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Groen bestuurt mee voor een 
beter Maldegem

Groen Maldegem werkte actief mee aan de vorming van 
een nieuw bestuur. We gaan voor goed bestuur: collegiaal 
beslissen, samen-werken, de burgers inspraak geven en 
daadkrachtig beleid voeren.

Sinds begin 2019 voerde Groen harde 
oppositie tegen de spilzucht, de 
prestigeprojecten en het wanbeleid van het 
vorige bestuur. Begin 2022 zat Groen actief 
mee aan de knoppen om een nieuw bestuur 
te installeren in Maldegem. Dat gebeurde in 
februari, samen met N-VA en CD&V.

Tijd voor ploegspel, overleg, 
inspraak en actie!

In een notedop zijn dat de kernwoorden van 
dit nieuwe bestuur. Groen levert één 
schepen, maar in het collegiale ploegspel 
staan we op gelijke voet. Stefaan Standaert 

is schepen van milieu, duurzaamheid, 
klimaat, openbaar groen, woonbeleid, 
ruimtelijke planning en dierenwelzijn. 

Tevreden medewerkers

Onder het vorige bestuur vertrokken vele 
bekwame medewerkers, die werden niet 
vervangen. Het nieuwe bestuur maakt werk 
van een positief personeelsbeleid.

Groene klemtonen

Na drie jaar stilstand maken we eindelijk 
werk van  klimaatrobuustheid en 
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duurzaamheid. Dat hoort thuis in alle 
domeinen: openbaar groen, gebouwen, 
mobiliteit… We ontharden en vergroenen 
gemeentelijke plaatsen. We renoveren 
gemeentelijke gebouwen en voorzien ze 
van zonnepanelen.  We zetten in op het 
behoud van de open ruimte. We geven de 
bewoners zoveel mogelijk inspraak, o.a. in 
de vernieuwing van de ontmoetingscentra 
en in klimaatbeleid.  Groen zo!

Groen Maldegem 
wenst jou fijne 

eindejaarsfeesten 
en een gezond en 

hoopvol 2023

Groen Maldegem
Peter Timmerman
Marnix D'Havelooselaan 14
9990 Maldegem

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

Deze krant is informatief drukwerk en valt niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Niets in deze uitgave mag 
worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder 
toestemming van de uitgever.

0494 56 12 46
peter.timmerman@groen-
maldegem.be
groen-maldegem.be
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Erwin Goethals wordt Groen provincieraadslid en 
voorzitter van Regionaal Landschap Meetjesland.

Groen zorgde mee voor de bescherming van de 
oeverzwaluwnesten op het nieuwe industrieterrein. 

Schepen Stefaan Standaert, raadslid Sociaal Comité 
Chris Bierens en gemeenteraadslid Dino Lateste.

Gemeentelijke ontmoetingscentra worden duurzaam 
vernieuwd, verbeterd en uitgebreid.

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en volg ons

@groenmaldegem

IN DE KIJKER



GOED VOOR DE PLANEET

Eindelijk geld voor een groen en 
klimaatvriendelijk Maldegem

In het nieuwe bestuur wil Groen Maldegem wegen op het 
klimaatbeleid en op het openbaar groen. Samen met onze 
coalitiepartners maken we van duurzaamheid een absolute 
prioriteit. We willen een voorbeeld zijn voor onze burgers!

Doelgerichte renovaties

Wij maken werk van doelgerichte 
renovaties: we isoleren onze gebouwen 
beter (de Poermolen, Zaal Kannunik Andries 
Middelburg, CC Den Hoogen Pad, de 
brandweer, de bibliotheek, de loods 

technische dienst en de IBO-lokalen op de 
Zandakkers). We vernieuwen oude 
stookinstallaties en plaatsen op maar liefst 
12 daken zonnepanelen. Tegen eind 2023 
voorzien wij bijna alle gebouwen van LED-
verlichting. Ook de openbare verlichting 
wordt verLED. 

Door verharding uit te breken, nieuw groen 
te voorzien en ruimte te geven aan water 
willen we op tal van plaatsen in Maldegem 
Groenblauwe Parels in de woonomgeving 
creëren. 
We gaan hierover in dialoog met de 
Maldegemnaar en voorzien ook 
burgerbudgetten zodat wijken en 
verenigingen zelf aan de slag kunnen. 
Groen zo!

Energiesteun voor wie financieel kwetsbaar is

Groen Maldegem wil een sterk sociaal 
beleid in onze gemeente! Het bestuur zorgt 
in deze tijden van hoge energiekosten voor 
een extra tegemoetkoming voor wie het 
moeilijk heeft.

Tijdens de vorige legislatuur zorgde Groen voor extra financiële 
steun voor mensen in armoede. Het nieuwe bestuur bouwt hierop 
verder met een extra tegemoetkoming in de energiekost.
Niet alleen mensen met een leefloon zullen het de komende 

maanden moeilijk hebben om ‘uit de kosten te geraken’ wanneer ze 
de energiefactuur ontvangen. Daarom zorgde het OCMW Maldegem 
ervoor dat meer mensen een tegemoetkoming kunnen krijgen. 
Raadpleeg hiervoor de sociale dienst van het OCMW of kijk op de 
website van Maldegem  (Welzijn en Gezondheid – financiële hulp).

Bezoek ons Woon- en Energieloket

Het bestuur vernieuwt ook de werking van het Woon- en 
Energieloket in het Sociaal Huis. Vanaf januari 2023 zullen 
woonexperten  iedere Maldegemnaar deskundig advies kunnen 
geven over de renovatie van zijn/haar woning, de premies die 
beschikbaar zijn of over verdere renovatiebegeleiding.
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Groen helpt Reesinghe redden

De opmaak van het plan dat Reesinghe 
herbestemt tot landbouw- en 
natuurgebied, loopt. Tegen einde 2023 kan 
dit gestemd zijn. Dan redden wij Reesinghe 
definitief van bebouwing.

Iedereen wil wel 
eens advies krijgen 

over welke 
renovatiepremies er 

bestaan voor de 
eigen specifieke 

woonsituatie. Het 
vernieuwde Woon- 
en Energieloket zal 
daarvoor instaan.

GOED VOOR ELKAAR

Groen is een drijvende kracht achter de vzw Red Reesinghe en 
zorgde er samen met geëngageerde burgers voor dat de strijd voor 
Reesinghe een succes werd. We legden mee de basis voor de online 
petitie, de sociale media campagne, de vele bezwaarschriften en 
het burgervoorstel. 

20 jaar Groen-actie voor groene long Reesinghe

Groen vecht al 20 jaar om Reesinghe terug aan de inwoners te 
geven. De eerste tussenkomst in de gemeenteraad was in 1999. De 
jaren daarop organiseerden we twee petities. We bestuurden mee 
in 2012 en startten de herbestemming op. Het vorige bestuur stopte 
dat plan. Dankzij de  enorme inzet van een groep burgers en de 
massale steun van de inwoners, zien we nu het einde in zicht.

20 jaar Groene strijd wordt in 2023 
beloond met de definitieve 

omzetting in landbouw en natuur

Dino Lateste
gemeenteraadslid

GOED IN JE VEL

Schepen
Stefaan Standaert

BCSD-raadslid
Chris Bierens
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Het bestuur geeft het 
klimaatvoorbeeld!
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