
Hier

"Op plaatsen als 
Reesinghe komen 
mensen tot rust. Dat 
mogen we niet loslaten."

CORONA: VERSTERK DE ZORG 
EN KIES VOOR OPEN RUIMTE
ZORG IS ESSENTIEEL
In deze bijzondere tijd waarin heerse-

res corona alles voor het zeggen 

heeft, is weer gebleken hoe belangrijk 

de zorg voor mensen is. Niet enkel 

gezondheidszorg maar ook onderwijs 

en mentale zorg; alles wat ons leven 

waardevol maakt

. 

NOOD AAN OPEN GROENE 
RUIMTE
Ook open ruimte heeft opnieuw haar 

plek opgeëist. In deze vaak onrustige 

samenleving hebben we plaatsen van 

rust nodig, open ruimtes waar we 

kunnen wandelen, lopen, fietsen, 

even stilstaan bij ons leven, even van 

huis weg zijn, de kalmte vinden om 

een knoop door te hakken, of om een 

drukke dag door te komen. 

Maldegem is een landelijke gemeente 

en toch is er een tekort aan groene 

oases, onthaastingsplekken vol 

natuurlijk leven. Die moeten we 

opnieuw aanleggen, maar het meest 

efficiënte is natuurlijk de groene 

ruimte die er is, behouden. 

Daarom mogen wij niet bouwen op 

plaatsen waar nu groene ruimte is. 

BEHOUD REESINGHE
Reesinghe is zo'n oase. Maar die is 

bedreigd, en het gemeentebestuur zal 

helaas de  bouwplannen voor een 

deel van het gebied goedkeuren. Wij 

voeren actie tegen die plannen en 

hebben onder meer een petitie 

gestart. 

Groen Maldegem wil het gebied 

houden zoals het nu is; met akkers, 

bosjes en mooie dreven. Ruimte voor 

bomen, struiken en bloemen, vogels, 

insecten en andere dieren. Een plek 

waar een glimlach op ons gezicht 

verschijnt en waar verbondenheid en 

solidariteit met natuur en onze 

medemensen ontkiemt.

in Maldegem, Adegem, 
Middelburg, Kleit en Donk

Oproep voor scherp klimaatbeleid

Een "green deal" met iedereen

Geen coronasteun verenigingen

© Groen MaldegemOude Kasteeldreef; rechts ligt het Reesinghekasteel. Links willen 
promotoren in het parkgebied een weg maken naar een verkaveling!
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KLIMAATCRISIS? IN MALDEGEM? NOOIT VAN GEHOORD!

Jawel, Maldegem zal het burgemeestersconvenant 2030 tekenen en 

belooft dus om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030.Loze woorden, 

want op het vlak van daden is er een totale stilstand. Lees: géén klimaatacties. 

Degemeente moet zélf het voorbeeld geven, energie besparen in haar 

gebouwen en meer duurzame mobiliteit voorzien voor haar personeel. 

Ten tweede moet de gemeente de Maldegemnaars motiveren en inspireren. 

Dat kan via klimaattafels, waarbij burgers, bedrijven, verenigingen, experten, 

gemeentediensten samenwerken. Bijvoorbeeld: samen met bedrijven de bedrij-

venterreinen klimaatneutraler maken, samen met burgers en landbouwers 

meer bomen planten en groene zones creëren. De burger ontzorgen, is enorm 

belangrijk, o.a. bij renovatietrajecten van woningen in een wijk. Samenwerking 

met andere gemeenten is nodig, denk maar aan elektrische deelmobiliteit. 

Extra bomen en haagkanten, energiebesparende renovaties op wijkniveau, 

meer fietspaden, extra laadpunten voor elektrische (deel)mobiliteit, meer ont-

harde bodem en waterinfiltratie. Er is zoveel werk dat nu niet gebeurt. Het zijn 

nota bene Vlaamse ministers Somers van Open VLD en Demir van N-VA die een 

nieuw pact voor energie en klimaat willen sluiten met de steden en ge-

meenten met inzet van al deze acties en nog veel andere. 

Onze oproep: bestuur van Maldegem, Open VLD en N-VA: investeer in 

klimaatbeleid, toon daadkracht, steek de handen uit de mouwen, wij willen hier 

met open vizier mee onze schouders onder zetten.

Onder impuls van Groen kwamen er zonnepanelen op WZC Warmhof 
en serviceflats Merlaen. Klimaatbeleid is ook het voorbeeld geven.

© ese  Smart Energy Ways
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INVESTEREN: JA!  IN EEN 
GEZOND KLIMAAT VOOR JOU

Groen wil met alle Maldegemnaars een "green deal" sluiten. © Groen Maldegem

"Groen wil investeren, maar 
niet in prestigeprojecten en 

leegstaande gebouwen."

STEFAAN STANDAERT
Gemeenteraadslid
stefaan.standaert2@telenet.be

De nieuwe cijfers die ons liberale 

bestuur eind 2020 aan de ge-

meenteraad voorlegde, zijn rond-

uit beschamend voor elke Malde-

gemse goede huisvader.

47 miljoen euro bijkomende schulden; 

de schuld per inwoner verviervoudigt: 

van 467 euro naar 1911 euro. Het 

prestigieuze, nieuwe cultureel 

centrum wordt nu al geschat op 20 

miljoen euro en de uitbating zal een 

jaarlijks tekort van 640.000 euro tot 

gevolg hebben. 

Een overbodig nieuw jeugdhuis en een 

evenementenhal kosten miljoenen. 

Tegelijk wordt de gemeentelijke 

kinderopvang geprivatiseerd. Op het 

eigen personeel wordt er bespaard, 

maar dure advocaten en externe 

privébureaus gaan met honderd-

duizenden euro’s Maldegems geld

lopen. Terwijl Vlaanderen aan Malde-

gem 4,3 miljoen euro geeft om de 

open ruimte te koesteren, stimuleert 

ons bestuur de bebouwing van alle 

woonuitbreidingsgebieden, waaron-

der Reesinghe en het Adegemse 

binnengebied.

Groen Maldegem wil óók veel 

investeren. Maar dan wel in projec-

ten die voor élke Maldegemnaar 

kwaliteitsvol wonen garanderen. Wij 

willen investeren in één ploeg Top-

maldegemnaars die willen werken 

aan een klimaatneutraal Maldegem. 

Eén ploeg van huishoudens, indus-

triëlen, kmo’s, landbouwers en over-

heden die gezamenlijk werken aan 

een gezond Maldegem. Gezond op elk 

vlak!

Onze investeringen gaan naar de 

ondersteuning van iedereen die 

actie wil ondernemen om de CO2-

uitstoot te verminderen, om de mobi-

liteit voor voetganger en fietser te 

verbeteren, om de open ruimte goed 

te beheren en uit te breiden. Huishou-

dens, ondernemers en landbouwers 

verdienen compensaties voor de 

inspanningen die ze willen leveren.

Groen wil meer investeren in een 

sociaal Maldegem, de armoede 

aanpakken, zorgen voor onze 

demente senioren. Groen wil ook 

investeren in onze dorpskernen en zo 

besluit ik toch met een compliment 

voor het  bestuur dat ons voorstel 

om Westeindestraat, Stationsstraat 

en Bogaardestraat te renoveren, uit-

voert. Graag met bredere voetpaden 

en oog voor de fietser!



Sinds begin dit jaar is Chris Bierens lid 

van het BCSD, het Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst. Zij vervangt er 

Patricia Stokx. Tijd voor een kennis-

making. 

Chris, je bent sinds januari 2021 lid 

voor Groen in het Bijzonder 

Comité Sociale Dienst. Vertel 

eens wat meer over jezelf.

Chris: "Na het vertrek van Patricia 

kwam deze functie vrij; ik ga ze met 

heel veel enthousiasme en energie 

invullen. Ik ben een Kempense, voor 

de liefde - met veel plezier - in het 

mooie Maldegem komen wonen. Ik 

woon samen met mijn partner Peter 

Timmerman, drie kippen en ... een kat 

met een luxeleventje. Ik hou van 

lezen en wandelen. In Maldegem kun 

je me vaak spotten in ons mooie St-

Annapark. Ik ben administratief 

medewerker op de sociale dienst van 

een OCMW in het noorden van 

Antwerpen. In mijn job krijg ik 

dagelijks te maken met mensen in 

armoede en kansarmoede."

Dat verklaart je engagement voor 

de sociale dienst. Hoe wil jij daar 

een verschil maken?

Chris: "Ik wil mij vooral  inzetten 

voor kansarmen. Armoede is geen 

keuze en het raakt alle levens-

domeinen. Mochten alle politici in ons 

HIER

ONZE NIEUWE GROENE 
VROUW IN HET BCSD

Chris op de trap van het gemeentehuis in Maldegem. © Groen Maldegem

land kiezen voor armoedebestrijding, 

dan zou niemand arm hoeven te zijn.

Iedereen heeft recht op een mens-

waardig bestaan en dus ook op vol-

doende financiële middelen. 

We moeten het probleem bij de 

wortels aanpakken en dat wil 

zeggen: zorgen dat de kinderen in 

onze gemeente een goede basisop-

leiding krijgen. 

Mensen moeten de kans krijgen in 

degelijke huizen te wonen en de 

gezondheidszorg moet voor iedereen 

haalbaar zijn."

Dat is alvast een mooie visie en 

het is ook wel ambitieus. Wat 

houdt je nog bezig naast armoede 

en kansarmoede?

Chris: "Het milieu en klimaat zijn ook 

zaken die mij interesseren en waar-

aan ik een steentje wil bijdragen. 

Zuivere lucht en gezonde voeding  

maken ons niet alleen  gezonder, 

maar we worden er ook gelukkiger 

van. 

Buiten mijn werk hou ik mij bezig met 

gezondheid en voeding. Ik volg een 

cursus voedingsleer; niet om daar 

professioneel iets mee te doen, maar 

uit grote interesse. Goede voeding is 

zeer belangrijk en beweging ook 

natuurlijk. Maldegem is een 

uitgestrekte en mooie gemeente, er 

zijn hier geen excuses om stil te 

blijven zitten."

Chris Bierens

Chris Bierens

Chris woont sinds 2012 in Maldegem 

en houdt van onze mooie 

wandelgemeente.

Bio
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"Wij gaan voor verkeers-
veiligheid én voor een 
educatieve landbouwzone."

DE STATIONSSTRAAT 
VERNIEUWD... EINDELIJK!

De Stationsstraat krijgt tussen de Boudewijn Lippensstraat en de Brielstraat 

een totale make-over. Een Groen-voorstel! De parkeerplaatsen - aangelegd in 

grasbetondallen - verhuizen naar de linkerkant van de weg en zijn opgevuld 

met kiezeltjes. Het voetpad ligt meestal 10 cm boven het niveau van de rijweg.

ONZE HET-KAN-NOG-BETER-VOORSTELLEN 
* Haal de borduurrand van het voetpad nog enkele cm naar beneden. 

Minder mobiele mensen en mensen op wieltjes zeggen: "We kunnen dan niet 

meer van de borduur kantelen én we kunnen er gemakkelijker op!"

* Beste bestuur, leg je oor te luisteren bij de stuurgroep Toegankelijkheid 

voor Personen met een Beperking en bij expertisecentrum Inter.

* Maak van dit drukke, smalle stuk Stationsstraat een fietsstraat voor 

fietsers vanuit het centrum;  auto’s mogen de fietsers daar niet inhalen. Zo 

voorkom je dat het zigzaggend autoverkeer het smalle voetpad gebruikt als 

TOTAALPLAN VOOR PAPAVER

Ken jij het grootste natuurgebied 

van Maldegem, van maar liefst 210 

ha? Het zijn ONZE WEGBERMEN! 

Groen Maldegem wil kans geven 

aan laaggroeiend groen in de vele 

wegbermen in Maldegem. Kale 

grasbermen kunnen met meer 

bloemen en meerjarige, grotere 

plantensoorten verrijkt worden. In 

een soortenrijke grasberm is er 

veel meer leven. We geven op die 

manier biodiversiteit alle kansen. 

In vele landen, ook in eigen land, 

zijn inmiddels tal van voorbeelden 

van SOORTENRIJKE BERMIN-

RICHTING. In Maldegem kunnen 

we eigenlijk al snel een 

proefproject starten: de wegen 

Onderdijke en Gentweg op de 

Kleitse boerenbuiten zijn 

kilometerslange wegen waar geen 

enkele aanplanting langs de weg 

staat. Dat geldt ook voor grote 

delen van de Torredreef.

Het SINT-ANNAPARK, de trots 

van onze gemeente, wordt de 

laatste maanden mismeesterd. 

Het wegblazen van elk blad en het 

wegsnoeien van de struiklaag 

maakt dat ons park minder 

avontuurlijk is voor de jongeren, 

dat kleine en grotere dieren er hun 

plaats niet meer in vinden, dat de 

natuurlijke bescherming tegen 

droogte, hitte, regen en kou sterk 

vermindert. De parkbeleving van 

de wandelaar en bezoeker wordt 

minder aangenaam. Groen pleit 

voor het behoud - en waar het kan 

- voor de versterking en de 

uitbreiding van de struiklaag. 

Verwijdering van bladeren met 

bladblazers is in het gehele park 

enkel nodig op de verharde paden 

en terreinen.

BART DESERRANNO
BART.DESERRANNO@GMAIL.COM

CHRISTA GRIJP

christagrijp@gmail.com

uitwijkstrook. Veiliger voor 

"voetpadders", fietsers en mensen die 

de handelszaken buitenstappen.

* Vervang ter hoogte van de 

handelszaken een parkeervak door 

een fietsenstalling. Zo laat je plaats 

op het voetpad voor iedereen.

* Naar onze mening horen lijnbussen 

niet thuis in dit smalle stuk Sta-

tionsstraat; de weg kan dan smaller 

en het voetpad breder. Want op vele 

plaatsen is het nieuwe voetpad nau-

welijks één meter breed. Trouwens, 

langs de linkerzijde van de geplande 

weg ligt een brede onbenutte strook 

grasdallen; daar kan het voetpad

zeker veel breder!

Groen roept het bestuur op om in 

overleg te gaan met bewoners, met 

de Stuurgroep en met de gemeen-

teraad. Doen, zegt Groen!

Groen wil een grondige aanpak 

van een veilige omgeving rond 

basisschool De Papaver. Het 

huidige bestuur heeft geen duidelijke 

visie noch een totaalplan, en neemt 

slechts kleine en halfslachtige 

maatregelen. Groen wil wandelpaden 

aanleggen tussen de parkings en de 

achterzijde van de school. Nu moeten 

de kinderen dezelfde weg als de 

auto’s volgen. Wij willen dat de 

school en het bestuur de kleine 

parking achteraan de school opheffen 

en de auto’s daar weren. Nu moet er 

elke schooldag vier keer een hek 

verplaatst worden om er een "schone 

schijn-schoolstraat" op privégronden 

te creëren.

Groen wil inspraak voor de 

Adegemnaar en de gemeenteraad 

over de herinrichting van het stukje 

Adegem-Dorp tussen de kerk en het 

binnengebied van Den Hoogen Pad.

Daarnaast kiezen wij ervoor om het 

nabijgelegen woonuitbreidingsgebied 

tussen Ringbaan en school te 

behouden als landbouwgebied. Met 

inspraak van de Adegemnaar kan er 

een educatieve omgeving voor de 

leerlingen gecreëerd worden met 

extra wandel- en fietspaden.
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Meer tijd voor kinderen

Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een 
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders 
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. 
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers 
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten 
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

Foto’s: Bigstock

HALF JAAR VIVALDI,  
HEEL WAT REALISATIES

© Kanselarij

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister 

van Telecommunicatie

Eindelijk echte klimaatdoelen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minis-
ter van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese 
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot 
tegen 2030. 

Goedkope stroom uit Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 
zette het plan in gang om een onderzeese stroom-
kabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land 
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit 
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte 
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen 
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers 
van geweld.

Lagere factuur voor meest 
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van 
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert 
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte 
middelen vrij om sociale projecten van telecom-
operatoren te boosten, en om de telefonie- en 
internetfacturen van de meest kwetsbare 
mensen te verlagen. Energieminister Van der 
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Meer en stiptere treinen

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met 
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, 
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem 
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de 
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en 
metro in en rond Brussel.
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VOLUIT VOOR 

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. 
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.

‘Fl xibiliteit is 
cruciaal als je wil 

transf� meren naar 
100% hernieuwbare 

energie’

TINNE  
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie

© ID/Bas Bogaerts

De komende jaren staan er heel wat opwin-
dende dingen te gebeuren in het Belgische 
energielandschap. Van een stroomkabel naar 
Denemarken over energie-eilanden in de 
Noordzee tot de vergroening van onze industrie 
met hernieuwbare waterstof.

Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspel-
baar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven 
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het 
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse 
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft 
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid 
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van 
de kernreactoren op met hernieuwbare energie, 

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en 
flexibele gascentrales.

Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren 
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales 
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je 
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je 
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. 
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, 
toen er een recordhoeveelheid wind was en we 
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.

Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is — de laatste 
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten 
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegen-
woordigen bovendien amper 4 procent van de 
totale energiemix.

1 TERUGBETALING 
 VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde 
de partij een petitie om meer budget uit te trekken 
voor de terugbetaling van een bezoek aan de 
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen 
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de 
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: 
in het regeerakkoord voorziet de federale 
regering 200 miljoen euro extra budget voor 
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer 
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN

De coronacrisis doet het mentale welzijn 
van de Belg geen deugd. Integendeel: in 
december 2020 gaven Belgen zichzelf 
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In 
september was dat nog 6,8 en vóór de 
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale 
lockdown te voorkomen, ondernam Groen 
heel wat acties. We lichten er drie uit.

© ID/Christophe De Muynck

‘De federale regering 
vo� ziet 200 miljoen 
extra voor eestelijke 
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar 
welke haven we koers zetten, is geen enkele 
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk 
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie 
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het 
einddoel waarop ik me ga focussen, want het 
biedt de beste garantie op een duurzaam en 
welvarend België. 

2 NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan 
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de 
groeiende druk op de geestelijke gezondheid 
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die 
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek 
aan de psycholoog voor jongeren en mensen 
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische 
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3 BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met 
vier mensen samenkomen. Omdat de kans 
op besmetting daar een stuk kleiner is, 
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter 
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de 
regering en bij virologen als Marc Van Ranst, 
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je 
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 
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Elektronisch infobord bushalte 

St.-Anna

Het nieuwe elektronische infobord 

aan de bushalte van St.-Anna is een 

mooi initiatief! Zo hoort het, en Groen 

vraagt om alle centrumhaltes zo in te 

richten. 

Op die manier ziet de reiziger meteen 

wanneer er een (vaak onaange-

kondigde) wijziging is van de 

autobusritten.

1
Verdwenen fietsbeugels

Wie met de fiets naar het 

gemeentehuis komt, vindt er geen 

fietsbeugels meer om zijn fiets te 

stallen. Zonder alternatieve plaatsen 

te voorzien en zonder beslissing van 

het college gaf schepen Van 

Landschoot opdracht om de 

bestaande beugels te verwijderen. 

Begrijpe wie kan. Groen wil net meer 

fietsbeugels, ook op parkeerplaatsen 

in de centrumstraten!

2
Maldegem aan de Ede.

Met de fiets of te voet, langs onze 

eigen “linkeroever” is het altijd  

aangenaam vertoeven. Een veilige en 

rustige verbinding pal in het centrum: 

dat is een verwezenlijking met de 

signatuur van Groen Maldegem. Als 

straks de nieuw aangeplante bomen 

wat volwassener zijn, wordt het 

ongetwijfeld nog beter. Als het aan 

ons ligt, graag meer van dat!

3
Goudader in Reesinghe?

Onlangs zagen we dat er 

bodemmetingen plaatsvonden in  het 

Reesinghegebied. Zou er een goud-

ader gevonden zijn? Als je hoort 

hoeveel uitgaven het bestuur plant te 

doen, zou je het nog geloven ook! 

Hopelijk kan dit gebied zijn rol als 

groene oase in Maldegem blijven 

behouden.

4
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MALDEGEMSE VERENIGINGEN 
WORDEN NIET ONDERSTEUND

Jeugdbewegingen in het St-Annapark. © Groen Maldegem

"Ik pèjzer ’t meune van. 
Gij oak, zekers?"

DINO LATESTE
Gemeenteraadslid
dino.lateste@gmail.com

Nog voor de zomervakantie van 

2020 (!) bereikte ons het bericht 

dat de Vlaamse regering € 87,3 

miljoen ter beschikking stelt aan 

verenigingen uit de sectoren 

cultuur, jeugd en sport, die door 

de coronacrisis zwaar getroffen 

zijn. Maldegem beschikt hierdoor 

over een bedrag van € 242.382,6.

Een bericht dat vele verenigingen van 

Maldegem wat hoop gaf om de 

financiële gevolgen van die vervloek-

te crisis te kunnen verzachten. Zij 

zagen immers hun inkomsten 

verloren gaan door de beperkte 

mogelijkheden om de kas te spijzen 

en door de verplichte onderbreking 

van hun activiteiten. Maar: koken kost 

geld…

Helaas moeten wij samen met de 

verenigingen vaststellen dat er van 

die verdeling begin maart alvast 

niets in huis gekomen is. 

Herhaaldelijk vroeg onze Groen-

fractie op de gemeenteraad aan het 

bestuur naar een stand van zaken. 

Keer op keer ving ze bot. Wat we te 

horen kregen, was de vage 

mededeling dat de fondsen “duur-

zaam zouden worden besteed” en 

“dat ze ermee bezig waren”. Het zou 

er nog moeten aan ontbreken, we zijn 

negen maanden verder...

Herinner je je ook nog de pijnlijke 

uitstap van Maldegem uit Comeet, 

dus ook uit “Uitpas Meetjesland”? En 

het idee een Maldegemse variant te 

installeren? Qua efficiëntie niet echt 

een schoolvoorbeeld. Die hele oefe-

ning is vooral een “waste of time and 

efforts”.

Het lijkt op zachte dwang naar de 

verenigingen toe,dat een eventuele 

uitbetaling van steun uit het 

coronanoodfonds wordt gekop-

peld aan het intekenen op de 

Maldegemse Uitpas. Dat hierbij de 

verenigingen zelf - of hun 

vertegenwoordiging via de 

adviesraden en/of Wijzeraad - bijna 

totaal genegeerd worden 

(andermaal!) spreekt ook boekdelen. 

Tot grote ontgoocheling van de vele 

geëngageerden, waarvan sommigen 

zich terecht luidop vragen stellen bij 

dit hele verhaal. Is het bestuur dan 

zelf vergeten waarom de Wijzeraad in 

het leven is geroepen?

In elk geval: “chapeau” aan de 

vele enthousiastelingen die 

ondanks alles hun vereniging 

draaiende houden.

Top!



WE LATEN NIEMAND 
ACHTER

De nieuwe Vivaldi-regering is niet 

enkel de groenste regering ooit, ze is 

ook bijzonder sociaal. Groen heeft 

hard aan de kar getrokken om de 

pensioenen en de laagste uitkeringen 

op te trekken. Daarvoor voorziet de 

regering een ongeziene enveloppe 

van 3,2 miljard, nog bovenop de 

welvaartsaanpassingen.  

In de coronacrisis ondersteunen we 

ook wie het voordien al moeilijk had, 

naast de compensaties voor 

werknemers en zelfstandigen. We 

zorgen voor extra financiële steun 

voor wie een minimumuitkering heeft. 

We verhogen de steun aan de 

OCMW’s, de voedselbanken en de 

opvang van dak- en thuislozen. 

Dankzij minister Van der Straeten 

krijgen dubbel zoveel mensen korting 

op hun energiefactuur. “Deze crisis 

zet de ongelijkheden op scherp. 

Corona treft niet iedereen even hard. 

Maar ook tijdens deze crisis willen we 

niemand achterlaten,” besluit 

federaal parlementslid Evita Willaert.

PROVINCIAAL 
WOONBELEID

In 2020 werden de provinciale 

aanvullende woonleningen tijdelijk 

stopgezet. Een goede evaluatie 

drong zich op. Het beheer van de 

lopende leningen wordt 

aangepakt. Voor de overgebleven 

middelen zoek ik samen met de 

bestuursploeg naar een 

heroriëntatie. Dit kan bijvoorbeeld 

door het toepassen van een 

rollend fonds voor duurzame 

woonrenovatie op provinciaal 

niveau. Voor Groen is een sociale 

insteek bij de heroriëntatie 

absoluut essentieel. 

Mediaberichten bevestigen enkel 

deze noodzaak.

NET ALS DE BETONSTOP DREIGT DE BOUWSHIFT EEN 
MAAT VOOR NIETS TE WORDEN

In februari 2020 barstte in het Vlaams Parlement de discussie over het
instrumentendecreet los. Met dit decreet wil Vlaanderen het vastgelopen
ruimtelijk beleid in Vlaanderen terug lostrekken. Want Vlaanderen is de meest
verkavelde, maar ook de meest verknipte regio van Europa en dat heeft erg
kwalijke gevolgen. We zijn recordhouder 'in de file staan', door lintbebouwing
hebben we een erg bosarme en verknipte natuur en nergens anders liggen er 
meer kilometers aan weginfrastructuur per inwoner dan bij ons. 

Maar om dat rommeltje aan te pakken moeten we goed vastleggen waar we 
nog willen bouwen, en vooral waar niét. En daar loopt het mis met dit decreet. 
De Vlaamse Regering stelt dat het noodzakelijk is om grondeigenaars billijk te 
vergoeden bij een bestemmingswijziging. Maar ze gaat hier erg ver in. Eigenaars 
zullen voor landbouwpercelen, die toevallig in de jaren '60 woongebied werden 
op de gewestplannen, in de toekomst een riante vergoeding krijgen als de 
overheid die bestemming opnieuw wilt wijzigen.

Om de pil te vergulden kondigde de meerderheid eind december 2020 een 
bouwstop tot 2040 aan  voor de woonreservegebieden; d.i. een kwart van de te 
beschermen open ruimte. Juristen twijfelen echter of dit voorstel zal stand 
houden. "Dat weet de meerderheid ook. DIt is pure greenwashing", zegt Vlaams 
Parlementslid Mieke Schauvliege. 

“Dit decreet legt in de praktijk een bom onder de betonstop”, zegt Vlaams 
Parlementslid Mieke Schauvliege. “Het leidt niet tot het behoud van de open 
ruimte en zal onze kwetsbare waardevolle bossen niet beschermen. Het zorgt 
voor minder ruimte om water te vast te houden, wat zo noodzakelijk is in de 
strijd tegen de droogte. En het beloont vooral speculanten. Kan niet”, aldus 
Mieke. Groen krijgt hierin de steun van veel experts.  

“Vier jaar op een rij extreme droogte, zorgt voor een grote sense of urgency bij 
de Vlaming. De Vlaamse Regering kondigde daarom een Blue Deal aan. Maar 
zonder de uitvoering van de betonstop wordt de Blue Deal een maat voor niets.”

REGIONAAL

© Jesse De Meulenaere

Hans Mestdagh, provincieraadslid

Terreinbezoek in Lede met Vlaams Parlementslid
Mieke Schauvliege en schepen Bart Heestermans.



HIER

"Vrijheid van meningsuiting en 
persvrijheid? Niet als het aan 
de Maldegemse liberalen ligt."

ACTIEPLAN VOOR 
GRACHTEN

VRIJ MALDEGEM GETROUWD...

PETER TIMMERMAN
peter.timmerman@groen-
maldegem.be

Dankzij Groen Maldegem zijn er in Maldegem tal van rioleringsprojecten 

gerealiseerd en verder gepland voor de onmiddellijke toekomst. Deze projecten 

brengen de aanleg van nieuwe en het openleggen van ingebuisde grachten met 

zich mee. Groen heeft dit niet zelf uitgevonden. Het is wel degelijk noodzakelijk 

om een goede waterhuishouding te hebben om watersnood tegen te gaan én 

om droogteseizoenen beter door te komen.

Nu er meer grachten in het straatbeeld komen, vraagt Groen Maldegem aan het 

bestuur om een degelijk actieplan op te maken voor het onderhoud 

ervan én om voor de handhaving te zorgen tegen sluikstorten.

GROEN DOET ALVAST ENKELE VOORSTELLEN
Wij denken aan een bijkomende ploeg medewerkers in het kader van de 

sociale economie. Wij vinden het proper houden van de grachten alvast een 

betere opdracht dan het bedelen van de nieuwe veredelde reclamekrant "Vrij 

Maldegem". Daarnaast denken we aan buurtcomités en buurtbewoners die 

mee voor een propere buurt willen zorgen. De gemeente kan hen belonen 

met "feest- of kermischeques" die dienen om de buurt samen te brengen. We 

zien daarbij ook mogelijkheden voor andere buurtaangelegenheden: zo kan het 

bestuur bijvoorbeeld het onderhoud van kerkwegels samen met de buurt 

aanpakken?

... met het bestuur dan nog. De 

wekelijkse krant Vrij Maldegem valt 

sinds kort gratis in de bus van elke 

Maldegemnaar, met 5 extra bladzij-

den gemeentelijke communicatie. 

EINDE VRIJE MENINGSUITING
De druk en bedeelkosten zullen de 

komende jaren samen 1.160.000 euro 

bedragen. Waar we bovendien heel 

zwaar aan tillen, is dat  

Maldegemnaars hun vrije mening niet 

langer via deze krant kunnen uiten. 

Het bestuur verbiedt immers elk 

'politiek' geladen artikel in het 

nieuwe Vrij Maldegem.

Stel dat een burger in de pen kruipt 

om natuur en landbouw in Reesinghe 

te verdedigen of een pleidooi wil 

houden voor Den Hoogen Pad als 

cultuurcentrum? Jammer, dit zal dan 

toch niet via "Vrij" Maldegem 

gebeuren. Vrije meningsuiting? Nog 

meer dan vroeger zal de 

Maldegemnaar één klok horen. 

Zogezegd neutraal. Maar het bestuur 

werd bijvoorbeeld voor hun sprookje 

al op de vingers getikt voor niet-

neutrale communicatie. Een 

openbaar bestuur moet waken 

over de persvrijheid en vrije 

meningsuiting, belangrijke rechten 

in onze grondwet. Hier in Maldegem 

worden die vrijheden met de voeten 

getreden, uitgerekend door een 

liberaal bestuur. 

Worden alle Maldegemnaars nu 

sneller en beter geïnformeerd? Is dit 

een opstap naar een nieuw en 

boeiend Maldegem zoals de 

burgemeester meent? Ik heb daar 

nog niet veel van gemerkt alvast, jij?

Afval hoort niet thuis in de gracht. © Groen Maldegem



 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.

TEKEN DE ONLINE PETITIE 
RED REESINGHE

PETITIES.COM/REDREESINGHE

Geen verkavelingen in Reesinghe! 
Reesinghe in Maldegem moet landbouw- en natuurgebied blijven.

 Like onze Facebookpagina "Red Reesinghe".
Hier volg je de stand van zaken op van onze acties.

Voor mooie verhalen en foto's van Reesinghe: word 
lid van de Facebookgroep "Vrienden van Reesinghe".

Groen Maldegem

Peter Timmerman

Marnix D'Havelooselaan 14

9990 Maldegem

050/700661

peter.timmerman@groen-maldegem.be 

www.groen-maldegem.be 

     www.facebook.com/maldegemsegroenen

Verantwoordelijke uitgever: Timmerman Peter,
Marnix D'Havelooselaan 14, 9990 Maldegem

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.


