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De huidige coronacrisis bevestigt onze

groene prioriteiten

Virusje 35

Coronakunstwerkje  Trui Hoste

https://www.facebook.com/trui.hoste.9

Corona gooit ons leven overhoop.

Tegelijk onderstreept het onze groene pri-

oriteiten. De vele uitdagingen die wij al ja-

ren op tafel leggen, zijn actueler dan ooit.

Nood aan meer groene ruimtes: zo willen

wij geen bebouwing in Reesinghe en

Adegem Dorp.

Focus op sociaal beleid: breid de OCMW-

steun uit naar de lage inkomens.

Zorgbeleid centraal zetten: zeker niet be-

sparen in woonzorgcentrum Warmhof

Inzetten op duurzaam milieu- en klimaat-

beleid met aandacht voor kwetsbare

burgers.

Meer mobiliteitskansen voor zwakke weg-

gebruikers in aangename centrumstraten.

Stimuleren van lokale handel en korte

keten, bevorderen van lokaal welzijn en

verenigingsleven.

Een euro kun je maar één keer uitgeven!

Wij willen dat de gemeente investeert in daadkrachtig essentieel

beleid waar iedereen beter van wordt en niet in een prestigebeleid

waar slechts weinigen mee tevreden zijn.



Groen Maldegem wil referendum over

prestigieus cultureel centrum van 20 miljoen
Op de gemeenteraad van 27 mei ll. weigerde het bestuur om een referendum te organiseren
over de bouw van een nieuw cultureel centrum (CC). Door gekonkelfoes met één
projectontwikkelaar zal die bouw – volgens de burgemeester – 20 miljoen euro kosten. In
volle corona crisistijd wil Groen dat dit geld
naar andere prioriteiten gaat, en voor een
mooi cultuurbeleid zijn er alternatieven.

Door gekonkelfoes met één

projectontwikkelaar zal het

cultureel centrum 20 miljoen

euro kosten! Dergelijk duur

plan moet door de bevolking

gedragen worden of moet er

niet komen!

Het bestuur moet zuinig omspringen

met het belastinggeld van de Malde-

gemnaar. Voor dit project

onderhandelde het bestuur eerst met

één firma (projectontwikkelaar). En

meteen werd de pers op de hoogte

gebracht: het nieuwe CC komt net naast de markt, op Hof ter Eede. De betrokken

firma rekent heel wat winstmarges door in haar voorstel, zodat Maldegem vele

miljoenen te veel zal betalen. Achteraf wil het bestuur ook aan andere firma’s de

kans geven… In Maldegem bestaat daar een mooi woord voor: 'Gekonkelfoes'.

Ter vergelijking: in Deinze bouwde men een luxueus CC voor 12 miljoen euro.

Noch de adviesraden, noch de gemeenteraad werden hierin betrokken, alles zal

in besloten kring beslist worden (in het Autonoom Gemeentebedrijf). Het bestuur

maakte geen businessplan op, deed geen marktonderzoek. Wij krijgen ook geen

uitleg over het toekomstig cultuurbeleid. Dat betekent dat we niet alleen te maken

krijgen met een schuldenberg, maar wellicht ook met een jaarlijkse put voor de

uitbating van het nieuwe centrum.

Stefaan Standaert, gemeenteraadslid



Gebruik de vele bestaande alternatieven

in Maldegem!

Groen vindt dat er voldoende

alternatieven zijn voor een mooi

cultuurbeleid op maat van Maldegem.

We hebben mooie gebouwen met

diverse mogelijkheden (evt. na

aanpassingen).

Voor Groen moet er vooral geïnvesteerd

worden in een betere en gevarieerde

programmatie.

De coronacrisis maakte duidelijk dat

onze maatschappij voor andere, im-

mense uitdagingen staat: volwaardig

uitgebouwde zorg, gezondheid,

armoedebestrijding, leefkwaliteit en

voldoende open ruimte, het gezond

maken van de economie, het klimaat.

Voor Groen komen deze uitdagingen op

de eerste plaats.

Op de foto: SintAnna kasteel, Oud St. Jozef,
Kba, Den Hoogen Pad. Daarnaast zijn er ook de

KUMA, onze (lege) kerken en tal van open
luchtlocaties.

Met Groen Maldegem willen we vooral weten of een CC van 20 miljoen euro door

de Maldegemnaar gewenst is. Vandaar onze vraag op de gemeenteraad om eerst

een volksraadpleging te organiseren. Maar het bestuur heeft liever dat de

Maldegemnaar zwijgt en luistert naar haar leugenachtige verhalen.

Maldegem, laat van je horen en vertel aan het bestuur wat je van dit plan vindt!



Ik was - nog net voor de coronacrisis ons in ons kot zette - op een reünie met

buren uit mijn kindertijd, die ik in de Bogaarde doorbracht. We mijmerden over hoe

leuk het wel was op 'ons pleintje', waar we tot laat ravotten terwijl papa’s

krulbolden en mama’s keuvelden. Dat pleintje vormde voor ons een echt

bindmiddel, een onthaastingsplaats waar we vandaag nog altijd onbetaalbaar

veel deugd van meedragen. En aan iedere boom in 'ons' Reesinghebos hangt wel

een herinnering. Ik realiseerde me pas veel later hoe belangrijk het hebben van

wat open ruimte of bos echt kan zijn. Sinds de coronacrisis trek ik als

wandelliefhebber ook iets meer op pad dan normaal, maar wat echt opvalt is dat

ik helemaal niet alleen ben. In Maldegem (her)ontdekken velen dat er meer is dan

alleen het park en de jaagpaden langs de vaarten. Voor mij een duidelijk bewijs

dat mensen nood hebben aan wat nabije open ruimte.Open ruimte die vandaag

overal onder druk staat door ondoordachte keuzes. Ik denk aan de afgelopen 40

jaar waar we overal wegen bij legden en toch nog steeds in de file staan. Of

dichterbij , dat er donkere wolken hangen boven open ruimtes in Adegem Dorp en

het Maldegemse Reesinghe. Ondanks het feit dat de gemeente Maldegem via

Vlaanderen over 3,4 miljoen euro extra subsidies kan beschikken voor het behoud

van open ruimte, zijn Adegem Dorp en Reesinghe in het vizier gekomen van de

gevreesde geldwolf. Waarom wordt er voor Reesinghe bijvoorbeeld niet

gedacht aan steun en ontwikkeling van korte-keten-landbouw? Twee vliegen

in één klap: beschermen van landbouwgronden en een beetje helpen om klimaat-

doelstellingen te halen. Ofwaarom geen geboortebos of een herdenkingsbos?

Met zo’n projectjes kan je voordeel creëren voor iedereen in plaats van voor

enkelen, en kunnen ook nieuwere generaties er herinneringen gaan maken en

doorgeven... Iets moois maak je sàmen, en niet slechts met enkelen.

Wa pèjzdje gij?

Pleidooi voor open ruimte!

Dino Lateste, gemeenteraadslid



Reesinghegebied bedreigd

door bouwplannen betonbestuur
Groen Maldegem ijvert reeds meer
dan 20 jaar voor het behoud van de
landbouwgronden in het
drevengebied Reesinghe. Het
woonuitbreidingsgebied moet
opnieuw landbouwgebied worden.
Maar dat wil maar niet lukken.
Groen ontdekte dat het huidige
bestuur een juridisch advies
opvroeg, om in samenwerking met
de betonboeren en
grondspeculanten 6 hectare te
kunnen verkavelen (zie foto)!

Juridisch gezien kan er in dit mooie landbouwgebied nu niet gebouwd worden.

Maar het bestuur wil deze open ruimte met mooie dreven en bosjes behouden als

woonuitbreidingsgebied en dit bebouwen. Méér nog, het ultraliberale Maldegemse

bestuur wil actief meewerken met de betonboeren en wil zelf voor een

toegangsweg zorgen over het eigen terrein van de oude Rijkswachtkazerne!

Enkelingen zullen zo miljoenen euro’s verdienen, terwijl de belangen van de

Maldegemnaars in de vuilbak belanden.

Groen Maldegem zal alles ondernemen om dit unieke,
rustgevende gebied te beschermen.

Beste Maldegemnaar, onderneem zelf actie.

Teken onze petitie: https://www.petities.com/redreesinghe

Volg onze Facebookpagina 'Red Reesinghe'

Word lid van onze Facebookgroep 'Vrienden van Reesinghe'



Nieuwe evenementenzaal en jeugdhuis...

geen goed idee!

Nieuwe evenementenzaal

en jeugdhuis zijn

geldverspilling want die

bestaan al! Dit leidt

bovendien tot leegstand

van gemeentelijke

gebouwen en extra kosten.

De aankoop door de gemeente van 18.000 m2 grond tussen de parking van Oud St.

Jozef en de Katsweg zien wij als een opportuniteit. Maar de manier waarop deze

koehandel met de GO! onderwijskoepel tot stand is gekomen is ongezien.

Het bestuur sprong onvoorzichtig om met de gemeentelijke financiën en

eigendommen. Ze kondigde snel een nieuwe jeugdsite aan op deze gronden.

Een nieuwe evenementenzaal en een nieuw jeugdhuis vinden wij geen goed idee,

want deze gebouwen zijn er al.

Ons voorstel? Doe gerichte verbeteringen aan evenementenzaal de K-ba, in

samenspraak met de jeugd en de verenigingen. En maak van de Redekiel een heus

jeugdhuis. Samenleven met de KUMA en de Muziekacademie kan georganiseerd

worden. Een opbod van gemeentelijke gebouwen zal onvermijdelijk tot leegstand

leiden. Er is nu al een probleem om de bestaande gebouwen uit te baten, qua

personeel en budget.

Wij durven de vraag stellen of de huidige site in het Park geen betere optie is?

Vooral het aanwezige parkbos biedt voor de jeugdbewegingen en de

speelpleinwerking een surplus aan verkoelende speelruimte. In het park krijg je

als bonus de ontmoetingsmogelijkheden van de jeugd met de rest van de

bevolking. Dat bevordert de integratie van de jeugd en stimuleert het wederzijds

begrip.



Oprichting van de Wijzeraad betekent wellicht

het einde van de adviesraden

n het nieuwe reglement worden de talrijke verenigingen buiten spel gezet. De

leden van die nieuwe Wijzeraad hoeven zelfs geen lid te zijn van een adviesraad.

Wij vrezen dat dit zal leiden tot politisering van de Wijzeraad. De burgemeester

wil liefst nog maar één advies dat een meerderheid haalt. Dit in contrast met de

vele adviezen voordien, die niet noodzakelijk in dezelfde lijn lagen. Door op zo’n

manier te werken (om niet te zeggen: ' 'Door de strot te duwen… '') vragen som-

Het bestuur richt een nieuw adviesorgaan op: eerst was dat “de Participatieraad” maar het
College koos meteen al voor een nieuwe naam, “de Wijzeraad”. Dat is tekenend voor het in
het rond schieten van ondoordachte en niet gedragen besluiten wat betreft de adviesraden.
De hele oefening werkte tot nu toe enkel verlammend voor alle adviesraden, die het allemaal
maar moeten ondergaan. De raden zijn ondertussen bijna 2 jaar verloren…

mige verenigingen zich luidop af

of het nog wel zin heeft?

Ook de werkingsmiddelen van de

raden worden teruggebracht

naar slechts 200 euro. Iedereen

die een beetje in het

verenigingsleven actief is, en dat zijn er gelukkig véél, weet dat dit een aalmoes

is. ALLE bestaande adviesraden gaven ook negatief advies tegen de hervorming.

Als je zo’n signaal krijgt, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen? Hier werd

dus alvast een eerste en unaniem advies gewoon straal genegeerd. Bij een aantal

mensen die reeds jarenlang vrijwillig een engagement als bestuurslid of lid

waarnemen is moeheid en demotivatie een feit. Ze voelen zich gepasseerd…

Groen Maldegem betreurt bovendien dat de sociale raad ontbonden wordt en dat

armoedeverenigingen geen vertegenwoordiging krijgen in de nieuwe Wijzeraad.

Tegen het advies van alle raden

duwde het college de Wijzeraad

er door. Na 2 jaar van stilstand

volgt nu politisering.



Je bent een Topmaldegemnaar... als je zwijgt!

Het Maldegemse bestuur duldt geen
tegenspraak. Er is geen ruimte voor
debat in de gemeenteraad. Vragen
van de oppositie worden afgeblokt.
De investeringen en cruciale thema's
komen niet aan bod. Geen inspraak
als het even kan. De meerder
heidsleden zijn poppetjes van de
burgemeester. De huisstijl is negatief,
beknottend, gesloten, bits.

Ze kunnen ook alles beter. Samenwerkingen worden stopgezet. Ze stappen

overal uit. Zonder enige analyse, het eerste document moeten we nog zien.

Maldegem kan het alleen blijkbaar beter. En er komt - wat dacht je - niéts in de

plaats. Een snel groeiende lijst: uitstap uit Comeet, Meetjesman, Woonwijzer,

Fairtradegemeenten, Bosgroepen…

In de plaats krijg je 12 investeringsprojecten waar je niet om vroeg. Een nieuw

cultureel centrum met ondergrondse parking (20 miljoen and counting),

evenementenzaal. Allemaal zonder businessplan. Wij zijn bang voor wat nog

komt. PPS (Publiek-Private Samenwerking) staat in Maldegem voor Prestige-

Projecten-met-grote-Schulden. Die schulden zijn voor jou, Maldegemnaar. En

dan hadden we het nog niet over het 'beleid'. Ultraliberaal. Eigendom staat

boven alles. Belastingen worden verlaagd voor de sterkste schouders. Op

mensen wordt wel bespaard, dan is het ineens een zuinig beleid. Meer doen

met minder gemeentepersoneel, aangestuurd door een efficiëntiemanager en

kapot hervormd. De auto wordt nog meer naar het centrum gelokt. NUL ambitie

voor leefomgeving en voor klimaat! Met de echte problemen is het bestuur in

Maldegem niet bezig.




