefbaar 

Adegem!

Groen koos in de vorige legislatuur 

mee voor de oprichting van het 

Zorgbedrijf Meetjesland (ZBM), 

waarin de thuiszorg, het rusthuis 

Warmhof en de assistentiewoningen 

opgenomen werden. ZBM werd het 

eerste zorgbedrijf in Vlaanderen met 

meerdere gemeenten samen. Groen 

wou met de oprichting van het ZBM 

de privatisering van de Maldegemse 

openbare zorg tegengaan en de 

betaalbaarheid garanderen voor 

elkeen, met behoud van kwaliteit.

ZBM haalde meteen in zijn eerste 

werkjaar mooie financiële cijfers. Het 

OCMW mocht ca. € 630.000 minder 

doorstorten aan het ZBM. Op de 

indexering na, bleven de prijzen voor 

de cliënt stabiel. Dit resultaat werd 

mede behaald door de uitbouw van 

een efficiënte, gedigitaliseerde 

werking en door het realiseren van 

hogere subsidies van Vlaanderen 

(RIZIV). Door groepsaankopen 

verminderden de uitgaven. 

Toch trekt Groen aan de alarmbel! 

Het nieuwe bestuur wil dat het ZBM 

verder bespaart op uitgaven die nu 

reeds heel scherp staan. De liberalen 

willen het Warmhof wellicht liever 

privatiseren.

Voor Groen mag de zorg voor onze 

kwetsbare senioren iets kosten aan 

de gemeente. Wij willen in het ZBM 

geen verdere besparingen als die ten 

koste gaan van een goede, 

kwaliteitsvolle werking of van de 

betaalbaarheid van de zorg voor jou 

en mij. 

En o ja, Groen wenst het voltallige 

zorgpersoneel proficiat!

Het bestuur wil hier woningen. Groen wil een wan-
del- en educatiezone, midden in landbouw en natuur.

© Groen Maldegem



Doeners uit Maldegem lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

GROEN MALDEGEM 
ZET IN OP SOCIALE MEDIA.

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM!

ONDERTUSSEN STEEKT ONZE WEBSITE IN EEN NIEUW KLEEDJE. 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE EN  SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF! 

GA NAAR WWW.GROEN-MALDEGEM.BE 
EN VINK AAN: 'JA, IK WIL E-MAILUPDATES ONTVANGEN'

ONTDEK OP ONZE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF 
ACTUELE INFORMATIE OVER: 

* ONZE LOKALE WERKING 
* ONZE ACTIES EN ACTIVITEITEN 
* ONZE VISIE EN STANDPUNTEN 
* ONZE VERWEZENLIJKINGEN 

Groen Maldegem

Peter Timmerman

Marnix D'Havelooselaan 14

9990 Maldegem

050 70 06 61

peter.timmerman@groen-maldegem.be

www.groen-maldegem.be 

     www.facebook.com/maldegemsegroenen

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




