
Hier

"Met elke beslissing 
staat dit kamikaze-
bestuur verder af van 
zijn inwoners !"

MALDEGEM VERDIENT EEN 
BETER BESTUUR!
N-VA en De Merlaan kijken kleur-

loos en zonder ambitie toe hoe de 

donkerblauwe burgemeester als 

een Romeinse keizer over het lot 

van de Maldegemnaars beschikt. 

Duim omhoog voor prestigeprojecten 

cc, jeugdsite, parking. Duim omlaag 

voor kinderopvang, gemeentelijk 

onderwijs, verenigingen. Events als 

Kinepolis on Tour mogen veel geld 

kosten, maar het Vlaamse corona-

steungeld voor onze verenigingen 

steekt het bestuur liever in zijn dure 

cc. Het sluit geheime akkoorden met 

het grote geld voor het verkwanselen 

van open ruimte en voor megadure 

projecten. Het bestuur staat altijd 

verder af van wat de inwoners willen. 

SPILZUCHTIG BESTUUR
Een zorgvuldig en zuinig bestuur is 

radicaal vervangen door een onbe-

hoorlijk en spilzuchtig bestuur met 

een etiket "efficiëntie" dat slecht blijft 

kleven. Morsen met geld, voor zotte 

projecten waar geen Maldegemnaar 

om vraagt, voor juridische adviezen 

om het randje op te zoeken van wat 

beleidsmatig kan. Volgens de burge-

meester moet  bespaard worden op 

onze verenigingen, onze adviesraden, 

al onze gemeentelijke diensten, onze 

intergemeentelijke samenwerkingen, 

alles wat tot ons sociaal leven in 

Maldegem bijdraagt! En waar hij iets 

kan afschaffen, doet hij dat nog 

gretiger. Maar intussen stroomt ons 

gemeentegeld naar kapitaalkrach-

tigen voor de keuzes van een kleine 

minderheid. 

Wij roepen de Maldegemnaars op om 

zich niet te laten doen. Om mondig te 

blijven of te worden. Start een petitie. 

Verenig je en stel officiële vragen aan 

het bestuur. Plan acties. Protesteer. 

We moeten iets doen. Maldegem 

verdient een beter bestuur. 

in Maldegem, Adegem, 
Middelburg, Kleit en Donk

Actie Red Reesinghe!

Landelijk wonen om zeep

Behoud kinderopvang

© Groen MaldegemDe spilzucht van dit bestuur staat in schril contrast met de 
zuinigheid van het vorig bestuur met Groen.



HIER

Actie Red Reesinghe !
BEHOUD REESINGHE VOOR ONZE MENSEN

Groen Maldegem en véél Reesinghe-sympathisanten voeren actie voor 

het mooie gebied aan de rand van Maldegem. Ongelofelijk maar waar: onze 

burgemeester en zijn schepenen en raadsleden vinden in tijden van corona, 

klimaatcrisis en vervuilde lucht dat daar per se moet gebouwd worden. Welke 

Maldegemnaar wordt daar nu beter van?!

Nochtans is dit woonuitbreidingsgebied juridisch nauwelijks of niet bebouw-

baar. Nochtans is er in Maldegem nog voldoende bouwgrond beschikbaar en is 

het woningaanbod de voorbije jaren enorm gegroeid. Toch vindt het bestuur dit 

landbouw- en natuurgebied waardeloos. In de plannen wordt 6,5 hectare open 

ruimte - gelegen achter de vroegere rijkswachtkazerne - ingenomen door 8 

appartementsblokken en 33 ééngezinswoningen of villa’s. Bovendien blijft 

daarbovenop nog 6 hectare beschikbaar om er later op te bouwen (ten noorden 

van de Kapellestraat). Schaam u tot achter uw oren!

Groen wil dat dit woonuitbreidingsgebied omgezet wordt naar 

landbouw- en natuurgebied. Kijk maar wat de gemeente Evergem (NVA-

bestuur) deed. Neen, de huidige eigenaars moeten juridisch gezien niet vergoed 

worden. En indien nodig kan de gemeente deze gronden aankopen aan een 

redelijke prijs. Maldegem krijgt de komende jaren zomaar eventjes 4.342.000 

euro om de open ruimte te beschermen!

Beste Maldegemnaar, doe mee. Volg ons op Facebook: Vrienden van 

Reesinghe en Red Reesinghe .Teken op petities.com/redreesinghe. 

Behoud het Reesinghegebied volledig als landbouw- en natuurgebied. © Groen Maldegem



IN ’T 
KORT

HIER

"Maak kinderopvang deel 
van het zorgbedrijf in plaats 
van te privatiseren!"

LANDELIJK WONEN OM ZEEP 
IN MALDEGEM

VERKAVELINGEN IN GOTJENSSTRAAT EN HOGEBRANDDREEF

Het bestuur wil in deze straten verkavelingen goedkeuren die geen rekening 

houden met de landelijke omgeving en de omwonenden. Beide gebieden zijn in 

het gewestplan opgenomen als gebieden voor wonen met landelijk karakter. In 

de Gotjensstraat wil het bestuur een klassieke tuinwijk inplanten van 21 

woningen. In de Hogebranddreef wordt een stadswijk met niet minder dan 64 

woningen voorzien. 

De kwaliteit van wonen en de landelijke omgeving van het Vossenhol en van 

Kleit worden volledig overboord gekieperd. Het aanwezige groen verdwijnt 

grotendeels. Groen vraagt met aandrang dat het bestuur rekening houdt met 

de talrijke bezwaren van de omwonenden. Groen wil dat de landelijke 

OPVANG: ME KEUNDA ZE'VE

NIEUW CULTUREEL CENTRUM 

(CC) IS PEPERDURE WAANZIN

Het nieuwe cc getuigt van een 

onbehoorlijk beleid. Het…

. stond in geen enkel Maldegems 

partijprogramma.

. is niet door de Maldegemnaar 

gevraagd en gedragen.

. wordt in besloten comité (AGB) 

beslist.

. wordt niet besproken in de 

gemeenteraad.

. wordt niet voorgelegd aan de 

adviesraden.

. wordt nu al geraamd op 20 

miljoen, wat wordt het echt?

. is "bedisseld" met één 

projectontwikkelaar die veel winst 

zal maken terwijl de gemeente 

veel geld zal betalen.

. heeft geen businessplan.

. kende geen onderzoek naar 

effect op de omgeving.

. kende geen cultuurstrategisch 

onderzoek.

. zal jaarlijks veel geld kosten voor 

personeel, uitbating en 

programmatie.

. heeft een ondergrondse parking 

die door de gemeente wordt 

betaald...en die niet nodig is omdat 

er voldoende parking in de buurt is 

(zie onderzoek Mobilteitsplan).

Maldegem heeft mooie gebouwen 

voor cultuur op maat en Maldegem 

heeft al een cc: Den Hoogen Pad. 

Investeer in die accommodatie en 

programmatie. Het is bovendien 

goed gelegen op een locatie die 

niet voor overlast zal zorgen. Meer 

verkeer naar Maldegem centrum 

lokken is een historische 

vergissing.

STEFAAN STANDAERT
Gemeenteraadslid
stefaan.standaert@maldegem.be

DINO LATESTE
Gemeenteraadslid
dino.lateste@gmail.com

kwaliteiten van de omgeving 

aanwezig blijven, ook voor de nieuwe 

woningen en bewoners.

EIGENBELANG VAN 
ENKELINGEN VOOROP!

Voor ons bestuur staat het belang 

van grote eigenaars en grondontwik-

kelaars voorop, niet dat van de kleine 

eigenaars of huurders. Wonen in deze 

gebieden met landelijk karakter lijkt 

een verloren zaak. Onze burgemees-

ter geeft voorrang aan maximale 

winst voor enkelingen. Groen wil 

respect voor de huidige en de 

toekomstige bewoners door de 

kwaliteit van landelijk wonen als 

eerste voorwaarde te stellen bij het 

goedkeuren van dergelijke nieuwe 

verkavelingen in Maldegem.

De Maldegemse bestuursleden willen 

onze kwaliteitsvolle kinderopvang 

privatiseren. De kost van deze 

noodzakelijke dienstverlening is voor 

hen te hoog. Ze proberen niet eens 

zelf om de werking van de 

kinderopvang efficiënter te maken (of 

ze kunnen het niet?) en dus 

overdrijven ze met de cijfers van de 

kost en privatiseren ze maar. In ware 

hold-upstijl, zonder overleg met 

personeel en burgers!

Groen stelt voor om de kinderopvang 

in het openbare zorgbedrijf onder te 

brengen. Daar werkt men efficiënt, 

kwaliteitsvol en kostenbesparend 

(600 000 euro minder te kort voor 

Maldegem). De kinderopvang moet 

openbaar blijven om die voor de 

ouders betaalbaar te houden. Het is 

bewezen: zorg wordt duurder 

wanneer er enkel een privé-aanbod is. 

De gemeente kan voldoende 

personeel inzetten om de kwaliteit 

hoog te houden. Ze kan ervoor zorgen 

dat kinderen uit kwetsbare gezinnen 

een plaats hebben, zodat hun kansen 

verhogen en hun ouders kunnen gaan 

werken! Wa pèjzdje gij?



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



BETERE BESCHERMING 
VOOR BOOM EN DIER

Bomen en dieren kunnen binnenkort 

rekenen op betere bescherming. Daar 

zorgde Kamerlid Stefaan Van Hecke 

voor.

“Vandaag bepaalt de wet dat de 

rechter verplicht is om een boom die 

te dicht bij de perceelsgrens staat, te 

laten kappen, ook als er geen hinder 

is”, verduidelijkt Stefaan. “Dat 

verandert. Fout geplante bomen 

zullen niet meer automatisch gekapt 

worden en de rechter zal rekening 

moeten houden met onder meer de 

milieuwaarde." Ook voor dieren komt 

er verandering: de wet erkent nu dat 

dieren gevoelsvermogen en 

biologische noden hebben, en geen 

gewone voorwerpen zijn, een 

belangrijk onderscheid dat het 

dierenwelzijn ten goede zal komen.

“De huidige wet, die stamt uit de 19de 

eeuw, krijgt zo eindelijk een update 

voor de 21ste eeuw”, besluit Stefaan. 

“Dit is een belangrijke stap, die de 

maatschappelijke bezorgdheid om 

klimaat, milieu en dierenwelzijn 

weerspiegelt.”

STEUN VOOR AANKOOP 
NATUUR

Sinds 1 januari kunnen erkende 

terreinbeherende natuur-

verenigingen rekenen op financiële 

ondersteuning vanuit de provincie. 

Oost-Vlaanderen subsidieert 20% 

van het aankoopbedrag van 

gronden waar men topnatuur 

creëert (‘natuurreservaat’ 

conform natuurdecreet). 

De subsidie loopt zelfs op tot 50% 

voor aankopen die de provinciale 

klimaatdoelstellingen helpen 

realiseren. Natuurpunt vzw en 

Durme vzw komen in aanmerking. 

Met Groen in de Oost-Vlaamse 

meerderheid maken we het 

verschil!

WE BESCHERMEN ONZE BIJEN

De Aziatische hoornaar bedreigt onze inheemse bijen en betekent een 

nachtmerrie voor imkers. Raadslid Koen Roman trekt aan de alarmbel en vanuit 

zijn bestuursfunctie bij de provinciale vzw Rato onderneemt hij actie. 

Rato zal onderzoeken hoe de hoornaar op een snelle en efficiënte manier 

bestreden kan worden om zo de gemeenten te kunnen bijstaan bij de bestrijding 

er van.

De provincie werkt, niet alleen via de provincieraad maar ook via de organen 

waarin de Groen-verkozen zetelen. Om te zien wie waar actief is en om ze een 

vraag te stellen surf je naar www.groenoostvlaanderen.be/onze_mensen

REGIONAAL

© Groen

© Koen Roman

© Isabelle Pateer
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HIER

Fietssnelweg in Maldegem? Nee, 

jammer genoeg niet.

De studie voor een spoorverbinding 

tussen Gent, Maldegem en Brugge 

houdt de realisatie van de 

fietssnelweg tegen. Groen Maldegem 

wil inzetten op snelbussen en op 

meer fietspaden en -snelwegen. Die 

zijn ondermeer mogelijk langs de oude 

spoorweg.

1
Fietssnelweg F42 in Eeklo en 

Waarschoot

Dit is een foto van een stukje 

gerealiseerde fietssnelweg naar het 

station in Waarschoot. De 

fietssnelweg F42 verbindt in de 

toekomst Gent, via Eeklo, met 

Brugge. Als het aan Groen ligt, blijft 

Maldegem daar niet de "missing link".

2
Oude beuken in de Reesinghelaan

Elke boom telt! En zeker in tijden van 

hittegolven en droogte. Daarom 

waren wij in ons groene hart geraakt 

toen begin dit jaar maar liefst 350 

bomen sneuvelden in de Maldegemse 

straten. Het ongunstig advies van de 

diensten werd niet gevolgd en er 

werd gekapt, zogezegd voor de 

veiligheid en omwille van bladval.   

3
Nieuwe bomen in de 

Reesinghelaan

De foto is recent genomen, na de 

heraanplant. Wij vroegen in de 

gemeenteraad om de CO2-opslag - die 

verloren ging door de kap - te 

compenseren door veel meer bomen 

te planten in Maldegem dan enkel de 

heraanplant. Het bestuur ging daar 

niet op in. 

4
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 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie 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 omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




