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“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

Rijk der vrijheid

Eindelijk. Stilaan komt er licht aan het einde van de corona-
tunnel. Intussen zat onze N-VA-fractie niet stil. Eind maart 
kwam Kamerlid Kathleen Depoorter - digitaal - langs om tekst 
en uitleg te geven over de vaccinaties, de haperende over-
heid en de hobbelige weg naar vrijheid. In ons eigen Sanapolis 
verlopen de vaccinaties gesmeerd. Er bereikten ons al heel wat 
positieve commentaren over de vlotte manier van werken. Petje 
af voor de organisatie en de vele vrijwilligers die dat mogelijk 
maken. Superlatieven schieten tekort.

Half-Oest-Braadfeest

N-VA Maldegem staat al te springen om jullie opnieuw te 
ontmoeten. Ondanks de hoop op een normale tweede helft van 
de zomer, besloten we toch al om ons Half-Oest-Braadfeest 
niet te laten doorgaan. Op het moment van schrijven zijn de 
federale richtlijnen rond eetfestijnen nog te troebel. We zoeken 
volop naar alternatieven om toch iets mogelijk te maken.

Berichten van onze N-VA’ers

Verder in dit blad lezen jullie de gedetailleerde visie van schepen 
Nicole Maenhout over de  overname van de gemeentelijke 
kinderopvang, schepen Rudy Desmet bezocht konijnenopvang 
Rambi, Greet De Bolster geeft een inkijk in de werking van het 
Bijzonder Comité van Sociale Dienst en Danny Vannevel blikt 
terug op zijn eerste maanden als fractievoorzitter. Helemaal 
achteraan dit blad valt er zelfs nog iets te winnen.

Wij wensen u veel leesplezier en een heel fijne zomer!

Cédric De Smet

Voorzitter

Hang jij op 11 juli ook het beest uit? Letterlijk bedoelen we 
dan. Laat je Leeuwenvlag fier wapperen, neem er een 
foto van en stuur hem door naar maldegem@n-va.be. 
Je maakt kans op een leuke attentie!

N-VA Maldegem wenst u een
fijne Vlaamse feestdag!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Al 2,5 jaar maakt N-VA Maldegem deel uit van de meerderheid. We beloofden steeds 
om het bestuursakkoord trouw te volgen, maar ook om te blijven luisteren naar de 
andere partners in de gemeenteraad. En zeker ook naar jullie, onze inwoners, die in 
ons hun vertrouwen stellen. 

Toch betekent dat niet dat onze N-VA-fractie zomaar alles goedkeurt wat op tafel 
wordt gegooid. Hieronder een kort overzicht van een aantal punten waar wij ons niet 
konden vinden tijdens de bijeenkomsten van het college van burgemeester en schepenen. 
’t Is maar dat u het weet.

Sprokkels uit de Maldegemse gemeenteraad 

Gemeentelijke bouwcode geschorst door provincie
Wat is de bouwcode? 
De bouwcode omvat de regels voor wie in onze gemeente wil bouwen, verbouwen of verkavelen. Er bestaan daarnaast ook 
regels over de oppervlakte, bouwdiepte, bouwhoogte, parkeerplaatsen enzovoort.

Waarom geschorst? 
Om te mogen bouwen, moet je een omgevingsvergunning hebben. Die krijg je pas wanneer je aanvraag voldoet aan de 
bouwcode. Die bouwcode moest echter nog goedgekeurd worden door de deputatie van de provincie. Alleen ontbrak daar een 
onderdeel van: het milieueffectrapport (MER). Dat onderzoek bepaalt de effecten van de bouw of verbouwing op het milieu.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Nicole Maenhout: “Eigenlijk gaat het eerder om een opschorting dan over een schorsing. 
Zodra de schorsing van de deputatie toekwam, namen we contact op met verschillende studiebureaus 
om een screening op te maken. Op basis daarvan beslisten we wie de opdracht mag uitvoeren.”

De gemeente doet haar uiterste best om dat allemaal binnen de 90 dagen rond te krijgen. “We maken 
ons sterk dat dat binnen de vooropgestelde termijn zal lukken. Ook de reeds ingediende bouwaanvragen 
zullen geen vertraging oplopen”, aldus nog schepen Maenhout.

ZO WAS ER:
•  De vaccinatieboom: niets mis 

met de idee van zo’n boom, wel 
met de locatie, de aankoopprijs 
en dat van het ‘kunstwerk’.

•  De aankoop van de gronden aan 
MEOS: tevreden met de uitbrei-
ding van het sportpark, maar dat 
was wel tegen een veel te hoge 
aankoopprijs.

•  Kinepolis 2021: opnieuw een 
duurbetaald prestigeproject. Wat 
levert het onze gemeente op?

•  Het uitblijven van steun aan 
de verenigingen: nu zou slechts 
de helft van de verenigingen 
op steun kunnen rekenen. We 
hopen dat er snel een oplossing 
komt en blijven dit opvolgen.

VERDER ZIEN WE DAT:
•  Het personeel andere oorden opzoekt omdat 

de werkdruk steeds hoger wordt terwijl dik 
betaalde consultants baas spelen en met de eer 
gaan lopen.

•  Huwelijken al meer dan een jaar alleen op 
vrijdag en zaterdag doorgaan omdat de huwe-
lijkszaal moet gebruikt worden als vergaderzaal. 
En dat terwijl er vooral van thuis uit vergaderd 
wordt.

•  Er heel veel aanvragen binnenkomen om ook 
op andere dagen in het park te mogen trouwen. 
Dat blijkt niet mogelijk.

•  Wij al meerdere keren vroegen om het Sint- 
Annapark bij hevig stormweer onmiddellijk af 
te sluiten. Je zou maar eens onder een om- 
gewaaide boom moeten terechtkomen. Maar 
ook die vraag wordt weggewuifd.

Vindt u het vreemd dat u bovenstaande zaken hier te lezen krijgt? Wij zouden het ook graag anders zien, maar sommige van onze 
politieke partners hebben daar geen aandacht voor.

Al onder de weg van Maldegem, malle malle malle malle Maldegem

www.n-va.be/maldegem
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Nieuws van onze schepenen Nicole en Rudi

De N-VA blikt met goed gevoel terug op kinderopvangdossier
Het gemeentebestuur laat een nieuwe wind waaien door de Maldegemse kinderopvang. De gemeentelijke kinderdagverblijven 
van Adegem, Kleit en Maldegem maken voortaan deel uit van vzw Kinderopvang De Duinhuisjes uit Knokke. “In het kader van 
het kerntakendebat, waarbij kinderopvang niet tot de kerntaken van de gemeente behoort, zijn we heel blij met deze oplossing”, 
zegt bevoegd schepen Nicole Maenhout.

“Door de drie vestigingen van 
kinderopvang Ukkie Pukkie 
over te dragen aan de vzw, be-
spaart onze gemeente jaarlijks 
500.000 euro”, vertelt Nicole 
Maenhout. “Voor de mede-
werkers, ouders en kinderen 
blijft praktisch alles hetzelfde. 
38 van de 39 personeelsleden 
behouden hun job en één 
medewerker besloot om een 
zelfstandige kinderopvang op 
te starten. “

“Alle tijdelijke contracten 
werden overgezet naar vaste 
contracten. Iedereen behoudt 
nog een jaar lang zijn huidige 

rechten en een aantal perso-
neelsleden krijgt zelfs betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden.”

Geen oneerlijke concurrentie 
meer
Tijdens de vorige legislatuur 
werd door een private kinder-
opvang een proces aangespan-
nen tegen het gemeentebestuur. 
De uitbater verweet het vorige 
bestuur dat het subsidiëren van 
gemeentelijke kinderopvang 
oneerlijke concurrentie creëert. 

“We zijn blij dat we die kwestie 
met de betrokken partij konden 

regelen. Niemand wordt beter 
van een langdurige proce-
dureslag die bakken vol geld 
kost.”

Opvang langer open
Ook ouders hoeven zich 
geen zorgen te maken. “De 
gezichten blijven dezelfde en 
in de meeste gevallen blijft 
het opvangplan voor alle 
kinderen behouden. Ten slotte 
kan er door de overname ook 
flexibeler worden omgespron-
gen met de uren en blijft de 
kinderopvang zelfs langer 
open”, besluit schepen Nicole 
Maenhout tevreden.

Denk goed na over de aankoop van een konijn!
Impulsaankopen van schattige konijntjes, ingegeven door coronatijden in combinatie met vaak onvoldoende geïnformeerde 
kopers, leidt ertoe dat die kopers al na enkele weken hun konijn(en) in het wild loslaten of naar een dierenasiel brengen.

Schepen van Dierenwelzijn Rudi Desmet en N-VA-voorzitter Cédric De Smet brachten een bezoek aan konijnenopvang Rambi. 
Directe aanleiding was een noodkreet van de zaakvoerster die via de media liet weten dat alle beschikbare plaatsen volzet waren.

“Dit asiel is gegroeid vanuit de liefde voor de dieren. 
Dat die mensen hun hart en ziel in de konijnen-
opvang steken, was onmiddellijk duidelijk. Daar 
kunnen we alleen maar diep respect voor opbrengen”, 
aldus Rudi Desmet. “Jammer genoeg is het een jaar-
lijks terugkerend fenomeen dat de opvang na Pasen 
zijn maximumcapaciteit bereikt. Daar moet echt werk 
van gemaakt worden door sensibilisering en/of een 
samenwerking tussen de winkeliers en de asielen”, 
vult Cédric De Smet nog aan.

Overwegen jullie ook een zachte knuffelvriend in 
huis te nemen? Denk dan zeker aan konijnenopvang 
Rambi! Willen jullie het asiel graag een steuntje in 
de rug geven? Schenk hen dan misschien oude, nog 
bruikbare bouwmaterialen, zoals draad voor kooitjes 
voor de dieren.

Schepen van Dierenwelzijn Rudi Desmet 
op bezoek bij konijnenasiel Rambi. 

Nicole Maenhout
Schepen van Kinderopvang
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De N-VA in het Bijzonder Comité

N-VA-fractievoorzitter Danny Vannevel blikt terug

Een gesprek met Greet De Bolster
Dag Greet, wat is het BCSD nu eigenlijk?
“Het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst bestaat uit negen leden en is 
bevoegd voor de individuele dossiers in 
verband met maatschappelijke dienst- 
verlening en integratie. Wij bepalen of 
onze inwoners in aanmerking komen 
voor leefloon en/of steunmaatregelen.”

Wat valt je daarbij op?
“Een dak boven je hoofd, een inkomen 
en eten op de plank zijn zaken die voor 
elk mens een noodzakelijke basisbehoefte 
zijn om volwaardig te kunnen leven. 
Ook in 2021 leven er nog steeds mensen 
zonder inkomen of vaste verblijfplaats. 
Het Sociaal Huis helpt om uit te zoeken 
waarop mensen in die situatie al dan niet 
recht hebben.”

Zie je alleen maar ellende? 
“Absoluut niet. Ik zie dat veel mensen die 
ooit in de problemen kwamen, toch op-

nieuw inzicht krijgen door begeleiding en 
leren om het heft weer in eigen handen 
te nemen. Een aanvullend leefloon helpt 
alleenstaande jongeren hun opleiding 
afronden. De jeugd blijft onze toekomst, 
een diploma is vaak een ‘entree’ kaart op 
de arbeidsmarkt.”

“We hebben ook de verplichting om 
vluchtelingen op te vangen. Fedasil wijst 
die toe aan ons Lokaal Opvang Initiatief 
(LOI). Daar krijgen ze onderdak, medi-
sche- en sociale begeleiding. Binnen de 
vier maanden moeten ze op zoek naar 
een woning, Nederlandse lessen en een 
job-op-maat traject volgen. Vrijwilligers-
werk en deelnemen aan diverse activiteiten 
draagt bij tot hun integratie.”

Zijn er bepaalde nieuwe ontwikkelingen?
“Sommigen mensen met een beperkt 
inkomen komen in aanmerking voor een 
consumptiebon. Ook een tussenkomst 

voor psychologisch welzijn is mogelijk 
voor mensen die extra steun nodig hebben. 
‘Maldegem AanZet’, een adoptiesysteem 
voor Maldegemse jongeren in armoede, 
is een prachtig initiatief.”

Een half jaar geleden werd Danny Vannevel (59) de nieuwe 
N-VA-fractievoorzitter in de gemeenteraad. Danny is onder 
andere actief in Donk bij het feestcomité, de dorpsraad en 
de voetbalploeg. In 2018 zette hij de stap naar de politiek als 
kandidaat op de Maldegemse N-VA-lijst.

Dag Danny, wat zijn jouw prioritaire bekommernissen?
Als fractievoorzitter vind ik het heel erg belangrijk om iedereen 
binnen onze partij te betrekken. Daarom riepen we een aantal 
werkgroepen in het leven waarbij iedereen kan deelnemen 
volgens zijn of haar interesses. Daar ontstaan dikwijls leuke en 
frisse ideeën. Onze schepenen Nicole en Rudi verdedigen die 
suggesties nadien in het college van burgemeester en schepen. 
Zij spelen dus een cruciale rol en vervullen die met verve.”

Hoe gaat de N-VA om met de andere meerderheidspartijen?
“De bereidheid tot overleg bij de andere fracties is soms ver zoek 
en dat vind ik jammer. Samenwerken en in overleg gaan met de 
Maldegemse adviesraden is van groot belang. Samen zorgen we 
ervoor dat we de middelen die we ter beschikking hebben goed 
besteden. Dat is wat de Maldegemnaar van ons verwacht.”

www.n-va.be/maldegem
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nieuwe bossen in
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Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

Tenzij je de voorbije jaren aan de achterkant van de maan vertoefde, zal je ongetwijfeld gehoord of gelezen hebben dat er 
momenteel ernstig nagedacht wordt over de toekomst van onze kerken en het huidig cultureel centrum ‘Den Hoogen Pad’.

Onze Donkse N-VA-bestuursleden Danny en Maarten zetten nu al hun schouders onder de bescherming van het dorpsgezicht van 
Donk en de herbestemming van de kerk.

VRAAG: WAT MOET ER VOLGENS JOU MET DE DONKSE KERK GEBEUREN?
Moet de kerk een ontmoetingsplaats worden? Een horecazaak? Verbouwen tot een  assistentiewoonproject? Afbreken en 
appartementen zetten? Laat het ons weten!

Ook de toekomst van cultureel centrum ‘Den Hoogen Pad’ in Adegem is een heikel punt. In de oorspronkelijke plannen was er 
zelfs sprake van een bijgebouw. Dat kon dienen als vergader- of activiteitenruimte voor een honderdtal personen en zou onderdak 
bieden aan de Adegemse bibliotheek indien een verhuis noodzakelijk blijkt.

VRAAG: WAT MOET ER VOLGENS JOU MET CC DEN HOOGEN PAD GEBEUREN?
Moet het een onderdeel van de nabijgelegen school worden? Een sportruimte? Verbouwen en/of uitbreiden tot een verbeterde 
multifunctionele theaterzaal met bibliotheek? Of ook afbreken en appartementen zetten? Laat het ons weten!

Wij vragen jouw ongezouten mening en suggesties. Stuur ze zeker door via maldegem@n-va.be. Discretie is verzekerd.

Om de zomervakantie plezant in te zetten, zorgen we voor wat ontspanning. Vind in de puzzel alle woorden uit de rechter-
kolom en maak met de overgebleven letters een zin. Op onze webstek vind je trouwens voor onze allerkleinsten een kleurplaat 
terug met ons Vlaams Leeuwtje. Kleur die in, hang het beest uit op 11 juli, en neem er een foto van. Veel plezier!

Stuur je oplossing of tekening naar maldegem@n-va.be en maak kans op een leuke prijs! Voor elke inzending (ook op papier) 
vragen we wel dat je er jouw naam en contactgegevens bij vermeldt zodat wij je persoonlijk kunnen contacteren. Winnaars van de 
puzzel worden door een ‘onschuldige’ hand getrokken, de kleurprenten worden beoordeeld door een vakbekwame jury.

Jouw mening gevraagd!

Waag je kans!
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