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Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Voorzitterswissel binnen N-VA Maldegem
Na bijna acht jaar geeft voorzitter Lieven Bauwens de voorzittershamer door aan 
Cédric De Smet. Lieven blijft wel actief betrokken bij onze afdeling als bestuurslid.

“Mede door de coronacrisis vergen mijn professionele bezigheden nu 100 procent van 
mijn tijd”, verklaart Lieven. “Ik geef de rol van voorzitter dan ook graag door aan een 
jong, politiek talent zoals Cédric. Het waren uitzonderlijk intense jaren. Ik kreeg een 
bevoorrechte positie en ben iedereen daar dankbaar voor. Ik heb geprobeerd om onze 
N-VA-afdeling op een eerlijke, oprechte en correcte manier uit te bouwen. Nu is het tijd 
om de jongere generatie een vervolgverhaal te laten schrijven.”

Cédric De Smet is leerkracht, gehuwd en papa van Amélie (3) en Axelle (6). Hij was al 
ondervoorzitter van N-VA Maldegem. Sinds de verkiezingen van 2018 zetelt Cédric 
namens onze N-VA-fractie in het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB). Als jonge voorzitter is hij razend ambitieus. “Allereerst wil ik Lieven bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor de partij”, zegt Cédric. “Een voorzitter die acht jaar lang 
aanblijft, is veelzeggend in de politiek. Zijn kennis, mentaliteit en inzichten waren van 
onschatbare waarde. Ik kijk met heel veel respect naar wat de N-VA tot op vandaag 
heeft bereikt.”

“Ieder einde is ook een begin. Het is het ultieme moment om nieuwe wegen in te slaan. 
Ik zal erop toezien dat onze programmapunten zo veel mogelijk worden verwezenlijkt. 
Als trouwe coalitiepartner in de meerderheid moet dat gebeuren op basis van  
constructieve bijdragen en visie. Het is mijn vurigste wens om iedereen te motiveren 
om mee te schrijven aan dat nieuwe verhaal. Ik wil onze sympathisanten, leden en 
bestuursleden alvast bedanken voor hun steun”, aldus de kersverse voorzitter.

2020: een jaar om snel te  
vergeten, of net niet

We werden met z’n allen terug  
gekatapulteerd in de tijd. Terug naar de 
basis. Terug naar een tijd zonder  
festiviteiten. Als nieuwe voorzitter 
keek ik er nochtans enorm naar uit om 
samen met jullie het glas te heffen op 
onze nieuwjaarsreceptie. Het zal voor 
volgend jaar zijn.

Eigen omgeving ontdekken
De coronapandemie drukte ons met 
de neus op de feiten. De welvaart en 
luxe die we gewend waren, viel als een 
kaartenhuisje omver. Gelukkig waren 
er ook een aantal positieve zaken te 
bespeuren. We brachten meer tijd door 
in de natuur, gingen weer met de fiets 
naar de lokale buurtwinkel en leerden 
fantastische plekjes kennen in ons 
eigenste Meetjesland.

Waardevol gemeenschapsleven
Toch blijven het barre tijden, niet in het 
minst voor onze ondernemers en  
verenigingen. Daar ligt een zeer  
belangrijke uitdaging voor onze  
gemeente. Ondernemers creëren  
economische welvaart, verenigingen 
sociale welvaart. We mogen het belang 
van beiden niet onderschatten. De 
waarde van ons gemeenschapsleven 
wordt nu pas op een pijnlijke manier 
blootgelegd.

Maar één ding is zeker: we komen hier 
samen uit! Julius Caesar zei het al:  
“De Vlamingen zijn de dappersten onder 
de Galliërs.” Geniet van de feestdagen 
en draag zorg voor elkaar!

Cédric De Smet
Voorzitter
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Rapport na twee jaar besturen: Schepenen Rudi en Nicole
Twee jaar geleden stapte de N-VA in de meerderheid in Maldegem. Vanuit de achtergrond deden onze N-VA-schepenen  
Rudi De Smet en Nicole Maenhout echter wat van hen mag verwacht worden: besturen.

Rudi, als hondenliefhebber ben je ongetwijfeld trots op de 
realisatie van de hondenlosloopweide in het Sint-Annapark?
“Absoluut. Tijdens de vorige legislatuur, toen ik gemeente-
raadslid was, pleitte ik voor een extra plaats in Maldegem voor 
mensen met een hond. Zo kunnen bijvoorbeeld ook mensen die 
op een appartement wonen hun viervoeter wat meer vrijheid 
geven. Ik was zeer verheugd toen ik in de krant las dat daar extra 
middelen voor vrijgemaakt waren. Maar de weide kwam er maar 
niet. Toen ik later schepen werd, bleek dat vrijgemaakte budget 
nul euro te bedragen. Met de drie meerderheidspartijen hebben 
we samen naar een oplossing gezocht en gevonden. Ik realiseerde 
ook nog de afschaffing van vuurwerk op oudejaarsavond, iets 
waar de vele Maldegemse honden hoogstwaarschijnlijk ook blij 
mee zijn.”

Nicole, op cultureel vlak staat er heel wat te gebeuren 
in onze gemeente. Heel wat moeilijke dossiers voor een 
cultuurschepen?
“Vooral de beslissing om een nieuw cultuurcentrum te bouwen, 
zorgt voor de nodige spanningen. Velen weten vaak nog niets 
eens wat er zal komen, maar ze zijn toch al tegenstander.  
Onbekend is onbemind. Verandering stuit dikwijls op  
weerstand. Maar laat ons eerst samen rustig bekijken wat het 
project exact zal inhouden.”

“Ik kan me voorstellen dat niet iedereen akkoord gaat met de 
gang van zaken in sommige dossiers. Iedereen tevreden stellen 
is een onmogelijke opdracht. Maar ik doe mijn uiterste best om 
zoveel mogelijk te realiseren. In de politiek krijg je zeker niet 
altijd wat je wil. Het is dikwijls een kwestie van water bij de wijn 
doen.” 

Rudi, je bent in Maldegem vooral bekend als ‘Rudi van’t 
containerpark’. Wat heb je vanuit die ervaring kunnen  
bijdragen op het vlak van recyclage en sensibilisatie?
“Ik vind het nog altijd leuk om aan die tijd terug te denken. 
Het recyclagepark valt nu inderdaad onder mijn bevoegdheid. 
De medewerkers daar weten heel goed waar ze mee bezig zijn. 
Jong en oud wordt er op een fatsoenlijke manier geholpen. 
Onze gemeente is bovendien ingeschreven bij ‘Mooimakers’, het 
Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Het is onze 
ambitie om met de hulp van onze inwoners Groot Maldegem 
nog properder te maken.”

Nicole, Maldegem telt vijf kerken. Voor een aantal moet 
uitgekeken worden naar een andere bestemming. Op welke 
manier probeer je dat proces mee te sturen?
“Maldegem heeft inderdaad vijf kerken: twee daarvan zijn  
eigendom van de gemeente en de andere drie van de  
kerkfabrieken. Het gemeentebestuur denkt mee na over een  
mogelijke herbestemming. Dat ligt wel zeer gevoelig en we 
nemen daar niet zomaar een beslissing in, wel in overleg en 
samenwerking met het Centraal Kerkbestuur.”

“Het is geen geheim dat er op korte termijn nog slechts twee 
kerken beschikbaar zullen zijn voor erediensten. De drie andere 
kunnen een zinvolle en unieke nieuwe functie krijgen. Maar dat 
is een werk van lange adem en is ook financieel niet zo simpel. 
We mogen absoluut niet over één nacht ijs gaan op dat vlak. 
Daarom is het nodig om er zeer goed over na te denken. Het 
onderwerp houdt me zo sterk bezig dat ik er ’s nachts zelfs van 
droom...

Nicole Maenhout Schepen van Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Industrie

Rudi De Smet Schepen van Klimaat, Duurzaamheid en Dierenwelzijn
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Peter Gielen verkozen in N-VA- 
partijraad
Adegemnaar Peter Gielen maakt sinds kort deel uit van de partijraad 
van de N-VA, het op één na hoogste beslissingsorgaan binnen de partij. 
Nooit eerder in de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme van de 
voorbije 50 jaar klom een Maldegemnaar zo hoog op.

Als N-VA’er van het eerste uur zaaide hij samen met een handvol medestan-
ders de kiemen van wat later een stevige afdeling werd. Binnen het bestuur 
vervult hij de functie van communicatie-verantwoordelijke. Een bloeiende 
en drukbezochte Facebookpagina is daarvan onder andere het resultaat. 
Peter maakt ook al enkele jaren deel uit van het Arrondissementeel Bestuur 
(AB). Onlangs werd hij dus ook verkozen als lid van de partijraad.

Jan De Metsenaere nieuwe ondervoorzitter
Eerder in deze uitgave kon u lezen dat N-VA Maldegem een nieuwe 
voorzitter kreeg. Omdat Cédric De Smet voordien ondervoorzitter was, 
moesten we dus ook op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter. Jan De  
Metsenaere werd door het bestuur uitgekozen om die taak te 
vervullen. Jan stond mee aan de wieg van onze N-VA-afde-
ling en was eerder al secretaris en ondervoorzitter. Hij is 
gehuwd met Ellen en de fiere papa van Kamiel, Nestor en 
Margriet. Jan groeide op in Den Akker en woont in de 
Swidnicalaan in Maldegem. Als softwareconsulent weet 
hij als geen ander zijn vrije tijd te programmeren zodat hij 
met zijn gezin kan genieten van gezinsuitstapjes.

 Schepen Nicole Maenhout legde een 
bloemenkrans neer in Burkel.

 Onze ‘mooimakers’ in het park.

 Onze gemeente beschikt over een 
splinternieuwe vuilnisophaalwagen.

 Bestuurslid Geert De Rycker stelt handelaars 
een QR-code ter beschikking.

Onze bestuurs- en 
raadsleden in de pers

Wist je dat ...
  Huwelijken nu ook een groot deel van het jaar kunnen doorgaan op 
het dakterras of in de tuin van Huis Wallyn?

  Het recyclagepark gratis groenafval aanvaardt?

  Er een speciale kerstboominzameling georganiseerd wordt op  
12 januari? Meer details volgen in de IVM-kalender.

  Er tegen 2030 overal LED-verlichting in de Maldegemse straten komt? 

De gemeente werkt daarvoor samen met Fluvius en zou zo door 
lagere energiefacturen meer dan een miljoen euro besparen! 

  Je prachtige winterwandelingen kan maken in onze gemeente? De 
afgelopen weken was soms te druk in het Drongengoed om alles veilig 
en ‘coronaproof’ te laten verlopen. Neem zeker eens een kijkje op de 
gemeentelijke website om ook andere leuke plekjes te ontdekken!

  De Vlaamse overheid maar liefst 288.000 euro investeert in veilige 
Maldegemse fietspaden. Iedereen op de fiets!
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Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


