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Nieuwe hondenpoepcampagne:
Yo! Niets vergeten!
Beaufort2018: kunst op het strand
Maak kennis met de nieuwe zeedijk
Honden op het strand
De Straat: Gasstraat
Het MAC is
op 10 en 11 mei
gesloten.

Foto: Ludo Coulier #MachtigMiddelkerke

Wie is wie?

Janna RommelOpstaele

Liliane PylyserDewulf

janna.opstaele@middelkerke.be
0474 88 80 19
Zitdag: dinsdag vanaf 10 tot
12 u. of op afspraak
¡ algemene coördinatie en
informatiedienst
¡ burgerzaken en archief
¡ kerkraden en parkeerbeleid
¡ gelijke kansenbeleid en
participatie
¡ concessies en inname
openbaar domein
¡ veiligheid (lokale politie en
brandweer) en preventie
¡ OCMW (ondergeschikte en
nevengeschikte besturen)

liliane.dewulf@middelkerke.be
0476 36 05 89

burgemeester - Open VLD

Bart
Vandekerckhove
schepen - Open VLD

bart.vandekerckhove@middelkerke.be
0477 19 09 03
Zitdag: woensdagnamiddag
na afspraak
¡ jeugd, onderwijs,
kinderopvang en onthaalouders
¡ cultuur
¡ overheidsopdrachten
¡ dierenwelzijn

eerste schepen - CD&V

Michel Landuyt
schepen - voorzitter
gemeenteraad
Open VLD

michel.landuyt@middelkerke.be
059 31 30 16
Zitdag: dinsdag enkel na
afspraak
¡ toerisme, citymanagement en
evenementen
¡ vrede en Europese samenwerking
¡ financiën, juridische zaken en
verzekeringen
¡ erfgoed, musea en kunst in
de publieke ruimte

Francine AmpeDuron

Dirk Gilliaert

francine.duron@middelkerke.be
0496 68 42 12
Zitdag: woensdagnamiddag
na afspraak
¡ landbouw, milieu en milieuvergunningen
¡ groendienst, energie en duurzaamheid
¡ interne poetsdienst
¡ ontwikkelingssamenwerking
¡ bibliotheek

ocmw-voorzitter - schepen
- CD&V
dirk.gilliaert@middelkerke.be
Welzijnshuis
Sluisvaartstraat 17 059 31 92 83
Zitdag: woensdag
van 10 - 11 u. en op afspraak
¡ OCMW, Welzijnshuis,
armoedepreventie,
wonen en huisvesting
¡ senioren
¡ volksgezondheid, buurthuiswerking en sociale zaken

Colofon
Redactie en lay-out:
Communicatiedienst samen met alle
gemeentelijke diensten
Druk: Drukkerij Pattyn
Abonnementen: 6,2 euro per jaar, te storten
op BE07 091 0082390 66 - GKCC BEBB

schepen - Open VLD
johnny.devey@middelkerke.be
0475 84 48 87

Zitdag: dinsdag vanaf 11 tot
12 u. of op afspraak
¡ openbare werken, ruimtelijke
ordening en patrimoniumbehoud
¡ mobiliteit
¡ AGB

schepen - CD&V

Johnny Devey

Zitdag: dinsdag tussen 9 en
11 u. na afspraak
¡ sportpromotie- en
manifestaties
¡ sportpark, sportbeheer,
zwembad en reddingsdienst
¡ ICT
¡ reinigingsdienst en afvalbeheer
¡ markten, foren en strandvisserij

Pierre Ryckewaert
secretaris

secretaris@middelkerke.be
0476 51 27 02
Zitdag: op afspraak
¡ algemene leiding van de
gemeentelijke diensten
¡ hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor
dagelijks personeelsbeheer
¡ voorzitter managementteam
¡ woont de vergadering bij van
de gemeenteraad en
het college van burgemeester
en schepenen en is
verantwoordelijk voor het
opstellen van de notulen
ervan

Openingsuren MAC
Verantwoordelijke uitgever:
Pierre Ryckewaert, secretaris
Fotografen: P3, 9, 11, 12: Luc Cassiman,
P4, 10, 16, 24, 25: Eric Lefevere,
P15: Elke Van Nijverseel

Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel
burgerzaken)
Openingsuren alle gemeentediensten
www.middelkerke.be/openingsuren

Dag Middelkerkenaar,

In de komende jaren gaan we van start
met een ambitieus project om onze zeedijk
opnieuw in te richten. Meer zonne-uren,
een betere bescherming tegen stormen
en een grotere recreatieve beleving moeten van onze zeedijk
een uniek project met grote uitstraling, voor onze inwoners
en vakantiegangers maken. Op de infomarkt op 5 mei kan je
het project in al zijn facetten beter leren kennen.
Samen met alle medewerkers van het gemeentebestuur
werken we dag en nacht om onze straten en pleinen proper
te houden, dan vind ik het zo jammer om te merken dat
de hondenpoepplaag maar niet verbetert! In de komende
maanden gaan we heel streng optreden tegen mensen die
hun hondenpoep niet opruimen. Respecteer je buurt en ruim
het goedje op. Het is een kleine moeite en je bespaart er
iedereen heel wat ergernis mee.
Ook in het hinterland staat er heel wat op stapel.
We bieden blokkende studenten een oase van rust en

Foto: L.Ca.

We zitten in de laatste rechte lijn naar de
zomer! De strandkabientjes staan er en
onze polders zien er weer fantastisch
groen uit. Onze kust is en blijft een
topbestemming voor een welverdiende
zomervakantie maar zeker ook voor wie
beslist lekker thuis te blijven.
In Middelkerke is er bijzonder veel te doen:
bijna dagelijkse evenementen, zon, zee
en strand en de kunstwerken van Beaufort
zijn maar enkele van de troeven.

concentratie in de kerk van Sint-Pieters-Kapelle en het zaaltje
in Wilskerke, we starten met een nieuw sociaal-artistiek
project in Leffinge rond de Groenhagemolen en in Slijpe
krijgen de verenigingen een vernieuwde zaal Ter Zelte terug.
Daarnaast wil ik alle vrijwilligers en zorgkundigen bedanken
die zich dagdagelijks inzetten voor alle zorgbehoevenden in
onze gemeente. Ik merkte heel wat warmte en enthousiasme
tijdens de afgelopen Dag van de Zorg.
Tot slot roep ik iedereen op om voluit te genieten van een
hopelijk ‘lange, hete zomer’!
Tot in september!
Burgemeester Janna Rommel-Opstaele

GROEN

Is jouw tuin
een prijsbeest?
Lig je ’s nachts wakker van de compositie van je voortuin? Ga je voor een kleurrijk
bloemenbed of een strak perk met mooie bodembedekkers? Ben je hyacintenfan
of zweer je bij lelietjes-van-dale?

Open wedstrijd zonder
thema

Verschillende categorieën

Hoe inschrijven?

De wedstrijd is open voor 5 categorieën:

Dan lijkt het ons het best dat je je als
een vlijtige liesje inschrijft voor de jaarlijkse bebloemingswedstrijd van het
gemeentebestuur.

Gevel en terras

Wie vorig jaar al deelnam en daarbij
minimum 65 % behaalde, is vanzelf
ingeschreven.

Dit jaar wordt er geen thema gekoppeld
aan de wedstrijd.

Tuinen kleiner dan 75m²
Tuinen groter dan 75m²
Charmetuinen
Bedrijven

Nieuwe kandidaten kunnen intekenen via
bebloemingswedstrijd@middelkerke.be.
059 31 31 31
Inschrijven kan tot eind juni.
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GEMEENTERAAD

Gestemd in de gemeenteraad

Foto: E.L.

Wat is er gestemd in de afgelopen gemeenteraden? Een kort overzicht.

Gerard Soete erelid

aangepast aan het vernieuwde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Na zijn afscheid als actief gemeenteraadslid kreeg Gerard Soete in de zitting
van februari de titel van erelid van de
gemeenteraad. De voltallige gemeenteraad eert zo de jarenlange inspanningen
van Gerard Soete binnen de gemeenteraad.

Algemene
politieverordening
aangepast

Strandconcessies
2018-2026
De afdeling Maritieme Dienstverlening
en Kust verleende de strandconcessie
voor de periode van 2018 tot 2026.
Daarin wordt geregeld hoe en onder
welke voorwaarden er verschillende
stranduitbatingen mogen worden georganiseerd. De concessies lopen over een
lange periode om zowel gemeentebestuur als uitbaters meer rechtszekerheid
te bieden. De nieuwe concessie is ook

De Algemene Politieverordening (APV)
regelt heel wat toepassingen op het
openbaar domein. Op geregelde tijdstippen wordt de APV aangepast aan de
realiteit. In deze aanpassing stelde de
gemeenteraad ondermeer een verbod
in op zandzakken als gewicht voor
terrassen en rekken, regelde
enkele bepalingen voor geocaching op
Middelkerks grondgebied, bepaalde
enkele exclusieve hengelzones, voerde
een voederpas in voor zwerfkatten
en stelde een regeling in voor vuile
toestanden op privéterrein zichtbaar
vanop het openbaar domein.

Verlengd strategisch
veiligheids- en
preventieplan
De gemeente Middelkerke verlengt een
activering van het strategisch veiligheids- en preventieplan waarbij het zich
verbindt om vanuit de dienst preventie
en samenleven te werken op thema’s
zoals inbraak, fietsdiefstal, sociale
overlast (hondenpoep…) en verkeersveiligheid. De federale overheid reikt
daarom een maximale subsidie van
€ 110.527,81 uit.

Meer info?
www.middelkerke.be/
gemeenteraadsverslagen

Garagebox huren of
kopen onder de markt?
Het AGB biedt garageboxen onder
de markt aan. Je kan een garagebox
kopen, maar ook huren. De boxen
variëren in grootte tussen 22,64 m²
en 33,60 m². De garages bevinden
zich op niveau min 3 onder het
Marktplein in het centrum van
Middelkerke.

Meer info?
Dienst projectwerking
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059 31 30 16
natalie.de.cuman@middelkerke.be

NIEUWE ZEEDIJK

Hoe zal de nieuwe zeedijk er uitzien

#mkzeedijk: ‘future proof’
Als alles volgens plan verloopt, start de gemeente Middelkerke in 2020 samen met de Vlaamse overheid met
de herinrichting van de volledige zeedijk tussen Middelkerke en Westende. Het ambitieuze project moet onze kust
beter beschermen tegen zand en water en zal ook zorgen voor een verhoging van de leefkwaliteit voor iedereen in
onze gemeente. Op zaterdag 5 mei is iedereen uitgenodigd op de infomarkt om het project beter te leren kennen.

Ambitieus project
Momenteel zijn de voorontwerpen volop
in een studie- en testfase. Zowel voor de
zeewerende als de recreatieve functie
worden constructies en materialen
getest in gespecialiseerde labo’s. Ingenieurs maken simulaties van golfslagen
en krachten om zo tot de best mogelijke
zeedijkconstructie binnen het ontwerp
te komen.

Duurzame oplossing
De herinrichting betekent een compleet
andere benadering van de zeedijk in
al zijn facetten. Tussen Middelkerke
en Westende wordt resoluut gekozen
voor een duurzame benadering rond
zeewering, met het gebruik van ‘zachte’
natuurlijke materialen en fikse verhoging van beschermende groenzones.
Daarmee krijgt de zeedijk ook een
hogere natuur- en recreatieve waarde en
wordt de zeewerende functie gegarandeerd voor vele komende generaties.

Identiteit bewaren
Onze huidige zeedijk heeft absoluut
zijn charme maar zal met de herinrichting nog aantrekkelijker worden. Over
de volledige lengte worden het aantal
zonne-uren verhoogd dankzij de bewandelbare golfdempende uitbouw die een
niveau lager ligt dan de huidige dijk. In
de meer luwere, residentiële zones zal
de grasdijk een mooie groene overgang
tussen dijk en strand creëren.

Mobiliteit en economie
De dijk is de economische slagader van
onze gemeente en zal ook na de herinrichting een cruciale zone blijven voor
het economische leven van Middelkerke.
Daarom worden de lokale horeca en
winkeliers nauw betrokken bij het voorontwerp.

geven over het project. Inwoners en
nieuwsgierigen kunnen er ook terecht
met al hun vragen en bedenkingen.
En je zal ook kunnen zien hoe de
zeewering en de indeling van de dijk
er uit zal zien dankzij maquettes en
visualisaties.

Hefboom voor de ganse
gemeente
De herinrichting van de zeedijk wordt
ook afgestemd op andere domeinen.
Zo worden bestaande fiets- en wandelroutes verwerkt in het voorontwerp
zodat ons hinterland makkelijker
verbonden wordt met de kustlijn
en lopen er studies om de mobiliteit
op en rond de zeedijk leefbaarder en
efficiënter te laten verlopen.

Infomarkt
Als je het project in al zijn facetten
beter wil leren kennen, moet je zeker en
vast naar de infomarkt komen in
De Branding.
Op zaterdag 5 mei gaan alle
projectorganisaties er tekst en uitleg

Meer info?
www.middelkerke.be/zeedijk
zeedijk@middelkerke.be
De infomarkt vindt plaats op
zaterdag 5 mei tussen 10 en 16 u.
in centrum De Branding.
Alle praktische informatie vind je
via www.middelkerke.be/zeedijk
Volg alle ontwikkelingen via sociale
media via #mkzeedijk.
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OPENBARE WERKEN

Lombardsijde:
nieuw tramtraject
en dorpskern
Op maandag 19 maart 2018 startte De Lijn met de aanleg van het nieuwe tramtraject op de middenberm van
de N34 – Kustweg startte ook Wegen en Verkeer met de aanpassingen aan de Kustweg vanaf het Albertmonument
tot het kruispunt met de Zeelaan in Lombardsijde. In het verlengde van het verplaatste tramtraject wordt de dorpskern
van Lombardsijde ook opgewaardeerd.

Nieuwe dorpskern

Lokaal verkeer

Op een infomarkt werden de plannen
voor het verplaatste tramtraject aan
het publiek voorgesteld. Je kon er ook
het voorontwerp van de nieuwe doortocht en indeling van de dorpskern van
Lombardsijde bewonderen. Meer groen,
meer fietsruimte en luwer verkeer zijn
de aandachtspunten.

Tijdens de werken zal er geen aansluiting voor het autoverkeer mogelijk zijn
op de Kustweg vanuit de Schorrenstraat,
de Schoolstraat, de Havenstraat en
de Schorrenbloemstraat. Ook enkele
doorsteken op de middenberm worden
afgesloten zodat er vanaf de Kustweg
geen aansluiting meer zal zijn met de
Schorrenstraat, de Halvemaanstraat
en de Wiegestraat. Er worden twee
doorsteken voor het autoverkeer
behouden ter hoogte van de Zeelaan in
Lombardsijde en de aansluiting met de
N318 Nieuwpoortlaan ter hoogte van
het Albertmonument in Nieuwpoort.

Fase 1: Doorgaand verkeer
Het verplaatsen van het tramtraject
heeft verregaande gevolgen voor de
mobiliteit in en rond Lombardsijde.
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Tijdens de eerste fase zal er dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn op de twee
rijvakken aan de oostelijke zijde van
de Kustweg (kant Lombardsijde).
De werken zullen gedurende de eerste
fase geen invloed hebben op het tramverkeer langs de Zeelaan en de N318
– Nieuwpoortlaan.

Veilig fietspad
Alle autoverkeer vanuit Lombardsijde
zal Nieuwpoort kunnen bereiken via
N318 – Nieuwpoortlaan. Westende blijft
bereikbaar vanuit Lombardsijde via het
omleidingstraject voor Fase 1 van de

doortocht Westende, via de Zeelaan,
de Kustweg en de Henri Jasparlaan.
De fietsers zullen het fietspad langs de
oostelijke zijde – kant Lombardsijde in
beide richtingen kunnen gebruiken.
Om een veilig fietsverkeer te garanderen
wordt er een betonnen afscheiding
geplaatst tussen het fietspad en de
rijbaan van de Kustweg.

Meer info?
www.middelkerke.be/
openbarewerken

PARTICIPATIE

PARTICIPATIE

PARTICIPATIE

Succesvol samen
studeren

De Wiek
wordt wakker

Slijpe op stelten

Steeds meer studenten verkiezen
gezamenlijk studeren boven
alleen studeren thuis of op kot.
Het gezelschap van vrienden en
medestudenten inspireert en
motiveert. Je kan elkaar vragen
stellen, je motiveert elkaar en je
werkt vaak ook beter omdat je de
andere studenten niet wil storen.

In Leffinge wordt de molenaarswoning van de Groenhagemolen
volop gerestaureerd. de
Groenhagemolen en molenaarswoning volop gerestaureerd.
Ondertussen worden er plannen
gesmeed om deze een waardevolle
invulling te geven.

De gemeente Middelkerke wil zo
optimale studieomstandigheden
creëren: rust, je thuisbed en eten van
de mama ;-)

Vlak voor de paasvakantie werd op
30 maart de gerenoveerde gemeentezaal Ter Zelte opnieuw ingehuldigd,
zodat verenigingen uit Slijpe en
omstreken er opnieuw terecht
kunnen voor hun activiteiten.

Kermis en volksspelen

Ambiance verzekerd en er is voor
iedereen een prijs voorzien.

Het gemeentebestuur zet met
de medewerking van DorpinZicht
opnieuw de deuren open van de kerk
van Sint-Pieters-Kapelle.

Er wordt een bbq gemetst ter hoogte
van het petanqueplein in Slijpe.

Meer info?

Wifi en wafels

Samen studeren in deze locatie kan
tot half mei, elk weekend (zaterdag en
zondag) en vanaf half mei tot eind juni
elke dag.

Ter Zelte

Het dorpsleven staat niet stil.
Op 17 juni is er kermis en staat wordt
er een competitie volksspelen voor
iedereen georganiseerd.

Blokkerk

Naast een rustige omgeving is er
gratis WIFI. En de dorpsbewoners
hebben verzekerd dat ze op geregelde tijdstippen de studenten
verwennen met soep of gebak.

Op zijn minst gezegd kun je stellen
dat de lente en de zomer druk zullen
worden in Slijpe.

participatie@middelkerke.be

DIEREN

Daarom werkt het gemeentebestuur
samen met De Batterie vzw om via
een uniek sociaal-artistiek project,
genaamd De Wiek,de omwonenden
te betrekken in de inhoudelijke
invulling van de molenaarswoning.

Buurtfeest
Op 13 april vond een eerste buurtfeest plaats waarbij alle betrokken
bewoners kennismaakten met elkaar
en met de projectbegeleiders.

Groenhagekermis
Het buurtfeest krijgt trouwens snel
een feestelijk vervolg. Op dezelfde
site is het trouwens uitkijken naar de
eerste editie van ‘Groenhagekermis’.
Op zondag 13 mei staat de
Groenhagewijk in rep en roer met
vertier, amusement en dorpsgefeest!

Sterilisatieplicht voor
katten
Elke kat die wordt verkocht of
weggeven moet sinds 1 september
2014 gechipt, geregistreerd en ook
gesteriliseerd zijn. Deze verplichting
geldt voor iedereen (asielen, kwekers
en particulieren).
Op 1 april 2018 wordt deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum
moet elke kat, voor de leeftijd van
5 maand oud gesteriliseerd worden.
De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de
databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus
2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste
op 1 januari 2020 gesteriliseerd
moeten zijn ook als ze niet verkocht of
weggeven worden.

Meer info?

Meer info?

Meer info?

participatie@middelkerke.be

participatie@middelkerke.be

www.lne.be/dierenwelzijn
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Middelkerke werkt

Voor de meeste openbare werken is het spurten naar een verregaande afwerking tegen het zomerse bouwverlof.

Spermaliestraat Slijpe
De waterdichte soilmixwand ... in de
Spermaliestraat is volledig geplaatst.
Het is de bedoeling dat er nog wordt
gestart met het plaatsen van de soilmixwand in de L. Coolsstraat voor het
zomerverlof. De rioleringswerken in
de Spermaliestraat en H. Jansseunestraat zijn volop bezig. Zodra deze
zijn afgerond wordt er gestart met de
bovenbouw in de beide straten. Er wordt
eveneens een vuilwaterriool aangelegd
in de weides achter de woningen aan de
noordzijde van de Spermaliestraat.

Doortocht Westende
De onderlaag asfalt is aangelegd in de
Lombardsijdelaan tot aan het einde
van de werken. De voetpaden, fiets- en
parkeerstroken worden eveneens verder

afgewerkt tot aan het einde van de werfzone in de Lombardsijdelaan, ter hoogte
van de Baronstraat. Het is de bedoeling
om in de Lombardsijdelaan de toplaag
in asfalt aan te leggen in de komende
weken zodat de gewestweg terug kan
worden opengesteld in juni. Ook de
asfaltering van de Beukenstraat wordt
in de komende weken afgewerkt. In
de Hofstraat is de overstortconstructie
afgewerkt en is er inmiddels opnieuw
doorgaand verkeer mogelijk.
In de Baronstraat zijn de rioleringswerken afgerond en wordt de
bovenbouw verder afgewerkt. Het is de
bedoeling om de Baronstraat open te
stellen voor het verkeer nog voor het
bouwverlof 2018.
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Strandlaan, Doornstraat,
fase 2 Essex Scottishlaan
De rioleringswerken zijn afgerond in de
Strandlaan, de Essex Scottishlaan en
de Doornstraat. De aannemer is reeds
begonnen met de private afkoppelingen
in deze zone. In de komende maanden
wordt er verder gewerkt aan de aanleg
van de wegenis en de voetpaden. Het is
de bedoeling om de volledige zone vrij
te geven voor het bouwverlof. Na het
bouwverlof moeten er mogelijks nog
lokale afwerkingen gebeuren.

Meer info?
www.middelkerke.be/
openbarewerken

WONEN

WONEN

HUISVUIL

Laatste jaar Vlaamse
energielening

Zitdag sociale
huisvesting

Opnieuw nachtophaling
in sectoren 1 en 2

Het energieverbruik neemt een
grote hap uit het gezinsbudget.
Toch kan je flink besparen
op de energiefactuur door te
investeren in maatregelen die het
energieverbruik verminderen.

Iedere tweede
donderdagvoormiddag van de
maand (met uitzondering van de
schoolvakanties en feestdagen)
houden WoonWel, de sociale
huisvestingsmaatschappij IJzer
en Zee, OCMW Middelkerke en
RSVK Westkust een gezamenlijke
zitdag.

Fase 1: maandag en
vrijdag

Lage vaste rentevoet
De Vlaamse Energielening geeft je
de kans om goedkoop een bedrag te
ontlenen aan een vaste intrestvoet.
Vanaf 2019 komen enkel nog de
sociale doelgroep en verenigingen in
aanmerking voor deze lening.

Modaliteiten?
• De intrestvoet bedraagt 2% voor
gewone particulieren, 0% voor
de sociale doelgroep en 1% voor
niet-commerciële instellingen.
• De looptijd van de lening bedraagt
8 jaar voor een particulier en 10 jaar
voor vzw's en sociale doelgroepen.

Foto: L.Ca.

• Het maximumbedrag dat kan
ontleend worden bedraagt
15.000 euro.

Wanneer?
De eerstvolgende zitdag vindt plaats
op 14 juni 2018 in de raadzaal van het
gemeentehuis, van 9.30 tot 11.30 u.
Opgelet! In mei is er geen zitdag.

Wat meenemen?
De volgende documenten heb je
nodig om in te schrijven:
- aanslagbiljet inkomen 2015
(aanslagjaar 2016);
- uittreksel bevolkingsregister;
- bewijs van huidig inkomen van
alle gezinsleden (bijvoorbeeld
pensioenfiche, werkloosheidsuitkering, …) voorbije zes maanden;
- eventueel vonnis bezoekrecht
(voor RSVK);
- kopie huidig huurcontract
(voor RSVK);
- eventueel brieven kwaliteitsprocedure of ongeschiktverklaring van
de woning (voor RSVK);
- opzegbrief (voor RSVK).

Meer info?

Meer info?

WVI - Vlaamse energielening
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

Dienst ruimte en wonen,
Spermaliestraat 1
Middelkerke

vlaamseenergielening@wvi.be

059 31 30 16

050 36 71 71

Vanaf 4 mei tot en met 29 juni is
er nachtophaling voor restafval op
maandag en vrijdag. Dit is enkel voor
de personen die een afvalkalender
hebben met in de linker bovenhoek
Middelkerke - sector 1 of 2. Het afval
mag reglementair buitengeplaatst
worden op zondagavond en donderdagavond telkens vanaf 21.30u .

Fase 2: dagelijks
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus is
er dagelijks een nachtophaling voor
de sectoren 1 en 2 . Het restafval mag
reglementair buitengeplaatst worden
vanaf 21.30 u.
Meer info?
www.middelkerke.be/
afvalkalender

Sluitingsdagen
containerpark
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
woensdag 11 juli 2018
zaterdag 21 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
donderdag 1 november 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
Meer info?
www.middelkerke.be/
containerpark
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NATUUR

MILIEU

NOORD-ZUID

Zonder bijen geen
lekkernijen

Nestdrang wordt beloond

Een dagje Brusselen?

Wie thuis een zwaluwennest heeft
en die laat hangen, kan daarvoor
een subsidie krijgen.

Op zaterdag 9 juni 2018
organiseert het NoordZuidcomité samen met de dienst
ontwikkelingssamenwerking een
dagje multicultureel ‘Brusselen’.

De week van de bij, tussen 27 mei
en 3 juni, concentreert zich dit jaar
op al het lekkers dat zou verdwijnen
als bijen zouden uitsterven.

Habitat wordt kleiner
Een zwaluw houdt van oude, verlaten
gebouwen of schuren en die zijn
steeds minder beschikbaar. Daarom
stimuleert het gemeentebestuur
bewoners die zwaluwennesten op hun
eigendom laten hangen.

Hoe meer nesten…
Het subsidiebedrag is afhankelijk van
het aantal bewoonde nesten bij je
woning.

Kleine
kolonie

Aantal
nesten

Subsidiebedrag

Minder
dan 3

€ 25 / jaar

Middelgrote 3 t.e.m. 5 € 37,5 / jaar
kolonie		

Lekkers dankzij bijen
Bijen zijn trouwens verantwoordelijk
voor het bestuiven en dus bestaan
van lekkers zoals meloenen, kiwi’s of
rode en blauwe bessen. Beeld je dus
maar eens in hoe een fruittaart er zou
uitzien zonder al dat lekker gezonds.

Grote
kolonie

Meer
dan 5

€ 50 / jaar

Zorg voor blije bijen
Als inwoner, burger of bedrijf kun je
heel simpel een bijvriendelijke omgeving creëren door het aanplanten van
gevarieerde bloemen, of een stukje
groen te voorzien van wat boompjes,
struiken of planten.

Doe mee!
Misschien kunnen andere inwoners
ook wat bijblijheid creëren zodat
Middelkerke kan meedingen naar
‘Bijvriendelijkste gemeente’?
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Meer info? www.weekvandebij.be

De dag start met een bezoek aan de
multiculturele markt op de Slachthuizen van Anderlecht, die wekelijks
meer dan 100 000 bezoekers lokt.
De markt is sedert 20106 uitgebreid
met de Foodmet. Dit overdekte
foodieparadijs bundelt een vijftigtal
kleurrijke voedingszaken.
Om 11.30 u. wordt de “Le champignon
de Bruxelles” in de mysterieuze
kelders van Kuregem bezocht. In deze
ondergrondse champignonkwekerij
wordt ook geluncht.

Brussel of Molenbeek?
In de namiddag kun je kiezen tussen
een busrit waarin je wordt ondergedompeld in de veelzijdigheid van
Brussel. Of je kan te voet op verkenning door Molenbeek. Is het echt een
‘no go zone’? De gids bewijst je graag
het tegendeel. De dag wordt afgerond met een vrij te kiezen avondmaal
in Brussel.

Foto: E.L.

Meer info?

Middelkerkenaars aan de slag
Op maandag 19 maart woonden
enkele inwoners een interessante
infoavond bij over duurzaam bijenbeheer. Imker Bart bezorgde de
deelnemers heel wat inspiratie voor
een betere leefomgeving voor mens
en bij in je tuin of huiselijke groen.

Foodmet en Japanse
champignons

Subsidie aanvragen?
Het aanvraagformulier kan je
verkrijgen bij de milieudienst of via
www.middelkerke.be en moet binnengebracht worden vóór 15 juni 2018.

Meer info?
Inschrijven kan via
milieu@middelkerke.be
059 31 30 16 (bij Tiny De Knock of
Wendy Vandenberghe)

Deelnemen kost € 35 (busreis, fooi,
rondleidingen, een risotto met
Japanse champignons en tweemaal
koffie inbegrepen).

Opstapplaatsen:
kerk Westende om 7.30 u.
kerk Middelkerke om 7.45 u.
kerk van Leffinge om 8 u.
Terugkomst: tussen 20.30 en 21 u.
Je kunt inschrijven tot vrijdag
1 juni via:
Dienst ontwikkelingssamenwerking
059 31 30 16
0474 88 80 73
ontwikkelingssamenwerking
@middelkerke.be

PREVENTIE

Opgepast voor gauwdieven

Laat je niet rollen
Beeld je maar eens in: je zit samen met fijn gezelschap op een terras te genieten van een deugddoend zonnetje.
Plots komt er iemand vragen of je een korte enquête wil invullen. Het formulier wordt snel onder je neus geduwd.
Je weigert vriendelijk waarop de persoon snel afdruipt. Verbazing en ontzetting. Je zonnebril of nieuwe smartphone,
die naast je koffie op tafel lag, is plots verdwenen.

Sluwe trucs

Dichthouden

Discreet

Deze situatie is slechts maar één van
de vele sluwe trucs die gauwdieven
gebruiken om je te bestelen. Ze profiteren meestal van je onachtzaamheid op
drukke plaatsen en momenten.

Gebruik een tasje dat je dicht op je
lichaam kan dragen om geld, identiteitskaart, bankkaart enz. op te bergen. Of
steek je portefeuille in je binnenzak.

Toon niet hoeveel geld je in je portefeuille hebt zitten. Hou je centen reeds
klaar voor de aankoop van een krant,
tram- of busticket.

Sluit je handtas of rugzak. Zorg dat de
sluiting aan de kant van je lichaam zit.

Wat als?

Nochtans kun je met enkele simpele
principes de buit of je bestelingskans
sterk verkleinen.
Laat al wat waardevol is en je niet nodig
hebt thuis. Bedenk of je je volledige
portefeuille nodig hebt. Neem enkel wat
geld, een bankkaart, identiteitskaart en
rijbewijs mee en gebruik zoveel mogelijk
je bankkaart.

Draag je handtas aan de kant van de
huizen.
Zet een handtas, rugzak enz. tussen je
benen als je op een terras zit, hang deze
niet aan je stoel.

Word je toch bestolen, dien klacht in
bij de lokale politie. Bel naar cardstop
070 344 344 om je bankkaart te laten
blokkeren.

PREVENTIE

“
Maar vooral:
geniet van je
vakantie!

Enkele handige voorbereidingstips voor een veilige vakantie

Zorgeloos naar de zon
Ga je deze zomer ver op reis? Dan lijsten we enkele nuttige administratietips
en centjesadviezen op zodat je ook in meer exotische bestemmingen zonder
zorgen kan profiteren van een welverdiende vakantie.

Foto: L.Ca.

‘Plastiek is fantastiek’

Gok niet op één paard

Past je pas?

Binnen de Eurozone betaal je het veiligst
met je Maestro-kaart. De Maestrofunctie zit op elke bankkaart verbonden
aan een (zicht)rekening in België. Je kan
er het goedkoopst geld mee afhalen aan
een bankautomaat. Betaal je aan tafel
met een betaalkaart, zorg er dan voor
dat de ober je kaart niet meeneemt naar
de bar. Voer de betaling aan tafel uit.

Beperk te grote bankbiljetten. Bewaar
je cash geld op verschillende plaatsen
tijdens het reizen of gebruik de safe op
je kamer.

Vergeet je internationale reispassen niet
aan te vragen en dit minstens 7 dagen
voor vertrek. Check de geldigheidsduur
van je identiteitskaart. Sommige landen
eisen een minimale geldigheidsduur van
6 maanden na de terugreis.

Limiet goed ingesteld?
Verhoog je limiet op je kredietkaart.
Handig als je geconfronteerd wordt
met onvoorziene uitgaven. Onthoud dat
buiten de Eurozone er kosten verbonden
zijn aan het gebruik van betaalkaarten.

Bewaar je identiteitskaarten, centen en
betaalkaarten nooit samen. Maak een
kopie van de identiteitskaarten en neem
deze mee op uitstap. Bewaar de originelen in je verblijfplaats.

Goed verzekerd?
Controleer minstens 6 weken voor
vertrek of alle verzekeringen in orde zijn.
Zo heb je tijd om alsnog een verzekering
aan te passen indien nodig.

Hulplijnen
Noteer nummers van je bankrekening(en) en kredietkaarten en het
nummer van Cardstop 0032 70 344 344.
Verwittig je bank (in geval van diefstal,
ook bij diefstal van je smartphone indien
je via je smartphone betalingen doet.
Doe steeds aangifte van diefstal bij de
plaatselijke politie.
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POLITIE

Voel je je veilig?
Veiligheid is een veelzijdig begrip. Mensen geven daar een erg verschillende invulling aan. Om een ruimer beeld te krijgen
op het (on)veiligheidsgevoel organiseert de lokale politie in opdracht van de federale overheid een nieuwe editie van de
veiligheidsmonitor.

Beter zicht op
veiligheidsgevoel
Via de veiligheidsmonitor worden
burgers bevraagd over eventuele onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen,
preventie, het slachtofferschap en de
kwaliteit van het politieoptreden.

Foto: L.Ca.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking
van het veiligheidsbeleid van onze
gemeente. Het is daarom erg nuttig
om de veiligheidsmonitor in te vullen.
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Sommige bevolkingsgroepen doen
bijvoorbeeld sneller aangifte van
bepaalde feiten dan anderen.

Deelname is belangrijk

In een tweede fase zal de monitor
publiek in te vullen zijn via het internet.
De resultaten worden begin 2019
verwacht zodat deze kunnen worden
opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Deelnemen kan eenvoudig, online of via
een papieren vragenlijst. De gegevens
worden anoniem verwerkt.
Een groot deel van de onderzoeksgegevens worden actief verzameld via een
steekproef van 500 000 mensen die de
monitor in de brievenbus gaan krijgen.

Meer info?
www.veiligheidsmonitor.
federalepolitie.be

POLITIE

Wijkinspecteur is vlakbij
Onze wijkinspecteurs zijn een wakkere voelspriet in de verschillende wijken. Ze zijn allen bereikbaar per gsm.
Wanneer de wijkagent niet op dienst is, kan je een bericht inspreken. Opgelet, je belt de wijkagent voor niet-dringende
tussenkomsten. Voor dringende meldingen en/of noodoproepen bel je naar de 101.

WESTENDE-BAD
WILSKERKE

WESTENDE
LEFFINGE
LOMBARDSIJDE

SLIJPE

MANNEKENSVERE
ST.-PIETERS-KAPELLE

SCHORE

Wijk Middelkerke Oost

INP Sigrid HEYLBROECK

0498 90 58 55

Wijk Middelkerke Centrum

INP Rudy VANHOVE

0498 90 58 56

Wijk Westende Bad/Krokodiel

INP Vicky JODTS

0498 90 58 57

Wijk Westende Dorp

INP Jerry VANDAELE

0498 90 58 58

Wijk Wilskerke - Leffinge

INP Luc DESPODT

0498 90 58 59

Wijk Lombardsijde - Hinterland

INP Luc CASTELEYN

0498 90 58 60
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VEILIGHEID

Foto's: Gilbert Notebaert #MachtigMiddelkerke

Redders
ook in juni
aan zee

Ook in juni kan de zomer al flink knetteren, dus zorgt het IKWV voor bijkomende reddingsdiensten. Tussen 15 en 30 juni
zullen redders de stranden aan post 3 (Casino Oost, Middelkerke) en post 11 (Meeuwenlaan, Westende) bewaken.

Zwem in bewaakte zones
Vanaf 1 juli staan de strandredders op alle erkende badzones
en dat iedere dag van 10.30 tot 18.30 u.
De goed opgeleide strandredders bewaken 15 strandzones,
dus het is compleet zinloos en gevaarlijk om in een onbewaakte zone te gaan zwemmen.

Extra diensten
Wie kleine verwondingen oploopt
kan dagelijks terecht op de 6
EHBO-hulpposten van 11 tot 18.30 u.
Die vind je bij post 3 (Casino Oost),
post 4 (Casino West), post 7 (Paul
Houyouxstraat), post 9 (Zeeravenlaan), post 11 (Meeuwenlaan), post 13 (De Kwinte).
Post 4 (Casino West) is speciaal uitgerust met aangepaste
strandwagentjes voor minder mobiele mensen. Je kan de
verantwoordelijken een belletje geven als je eraan komt
(059 31 50 14).
Tussen 1 en 16 september worden opnieuw Post 3
(Casino Oost) en Post 11 (Meeuwenlaan) geopend.

14

Meer info? www.ikwv.be

Veiligheid eerst!
De redders geven je graag nog enkele belangrijke
tips mee.
1. Zwem nooit alleen. Zelfs ervaren zwemmers raken
soms in moeilijkheden.
2. Kun je niet goed zwemmen? Hou dan beide voeten
letterlijk op de grond en ga maar tot borsthoogte
in het water.
3. Blijf weg van strandhoofden, pieren en andere
constructies, ze zijn erg glad door algen en zeewier.
4. Ouders, hou je kinderen goed in de gaten, zowel op
strand als in het water en laat ze een verdwaalbandje
dragen!
5. Koel eerst af voor je het water in duikt.
6. Graaf geen diepe putten op het strand en in de
duinen
7. Laat geen afval achter op het strand.
Gebruik een gratis afvalzakje!
8. Bescherm je goed tegen de zon: smeren is
de boodschap.

HONDEN

Mag ik met mijn hond op
het strand in de zomer?
Tussen 15 juni en 15 september kan je met je hond op het strand wandelen in 3 specifieke zones.
Het gemeentebestuur creëerde een bijkomende zone aan de Louis Logierlaan.

Waar?
Wandelen met de hond is toegelaten in
onderstaande zones.
Op de strook vanaf het strandhoofd ten
westen van de bewaakte zone 'Crystal
Palace' (ter hoogte van het verlengde
van de Idyllelaan) en verder in westelijke
richting tot de grens met Stad Nieuwpoort. Honden dienen aan de leiband
gehouden worden.

“

Zorg dat je altijd een
hondenpoepzakje
bij hebt en
ruim eventuele
uitwerpselen op.

Op de strook vanaf het strandhoofd ten
oosten van de bewaakte zone 'Carlton'
(ter hoogte van het verlengde van de
Sluisvaartstraat) en verder in oostelijke richting tot de grens met de Stad
Oostende. Honden mogen er vrij rondlopen.
Op de strook ter hoogte van de Louis
Logierlaan, vanaf het strandhoofd ten
westen van het sportstrand, tussen de
twee bewaakte zones. Honden dienen
aan de leiband gehouden worden.

Uitzonderingen
Op alle andere plekken op het strand zijn
honden verboden tenzij voor:
• personen met een handicap die
begeleid worden door assistentieen/of blindengeleidehonden;

• politieambtenaren met hun politiehond in de uitoefening van hun
dienst;
• aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening
van een door het gemeentebestuur
vergunde bewakingsopdracht met
hun waakhond.

In de wintermaanden?
In de periode tussen 16 september en
14 juni mag je met de hond overal op
het strand rondlopen. De hond dient
daarvoor wel aan de leiband te lopen.
Eventuele uitwerpselen van hond,
dienen door de begeleider opgeruimd
te worden.
Meer info?
www.middelkerke.be/honden

MEEUWEN

Foto: E.V.N.

Voorkom meeuwenoverlast
Hoewel meeuwenhinder in Middelkerke nog meevalt, is het toch aangewezen om met enkele gerichte maatregelen
meeuwenhinder niet uit te lokken.
Meeuwen bereiden heel actief hun broedingsperiode in april
en mei voor. Meeuwen bouwen vaak een nest
achter de opstaande kant van een plat dak,
of achter schouwen. Als je eventueel
vogelactiviteit gewaar wordt kan
er eventueel een net gespannen
worden om de vogels te verhinderen een nest te bouwen.
Als je een probleem met
meeuwen(nesten) opmerkt,
contacteer dan de brandweer.

Vuilniszak
Let wel: de brandweer rukt niet uit als het gaat om opengereten
vuiniszakken. De beste manier om dat te zoveel mogelijk te
voorkomen is de vuilniszak op de juiste tijdstippen buiten zetten,
zodat meeuwen er geen vrij spel hebben. Of gebruik de ondergrondse containers.
Meer info?
Bel 112 indien je een interventie nodig acht.
Of surf naar www.zone1.be

15

PREVENTIE

Hondenpoep laten liggen is ronduit asociaal gedrag en ziekmakend

Yo! Niks vergeten?
De lente is gearriveerd, bloemen ontluiken, de dagen worden langer en warmer, mensen komen meer buiten … en daar
is ook de hondenpoep weer. Hondenpoep op onze straten, pleinen en perken blijft de meest ergerlijke vorm van overlast.
Het gemeentebestuur zet nog maar eens in op een uitgebreide bewustmakingscampagne.

Mentaliteit
Wat is dat toch met sommige hondeneigenaars? De meeste baasjes ruimen
netjes de hondenpoep op, maar toch
zijn er enkelen die het normaal vinden
om hondenpoep te laten liggen waar de
hond het gedropt heeft. Vaak hebben
baasjes hondenpoepzakjes bij maar
gebruiken die niet, of de hond wordt
vanuit de inkom van het appartementsgebouw op de dijk losgelaten om zijn/
haar behoefte te doen, of de hond doet
zijn behoefte op het strand. Baasjes
denken dan vaak: “De zee zal het wel
wegspoelen…” of “De straatveger moet
het maar opkuisen, daar worden ze toch
voor betaald niet?”

10% nalatigen, 100%
ergernis
Eigen onderzoek leert dat 10% van de
hondenbaasjes moedwillig en telkens
opnieuw hondenpoep laat liggen tot
ergernis van 100% van de burgers.

Maximale GAS-boete
Het gemeentebestuur zet veel
middelen in om het openbaar domein
net te houden. Het laten liggen van

hondenpoep is de volledige verantwoordelijkheid van het hondenbaasje. Wie
betrapt wordt, kan een GAS-boete van
€ 350 krijgen. Het niet bijhebben van
hondenpoepzakjes kan ook leiden tot
een GAS-boete. Het gemeentebestuur
zet extra middelen in om controles uit te
voeren. Maar wie het goed doet, wordt
door de controleur ook beloond.

“

Respecteer
je buurt en ruim
die hondenpoep
op.

Nieuwe campagne
Er werd een nieuwe sensibiliseringscampagne opgezet waarbij 4 nieuwe
affiches overal in ons straatbeeld gaan
verschijnen. Je kan de affiche uit deze
Sirene knippen, de affiche downloaden
via de website van de gemeente
Middelkerke, ze afhalen aan de balies
van het MAC, toerismebureaus of
bibliotheken/trefpunten. Daar vind je
tevens de 4 affiches als sticker terug.

Respect voor je buurt
De netheid van ons openbaar domein
belangt iedereen aan. Roep gerust
iemand na met “Yo! Niks vergeten?”
indien het baasje de poep laat liggen en
wijs erop dat je respect voor de buurt
moet hebben.

Hondenpoep maakt ziek
Vraag aan mensen wat hun grootste
ergernissen zijn inzake de openbare
ruimte en je krijgt gegarandeerd
“hondenpoep” als één van de
antwoorden. Achtergelaten hondenpoep vind je steevast terug in de top
3 van overlast in de publieke ruimte.
Hondenpoep is niet alleen ergerlijk,
het is ook letterlijk vuil en ziekmakend.
Het Amerikaanse milieuagentschap EPA
plaatst hondenpoep zelfs in het lijstje
van ernstig vervuilende stoffen zoals
oliën en chemicaliën. Hondenpoep tast
de ondergrond aan, verkleurt planten.
Hondenpoep krioelt ook van de
bacteriën, voornamelijk colibacteriën.
Die veroorzaken allerhande ziektes van
het (menselijk) spijsverteringsstelsel.
Spoelwormen kunnen in het slechtste
geval hart- en nierfalen veroorzaken.
Om nog maar te zwijgen over de
gevaren van de lintworm. Dus gebruik
gewoon dat hondenpoepzakje en ruim
de hondenpoep op. Zorg voor een
nette, maar ook gezonde omgeving.

Meer info?
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Foto' E.L.

Preventiedienst
preventie@middelkerke.be
059 31 30 16

YO!

Niks
vergeten?

max.

€350
boete

DE STRAAT

Stille getuige
van de opkomst
van het moderne
comfort

De site van de gasfabriek
(vandaag: gemeentelijke werkhuizen), naast het bevroren
Graningategeleed (1947)
(foto’s collectie
Ronny Van Troostenberghe)

Gasstraat
In elke Sirene maken we een portret van één van de 345 straatnamen in Middelkerke.
In deze editie vertellen we het verhaal van de straat die plaats gaf aan het ontstaan van
de openbare voorzieningen in Middelkerke, de Gasstraat.

Energie aan zee

Lobbyen voor energie

Wie eind 19e eeuw vanaf de Spermaliestraat de huidige Gasstraat inwandelde,
kwam aan het kruispunt met de Molenstraat uit op de nieuwe gasfabriek.
De naam van de straat is een mooi
eerbetoon aan het ontstaan en het
belang van de openbare voorziening
van energie in onze gemeente.

Om dat aan te pakken, werden er in
de jaren 1890 hogere machten ingeschakeld. Joseph Casse bijvoorbeeld,
gemeenteraadslid en directeur van het
kinderziekenhuis (waar er een eigen
gasinstallatie en waterzuiveringsstation
was) sprak zijn connecties in Brussel
aan, o.a. minister Paul de Smet de
Naeyer. Hij verkreeg de toelating én de
middelen om het eerste rioleringsnet
aan te leggen in 1899, met een bijhorend
waterzuiveringsstation, om zo het afvalen rioolwater in zee te lozen.

Vandaag vinden we het normaal dat er
water uit de kraan komt, dat ons huis
verwarmd wordt, dat er een krachtbron
is die vele apparaten voedt. Toen de
badplaats Middelkerke nog in de kinderschoenen stond, was dit dagelijks gemak
nog onbestaande. De meeste toeristen
die Middelkerke bezochten, waren
een hoog comfortniveau in hun thuisstad
wel gewoon. Ze wilden dat dus ook
aan zee.
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Het drinkwater voor de dorpskern kwam
uit de Sluisput. Die bevatte door duinenzand gefilterd water dat werd verdeeld
naar de dorpskern, waar het uit drie
pompen kwam: één aan de pastorie
(vandaag gemeentehuis), één aan de
school (vandaag Westendelaan) en één
aan de Sluiswijk. Afgelegen villa’s kregen
een eigen waterput.

Oeps… daar is de
Dronkenput
In 1897 werd besloten een betonnen
leiding van het kanaal NieuwpoortPlassendale naar een grote vergaarbak
in de Veldstraat aan te leggen. Door
de kracht van het stijgend grondwater
kwam de bak scheef te liggen… en zo
ligt hij er nog altijd: de Dronkenput.
De eerste toeristische attractie van
Middelkerke was geboren.
De rechtstreekse aanvoer van
drinkwater vanuit de Sluisput bleek
snel ontoereikend. Uiteindelijk slaagde
men erin om vanuit het kanaal chemisch
gezuiverd water te pompen naar de
eerste watertoren in de Joseph
Casselaan. We schrijven 1898.

Gasketel in 1977, net voor de afbraak.

Gas dankzij de koning
De eerste krachtbron was gas. Oostendenaar Denis Verhaeghe-Baele (die
hier later ook een eigen straat kreeg)
had een eigen steenbakkerij, bouwde
een van de eerste hotels in Middelkerke én was een man met connecties
bij de hoogste kringen in Brussel; lees:
Leopold II ‘hemzelve’. Hij kreeg in 1897
een contract waarmee hij de publieke
verlichting van gaslantaarns mocht voorzien. Hij bouwde zijn gasfabriek vlakbij
het waterzuiveringsstation (vandaag zijn
daar de gemeentelijke werkhuizen in de
Molenstraat gevestigd). De bevolking
werd opgeroepen om hun huizen op de
leidingen te laten aansluiten. Het werd
voor vele huishoudens het afscheid van
de petroleumlampen.

‘Elektriek’ vs gas
De ‘verlichting’ van Middelkerke werd
als een grote stap voorwaarts gezien en
feestelijk ingehuldigd met een stoet, een
fanfare en het plechtig aansteken van de
eerste twee gaslampen in het gemeentehuis. Er werd een werkman aangesteld
die de openbare verlichting op de
Zeedijk en in de hoofdstraten dagelijks
moest aansteken en uitdoven.
Deze stap was amper gezet of er kwam
concurrentie voor het gas als energiebron. Door het dossier van de aanleg

van de elektrische tramlijn langs de
Zeedijk (1897) drong men aan om de
openbare verlichting op de Zeedijk
hierop aan te sluiten. Gas zal dan ook in
de loop van de 20e eeuw het pleit tegen
elektriciteit verliezen. De site van de
gasfabriek in Middelkerke werd ontmanteld in 1953 en 1986.

Nieuwe hondenweide in
Westende
Onlangs namen de buurtbewoners
van de wijk Sportstraat-Hofstraat
en hun kwispelende huisvrienden
een nieuwe hondenspeelweide in
gebruik. Dit is een verwezenlijking
vanuit Wilde Wijken dat ervoor zorgt
dat de buurtbewoners onder een
fijne dynamiek werken aan een
bruisend dagelijks leven in de wijk.

Ken jij ook
interessante
plaatsen?
Is er een leuk verhaal verbonden
aan jouw straat? Woont er iemand
met een unieke hobby?
Of heeft je straat een opmerkelijke
geschiedenis?
Laat het weten via
www.middelkerke.be/destraat

Honden kunnen er vrij en onbezorgd
spelen en snuffelen. Bedoeling is wel
dat eventuele ‘cadeautjes’ van de
honden netjes worden opgeruimd.
Dankzij de hondenspeelweide
kunnen buurtbewoners er gezellig
bijpraten over de fratsen van hun
favoriete huisdieren terwijl de sloebers op hun beurt verbroederen met
hun naburige soortgenoten.

Meer info?

Meer info?

www.middelkerke.be/destraat

participatie@middelkerke.be
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EERSTE HULP

Middelkerke installeert 11 publieke AED-toestellen

Levens redden binnen handbereik
“Leven zaalvoetballer gered dankzij AED”, is de eerste link die verschijnt na het invoeren van ‘AED’ in een bekende
internetzoekmachine. Meteen bewijst dit artikel het belang en het nut van de AED-toestellen. Dankzij die toestellen kan
iedereen – zonder gespecialiseerde opleiding of achtergrond – een mensenleven redden.
De gemeente Middelkerke installeerde nu 11 AED-toestellen op cruciale locaties.

Wat is een AED?

Oog in ’t zeil

AED staat voor automatisch externe
defibrillator. Het is een draagbaar toestel
dat een elektroshock kan toedienen
indien iemand kampt met levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel
werkt volledig autonoom en detecteert
zelf als het effectief een schok moet
toedienen.

Omdat een onberispelijke werking van
de AED-toestellen letterlijk van levensbelang is, roepen we alle inwoners op
om eventuele schade of onregelmatigheden aan de AED-toestellen te melden
via onthaal@middelkerke.be.

Makkelijk te bedienen
In een noodsituatie is eenvoud en rust
erg belangrijk. Daarom zijn de toestellen
erg eenvoudig te bedienen. Meestal
zijn er maar twee knoppen (een aan- en
uitknop en eventueel een knop om de
shock toe te dienen). Nadat de sensoren
op het slachtoffer zijn geplakt, neemt
het toestel automatisch de controle van
de situatie over.
Het roept je op om de hulpdiensten te
contacteren. Het detecteert en analyseert het hartritme en bepaalt zelf als
er een shock nodig is. Nadien begeleidt het je via de ‘adviesstem’ met de
verplichte hartmassage.

Locaties AED-toestellen
Gemeente

Gebouw

Wilskerke		

Fleriskotstraat 33

Leffinge

De Zwerver

Dorpsstraat 97

Slijpe

Voetbalkantine

Diksmuidestraat 21

Sint-Pieters-Kapelle

Kerk

Sint-Pietersstraat 1

Schore

Scora

Lekestraat 1

Mannekensvere

Oud-Gemeentehuis

Bruggesteenweg 83-85

Lombardsijde

Sporthal De Bamburg

Baronstraat 25

Westende-dorp		
		

Kruispunt
Westendelaan-Henri Jasparlaan

Westende-bad

Lavatory Meeuwenlaan

Zeedijk t.h.v. Meeuwenlaan

Middelkerke

Zwembad

Populierenlaan 20

Middelkerke

Gemeentehuis (MAC)

Spermaliestraat 1

Opleidingen
Naast het plaatsen van de
toestellen organiseert het
gemeentebestuur vanaf
midden mei samen met
het Rode Kruis enkele open
opleidingen. Die vinden
telkens plaats tussen 19 en
22 u. volgens onderstaand
schema.
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Adres

Hierbij zal zowel de bediening
van het toestel als reanimatie
aan bod komen.

Waar

Wanneer

Zaal Scora, Schore

Maandag 4 juni

Zaal Ter Zelte, Slijpe

Woensdag 6 juni

De Zwerver, Leffinge

Woensdag 23 mei

Zaal De Kilt, Westende

Maandag 28 mei

Centrum De Branding,
Middelkerke

Dinsdag 5 juni

Inschrijven is verplicht!
onthaal@middelkerke.be met vermelding van
jouw naam, aantal deelnemers en locatie.

WELZIJN

LEIF organiseert zitdag voor levenseindevragen in Welzijnshuis

Het is niet leuk, maar
wel nuttig…
LEIF staat voor Levens Einde Informatie Forum en informeert zowel burgers,
patiënten als zorgverleners rond waardige levenseindezorg. We denken er niet
graag aan, maar een beetje voorbereiding zorgt voor het voorkomen van heel
wat problemen wanneer het nodig blijkt. LEIF verzamelt actief alle nuttige
informatie uit verschillende zorginstanties en brengt ze tot bij jou.
Juridisch en administratief
kluwen
Het juridisch kader rond heel wat eindelevensthema’s zijn vaak ingewikkeld en
uitgebreid. Medewerkers van LEIF staan
je daarom graag deskundig te woord
over regelingen rond wilsbeschikkingen,
euthanasie, orgaandonering.
Ze schetsen je rechten als patiënt en
rechtbehoevende en kunnen je vanuit
een sterke praktijkervaring doorverwijzen naar de correcte instantie of
je wegwijs helpen in wat vaak een
administratief kluwen van papieren en
documenten is.

Zorgplanning

Waar en wanneer?

Maar je kan er ook terecht voor
informatie rond persoonlijke
zorgplanning en alle vragen die rijzen
bij een eventuele opname in een
rust- of verzorgingscentrum.

Elke 4e donderdag tussen 14 en 16u
in het Welzijnshuis - lokaal dienstencentrum De Stille Meers.

Zitdagen
In Middelkerke organiseert LEIF
maandelijkse zitdagen op de vierde
donderdag. Die zijn op afspraak,
laagdrempelig en gratis.

Maak een afspraak via 059 31 92 10
(bereikbaar elke werkdag
van 9 tot 11.30 u en van 13 tot 16 u)

Contactgegevens
Welzijnshuis – Lokaal dienstencentrum
De Stille Meers, Sluisvaartstraat 17,
8430 Middelkerke - 059 31 92 10
Meer info?
www.leif.be - www.levenshuis.be/leif

WELZIJN

WELZIJN

Gewoon bijzonder

‘Levensdans’

Duinhelm is een organisatie die mensen met een (vermoeden
van) mentale of fysieke beperking ondersteunt rond wonen,
werken en vrije tijd.

Levensdans nodigt je uit om je te verbinden met jezelf, de
anderen en de wereld. Leer beter naar je lichaam te luisteren
en ontdek nieuwe mogelijkheden om je uit te drukken.
Levensdans is lichamelijk niet zwaar, geschikt voor elke leeftijd en ook voor mensen met een beperking.

Mensen met een beperking zijn evenwaardige burgers met
aangepaste noden. Duinhelm speelt daarop in en hanteert
hun expertise om hen zo goed mogelijk bij te staan.
Het aanbod is ruim en divers en kan veel betekenen voor de
leefkwaliteit van mensen met een beperking.

Wekelijkse zitdag
Duinhelm organiseert een wekelijkse zitdag in het Middelkerkse Welzijnshuis. Leen of Lynn ontvangen je graag iedere
maandagvoormiddag tussen 9 en 12 u. voor allerlei informatie of doorverwijzing.
Als dat moment minder past, kan je altijd terecht bij het
zorgloket van Duinhelm (Rietmusstraat 24, 8400 Oostende)
dat iedere voormiddag tussen 9 en 12 u. open is. Of maak
een afspraak via 059 51 17 51.
Meer info? www.duinhelm.be

De lesgeefster is Anna Svetlitskaya, een in Moskou
gediplomeerd trainster in creatieve bewegingspraktijk.

Meer info?
Welzijnshuis – lokaal dienstencentrum,
Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke in de zonnezaal
Op 5 mei, 19 mei, 26 mei en 2 juni en 16 juni
van 9.30 u. tot 11 u.
Max. 20 deelnemers per datum
€3,5/ les
Contactgegevens?
Welzijnshuis – lokaal dienstencentrum
Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke - 059 31 92 10
www.middelkerke.be
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JEUGD
LOKALE ECONOMIE

School’s out:
op naar Popeiland!

Correcte gegevens voor
hinderpremie

Gedaan met de proeven of de examens. De zomervakantie
staat voor de deur. En om dat te vieren trekt de
Middelkerkse jeugddienst traditioneel naar Popeiland, een
fijn festival voor kinderen met massa’s randanimatie. Dit
jaar op woensdag 27 juni 2018 op het Domein Puyenbroeck
in Wachtebeke.

Als je als ondernemer hinder ondervindt door
wegenwerken, informeert de Vlaamse overheid je
over een mogelijke hinderpremie.

Het volledige programma van de optredens kan je vinden op
www.popeiland.be.

Gegevens niet correct, geen premie
Deze informatie bereikt je via het e-mailadres dat je hebt
opgegeven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO). Indien in deze database geen of een verkeerd
e-mailadres staat, kan je geen aanspraak maken op een
eventuele hinderpremie. check dus nu de gegevens van
jouw onderneming op www.myenterprise.be.

Ben je tussen 6 en 12 jaar en hou je van muziek dan is Popeiland zeker iets voor jou. Er is begeleiding mee, maar mits
schriftelijke toestemming van ouders of voogd mogen kinderen
van het vijfde en zesde leerjaar alleen lopen.
Meer info?
Met je vrijetijdspas kan je online inschrijven via https://inschrijvingen.middelkerke.be vanaf dinsdag 22 mei 2018 om 17 u.
Heb je nog geen vrijetijdspas geen probleem? Geen probleem,
je kan de pas kopen in het MAC of online.
Busje komt zo!
Uur vertrek

Locatie

Uur terugkomst

12.30 u.

Kerk Lombardsijde

19.55 u.

12.35 u.

Kerk Westende

19.50 u.

12.40 u.

Jeugddienst Middelkerke

19.45 u.

12.50 u.

Kerk Leffinge

19.35 u.

12.55 u.

Kerk Slijpe

19.30 u.

PARTICIPATIE

Nieuw jeugdatelier
Er is een nieuw vrijetijdsaanbod voor mensen met een
beperking. Ze kunnen leuke binnen-en buitenactiviteiten doen.
Iedere eerste zaterdag
van de maand
van 14 tot 17 u.
in de Calidris.

Meer info?
Dienst participatie
Deelnemers kunnen zich verplicht inschrijven
via participatie@middelkerke.be
vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden (fysieke leeftijd).
Per namiddag betaal je € 3 ter plaatse.
participatie@middelkerke.be
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059 31 30 16

Gemeentelijke acties
Wil jij steeds op de hoogte gebracht worden van
gemeentelijke acties die onze lokale economie
versterken en stimuleren? Bezorg dan eveneens
jouw e-mailadres aan de dienst lokale economie via
economie@middelkerke.be.

CULTUUR

Fin de saison,
nieuw seizoen om de hoek
Op zaterdag 9 juni organiseert de cultuurdienst een ‘fin de saison’. Cultuur Middelkerke mag trouwens terugblikken
op een kleurrijk en druk bijgewoond cultureel seizoen 2017-2018. Er wordt van de gelegenheid meteen gebruik
gemaakt om het nieuwe seizoen aan te kondigen.

Nieuwe brochure
Wie de ‘fin de saison’ bijwoont, zal in alle exclusiviteit
meteen kunnen kennismaken met de voorstelling van
het volgende seizoen, want toeschouwers kijgen als
eerste de nieuwe cultuurbrochure in handen.

Try-out: ‘Marinus’
Foto: Kristof Kimpe

Die fin de saison krijgt trouwens nog een fijn artistiek
randje, want Sebastien Dewaele en Peter Bultink van
Compagnie Cecilia tonen hun kraakverse voorstelling
‘Marinus’ in try-out aan het publiek in onze foyer.
‘Marinus’ duikt in de - zo goed als vergeten - kapersgeschiedenis, die is nochtans bepalend geweest
voor de Europese geschiedenis.

Meer info?
Kaartjes voor ‘Marinus kosten € 5 en zijn ook te reserveren
via onze verkoopkanalen.
Cultuurdienst Middelkerke

Wist je dat de grote Piet Hein stierf door een kogel van
een kaper van onze contreien? En dat de legendarische
Franse kaper Jean Bart door een kaper van de Noordzee
bevrijd werd uit zijn Engelse gevangenis?

Ticketverkoop vanaf 18 juni

cultuurdienst@middelkerke.be
059 31 95 53
tickets.middelkerke.be www.cultuur.middelkerke.be

De cultuurbrochure zal voor iedereen beschikbaar
zijn vanaf 15 juni. Vanaf maandag 18 juni kan iedereen
kaartjes reserveren voor het volgende seizoen via alle
verkoopkanalen.

CULTUUR

Zaal Wilskerke
klaar voor gebruik
Vanaf 1 april is de gemeenschapszaal in Wilskerke bruikbaar voor
het verenigingsleven en kleinschalige privé-activiteiten.
Meer info?

Kleine zaal

Gebruiksvoorwaarden

Zaal Wilskerke

Deze zaal is geschikt voor kleinschalige
activiteiten met een maximum van 75
aanwezige personen. Er is ook huisraad
aanwezig voor ongeveer 50 personen.

De gebruiksvoorwaarden en huurprocedure is dezelfde zoals voor alle andere
gemeentelijke zalen.

Fleriskotstraat 33

Het dagelijkse beheer is in handen van
de cultuurdienst.

8433 Wilskerke
Je kan de zaal online aanvragen via
www.middelkerke.be/zaalverhuur
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SPORT

Doe mee aan
de 10.000 stappenclash

Citytrail
voor het hele gezin

Wil je meer bewegen? Dat kan heel
eenvoudig: met 10.000 stappen
per dag (of 8000 voor 65-plussers)
beweeg je al voldoende voor een
goede gezondheid.

Iedereen kan terecht op de
gevarieerde omloop van de
CityTrail@Middelkerke. Je kan kiezen
tussen een traject van 7,5 of 10 km.
Wandelen kan ook. Je start gewoon
iets vroeger, maar je legt hetzelfde
traject af.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en
de Vlaamse Logo’s organiseren met
steun van de Vlaamse overheid de
‘Vlaamse 10.000-stappenclash’.
Dit is dé stappencompetitie tussen
alle Vlaamse en Brusselse gemeenten
en steden.
Van 1 t.e.m. 31 mei kun je het al
stappend opnemen tegen de
inwoners van alle andere 150
Vlaamse gemeenten en steden.

Plezier en ontdekken
De CityTrail@Middelkerke is geen
wedstrijd. Het is een plezierige en
sportieve ontdekkingstocht langs
de meest verrassende plekjes en
gebouwen in Middelkerke. Iedere
deelnemer krijgt ook een leuk
aandenken. Schrijf je maar snel in,
want de plaatsen zijn beperkt.

Bovendien maken alle deelnemers
wekelijks kans op leuke prijzen.
De gemeente of stad die na één
maand de meeste stappen zette is
de grote winnaar.

Meer info?
Op zaterdag 9 juni 2018.
Wandelaars starten om 18.30 u.,
lopers starten om 19 u.
Registratie (inschrijven, borstnummer…) in centrum De
Branding, Populierenlaan 35,
8430 Middelkerke. Start in
Onderwijsstraat t.h.v. stripmuur
Lucky Luke.
Kostprijs en
reserveringsgegevens?
7,5 km: vvk € 4 – add € 6
10 km: vvk € 6. – add € 6

Foto: E.L.

Inschrijven kan via
inschrijvingen.middelkerke.be
Contactgegevens?
Sportdienst
sportdienst@middelkerke.be
059 31 99 50
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www.10000stappen.be

Wie heeft er al gehoord van
sup’en? Deze veelzijdige watersport
peddelt stilletjesaan naar een grote
populariteit.

Alternatieve en natte BBB

Registreer je gratis op
www.10000stappen.be en sluit aan
bij de groep van Middelkerke.

Waar en wanneer?

SUP de IJzer af

www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/
sport

Je staat rechtop op een stabiele
surfplank en je beweegt je voort
met een lange roeispaan. Het is een
ideale workout voor rug-, buik- en
beenspieren en het is een fijne,
ontspannende manier om de omgeving te verkennen.
Speelvogels kunnen er ook weg mee,
want wie al wat ervaring heeft, kan
ook surfen met een sup.

Paddle Front Sup
Wie zin heeft om de sport te leren
kennen, kan deelnemen aan de
Paddle Front Sup Gathering op
zaterdag 10 juni.
Je legt een mooi traject langs de Ijzer
af en eindigt in de surfbar aan het
Spaarbekken in Nieuwpoort.

Meer info?
Er zijn twee afstanden:
6 en 17 km. Ook het materiaal
ligt ter beschikking.
Aankomst is aan de surfclub Koko
Loco te Nieuwpoort waar er een
eetbuffet voorzien is voor iedere
deelnemer.
De deelnameprijs bedraagt
€ 25,00.
Inschrijven kan via
www.paddlefront.com.

CULTUUR

Slijpe herdenkt
Leo Yperman

Foto: E.L.

Beaufort kleurt
de kust

Het gemeentebestuur en de
kerkfabriek van Slijpe organiseren
drie opmerkelijke evenementen
in de Sint-Niklaaskerk van Slijpe
n.a.v. de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog.

Sinds 30 maart bezaait Beaufort 2018 de hele kustlijn met enkele
monumentale kunstwerken. In Middelkerke en Westende kun je twee
kunstwerken bewonderen. Eentje daarvan blijft permanent op zijn locatie
staan.
Beloofde land
Op het strand aan het De Greefplein
installeerde Beaufort 'Beloofde Land'
van Kader Attia.
40 spiegels symboliseren een respectvol
graf of herdenkingsmonument voor
degenen die als vluchteling op weg
naar Europa zijn gestorven of die er als
koloniaal soldaat vochten. Het thema
is uiteraard brandend actueel met de
huidige vluchtelingenproblematiek.
De installatie belichaamt de kloof
tussen fantasie en werkelijkheid voor de
migrant, terwijl de bezoeker die zichzelf
in de spiegel ziet slechts tijdelijk in het
verhaal wordt opgenomen en er elk
moment weer kan uitstappen.

The Navigator
Het imposante beeldhouwwerk The
Navigator Monument van Simon
Dybbroe Møller is gebaseerd op het
logo van Netscape Navigator, de allereerste webbrowser.

Het beeldhouwwerk werd geplaatst
tegen de achtergrond van een
uitgestrekte hemel en de immer veranderende Noordzee. We weten dat
de bodem onder het wateroppervlak
bezaaid ligt met onderzeese communicatiekabels, een wirwar van lange
snoeren die de fysieke structuur van het
internet vormen. Heel toepasselijk dus
dat Westende, een stad gebouwd door
de familie van Paul Otlet, een internet
visionair, vandaag dit monument voor
een vroegere internettoepassing huisvest.

Permanent in Middelkerke
De gemeente Middelkerke heeft The
Navigator aangekocht zodat het na
Beaufort2018 permanent op deze locatie
blijft.
Rond Beaufort 2018 zijn ook heel wat
arrangementen en routes uitgestippeld.
Neem eens een kijkje op de website
voor alle informatie.
Meer info?
www.beaufort2018.be

Dagboeken van Leo Yperman
Honderd jaar geleden diende Leo
Yperman, een jonge seminarist uit
Slijpe, in het leger als brancardier. Hij
sneuvelde tragisch op het einde van de
oorlog. In zijn oorlogsdagboeken, die
nu voor het eerst gepubliceerd worden,
getuigt hij van de verschrikkingen van
de oorlog.

Tentoonstelling
‘Een droom aan flarden’
2 juli t.e.m. 11 november 2018
In de tentoonstelling (opgezet door
het gemeentebestuur, de familie, de
heemkring Graningate en de kerkfabriek), kijken we door de ogen van
Leo Yperman naar de ‘Groote Oorlog’.
Aan de hand van dagboekfragmenten,
authentieke voorwerpen en foto’s wordt
het dramatisch verhaal gebracht van
de gruwel van de oorlog. Een origineel
schilderij van Modest Huys tekent een
uniek beeld van het oorlogsdorp Slijpe.

Theater op locatie
2, 3 en 4 november 2018
De Sint-Niklaaskerk wordt het decor
voor een uniek theaterstuk geïnspireerd op de dagboeken van Leo
Yperman. Slijpenaar Jensen Baert
kruipt in de huid van de jonge seminarist-brancardier en brengt een origineel
en beklijvend portret van de waanzinnige oorlog.

Vredeswake
10 november
In de vredeswake klinkt het diepe
verlangen naar vrede. Het Torhoutse
koor Decolores zingt liederen van
hoop en vrede.
Meer info?

Foto: E.L.

Volg alle ontwikkelingen via
www.cultuur.middelkerke.be
cultuurdienst@middelkerke.be
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ADVIESRADEN

Engagement,
participatie en inspraak
Op 14 oktober bepalen de gemeenteraadsverkiezingen wie de komende zes jaar het gemeentebestuur mag leiden.
In de marge worden alle adviesraden opnieuw samengesteld. Deze vertegenwoordigers van ‘het middenveld’ sturen
het gemeentelijk beleid rond diverse thema’s. Onlangs maakten de adviesraden hun verlanglijstjes voor de nieuwe
beleidperiode bekend. In vaktermen: de memoranda.

Wat is een adviesraad?
Een adviesraad is een groep
gemotiveerde inwoners die het
gemeentebestuur adviseert over heel
uiteenlopende domeinen.
Die raden bestaan uit experts en
afgevaardigden van verenigingen en
vertegenwoordigen zo het middenveld
bij het gemeentebestuur.
Op een infoavond stelden de voorzitters
van zes adviesraden hun verlanglijstjes
voor aan de verschillende politieke
formaties van Middelkerke.

Actief ouder worden
De Middelkerkse seniorenraad wil nog
nauwer in contact staan met het schepencollege om hun “schat aan ervaring
en kennis delen ten behoeve van de
Middelkerkenaars zodat ouderen en
senioren er actief ouder kunnen worden
in een zorgzame omgeving. Ze ijveren
voor een blijvende ondersteuning van
het broodnodige vrijwilligerswerk en
pleiten voor een betaalbare samenleving.
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Sportinfrastructuur
en -educatie
Belangrijkste werkpunten volgens de
Middelkerkse sportraad: “Blijven investeren in degelijke infrastructuur zodat
de talrijke sportclubs niet belemmerd
worden in hun groei en blijven inzetten
op een goeie sporteducatie binnen het
basisonderwijs, te beginnen met de
kleuters.”

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Het Noord-Zuidcomité bewaakt de
beleidsdomeinen duurzaamheid en
ontwikkelingssamenwerking. Het wil
dat het gemeentebestuur prioriteit
blijft geven aan de zes strategische
duurzaamheidsdoelstellingen: armoede
bestrijden, onderwijs ondersteunen,
waterbeheer optimaliseren, duurzaam
omgaan met energie, minderheden
ondersteunen en duurzame consumptie
stimuleren.

Een politiek cultuurambt
Volgens de cultuurraad zit er heel
wat winst in het bundelen van alle
culturele bevoegdheden onder één

schepenpost. Verder hopen ze dat het
gemeentebestuur de bestaande subsidiëringssystemen blijft handhaven.

Wonen en mobiliteit
Volgens de jeugdraad moet het
gemeentebestuur werk maken van een
woon- en mobiliteitsbeleid afgestemd
op jongeren. Ze pleiten voor een langetermijnvisie voor de locatie van de
speelpleinwerking en een flexibiliteit in
de aanstelling van de monitoren.

Universal design en
toegankelijkheid
De jongste adviesraad - voor toegankelijkheid en inclusie - mag al redelijk wat
realisaties op het palmares schrijven: de
belevingsdag, de installatie van de tillift
in het zwembad en de ondertekening
van de charters rond toegankelijkheid.
Voor de toekomst willen ze onder andere
dat het gemeentebestuur het principe
van het universal design vooropstelt in
openbare werken en gebouwen. Dat
principe zorgt ervoor dat iedereen op
dezelfde manier gebruik kan maken van
verschillende voorzieningen.
Meer info?
www.middelkerke.be/adviesraden

Nor

FEEST
HET PA IN
RK
man

DAG VAN HET PARK

Middeleeuws
parkfestijn
Volop genieten van natuur en groen in het mooie park van
Middelkerke. Feest in het Park laat het park stralen in al zijn glorie
en biedt een dag lang vertier en plezier in het gras, dit jaar met een
feestelijk middeleeuws tintje.

2me7i

2018

Feest en plezier

Tot vorig jaar werd Feest in het Park
gekoppeld aan de nationale dag van het
park. Die traditie wordt nu stopgezet,
maar de gemeente Middelkerke blijft
dezelfde dag wel het park in de kijker
zetten.

Gratis!
De enthousiaste lieden
van volkkunstgroep
De Sloepe uit Heist brengen
een afwisselend programma met
optredens en initiaties..

Op het grote grasplein waan je je in
een echt middeleeuws dorp. Je zal er
kunnen genieten van demonstraties en
workshops zoals zwaardvechten, boogschieten, maliën breien, wol verwerken
of kruiden mengen. Enen smid zal naarstig aan het werk zijn. Oude volksspelen
garanderen plezier voor het hele gezin.

rk

zondag

Park in de kijker

Middeleeuws dorp

dpa

Tien misleidende muzikanten, tien
would-be clowns, vreemd aangekleed
en eigenwijs opgemaakt met tien bizarre
zelf ontworpen en vervaardigde instrumenten. Kortom: tien heren vol warme
humor en verrassende muziek.

Honger en dorst
Vrees niet! Enkele plaatselijke
verenigingen verwennen je de hele dag
met drankjes, zoetigheid en iets lekker
op de barbecue.

Meer info?
Gratis toegankelijk op zondag 27
mei 2018, van 11 tot 18 u. in het
Normandpark, Middelkerke.
Dienst evenementen
evenementen@middelkerke.be
059 31 91 31
visit.middelkerke.be

Laat je vereniging erkennen!
Je vereniging laten erkennen geeft zo zijn voordelen. Je kunt gratis gebruik
maken van de gemeentelijke infrastructuur en je kunt subsidies aanvragen.
Per jaar organiseert de gemeente twee erkenningsrondes: een in januari en
een in juni. Voor de erkenningsronde van juni dien je tegen ten laatste 31 mei je
aanvraag hebben binnengebracht.
De voorwaarden om je o.a. te laten erkennen zijn: de vereniging heeft minimum
1 jaar werking achter de rug en staat open voor de Middelkerkse bevolking, de
vereniging heeft haar zetel en werking in Middelkerke,...
Meer info?
cultuurdienst@middelkerke.be - 059 31 95 53
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ZORG

Middelkerke is trots op
Ter gelegenheid van de Dag van de Zorg op 18 maart zetten
de zorgcampussen De Stille Meers en De Ril hun deuren open
voor het grote publiek.
Je kon er kennismaken met alle verschillende faciliteiten die
het Welzijnshuis onder dak heeft.
En uiteraard waren de sympathieke en gemotiveerde bewoners
trekpleister van de dag!

Foto's: Luc Cassiman
#MachtigMiddelkerke
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alle zorgverleners
in Middelkerke
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LEVEN

Huwelijken
Deprez Noël & Vansteenbrugge Mieke

14 februari 2018

Barrat Dirk & Bloes Vicky

02 maart 2018

Foucaud Jérémie & Blaton Leslie

03 maart 2018

Geboorten
Verpoort Matz – Lombardsijde

15 januari 2018

Warmoes Nikki – Leffinge

26 januari 2018

Tommeleyn Hostyn Dylano – Westende

04 februari 2018

Vanderfaeillie Nuria – Leffinge

22 februari 2018

Rooman Jelle – Middelkerke

14 februari 2018

Devrome Chayenne – Westende

20 februari 2018

Demuynck Leila – Lombardsijde

20 februari 2018

Nottebaert Eden – Leffinge

01 maart 2018

Nottebaert Cilou – Leffinge

01 maart 2018

De Ryck Ana-Lucia – Westende

06 maart 2018

Spriet Moding Lars – Lombardsijde

10 maart 2018

Overlijdens

°15.03.1942 + 01.02.2018

De Jonghe Etienne – Middelkerke

°28.05.1932 + 02.02.2018

Vandaele Norbert – Wilskerke

°23.03.1943 + 02.02.2018

Rigole Raymonde – Middelkerke

°11.10.1924 + 02.02.2018

Maes Maria – Lombardsijde

°26.09.1909 +03.02.2018

Van der Veken Tom – Westende

°02.10.1975 + 03.02.2018

Meersman Christiane – Middelkerke

°15.08.1946 + 04.02.2018

Houpelyne Maria – Middelkerke

°19.05.1931 + 05.02.2018

Opsmomer Leon – Westende

°20.04.1920 + 05.02.2018

Schuller Jean – Westende

°29.05.1947 + 08.02.2018

Moyaert Roland – Wilskerke

°04.08.1943 + 09.02.2018

Vanhercke Simonne – Lombardsijde

°21.01.1935 + 09.02.2018

D’Hondt Marianne – Middelkerke

°08.09.1956 + 10.02.2018

Reygaerts Wilfried – Middelkerke

°08.04.1946 + 15.02.2018

Goossens Alfons – Lombardsijde

°23.07.1930 + 15.02.2018

Croo Daniel – Middelkerke

°29.08.1940 + 17.02.2018

Weets Monique – Middelkerke

°24.04.1947 + 17.02.2018

Samyn Jeannette – Middelkerke

°05.08.1939 + 18.02.2018

Standaert Boudewijn – Middelkerke

°05.01.1952 + 20.02.2018

Vandousselaere Urbain – Mannekensvere

°28.03.1940 + 22.02.2018

Thomas Christine – Middelkerke

°03.09.1963 + 22.02.2018

Caubergs Philomena – Middelkerke

°15.11.1946 + 23.02.2018

Deseck Guido – Middelkerke

°25.07.1937 + 23.02.2018

Triest Urbain – Middelkerke

°03.04.1938 + 25.02.2018

Mommerency Germain – Lombardsijde

°04.01.1944 + 27.02.2018

Van Coetsem Joseph – Westende

°09.08.1923 + 28.02.2018

Janssens Suzanne – Westende

°04.06.1940 + 03.03.2018

Albregt Henricus – Middelkerke

°30.10.1928 + 17.01.2018

Souvagie Godelieve – Leffinge

°27.07.1923 + 03.03.2018

Vanbladel Jean – Westende

°24.07.1922 + 20.01.2018

Vancayseele Camiel – Wilskerke

°22.06.1934 + 04.03.2018

Balcaen Marie-Jeanne – Middelkerke

°10.11.1930 + 21.01.2018

Vaneessen Johan – Leffinge

°17.02.1954 + 05.03.2018

Chabert Charles – Middelkerke

°26.04.1931 + 21.01.2018

Dobbelaere Constant – Slijpe

°03.07.1931 + 06.03.2018

De Waele Felix – Middelkerke

°20.02.1935 + 22.01.2018

Symons Ivo – Middelkerke

°29.06.1952 + 07.03.2018

Bruynoghe Albert – Middelkerke

°03.05.1926 + 23.01.2018

Grzybowski-Mariën Margot – Middelkerke

°28.09.1948 + 07.03.2018

De Ridder Christiana – Westende

°25.10.1925 + 24.01.2018

De Visscher Lutgarde – Middelkerke

°29.01.1928 + 09.03.2018

Vanmassenhove Maria – Middelkerke

°02.03.1919 + 25.01.2018

Mercelis Gertrudis – Middelkerke

°01.12.1949 + 10.03.2018

°19.10.1927 + 27.01.2018

Thyvelen Walter – Westende

°21.03.1937 + 10.03.2018

Michel Gérard – Middelkerke

°05.03.1937 + 27.01.2018

Van den Eede Katrien – Middelkerke

°27.06.1973 + 10.03.2018

Lauwers Ghislain – Middelkerke

°02.05.1942 + 28.01.2018

Verhelst Maria – Leffinge

°19.08.1935 + 10.03.2018

Raes Etienne – Leffinge

°13.05.1946 + 30.01.2018

Van Dyck Margareta – Westende

°17.06.1939 + 10.03.2018

Maes Greta – Middelkerke

°05.04.1961 + 31.01.2018

Willem Walter – Middelkerke

°21.09.1940 + 11.03.2018

Boeykens Joseph – Middelkerke
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Blomme Willem – Westende

NUTTIG

Algemeen noodnummer

Ziekenhuizen

Brandweer / dringende hulp / Internat. noodnr.
112
Brandweer Middelkerke - administratie
059 43 29 80
bereikbaar van 8 tot 17 u.
1= preventie, 2= administratie, 3= andere
Lokale Politie Middelkerke - dringend
101
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen
059 312 312
Zeereddingsdienst Oostende
059 70 11 00
Zeereddingsdienst Nieuwpoort
058 23 30 00
Rode Kruis Ziekenwagen
105
Rode Kruis-Middelkerke
0468 12 39 18
Antigifcentrum
070 245 245

AZ Damiaan Ziekenhuis Oostende
Serruys Ziekenhuis Oostende
AZ Sint-Augstinus Veurne

Gemeentebestuur
Gemeentehuis
Fax
Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang
IBO Middelkerke
IBO Westende
IBO Leffinge
IBO Slijpe
Hoofdbibliotheek
Cultuur
Erfgoed
Jeugddienst
Woonwinkel
Welzijnshuis - OCMW
Dienstencentrum De Stille Meers
Woon- en Zorgcentrum De Ril
Dagverzorgingscentrum 'De Sluze'
Opvanggezinnen
Pwa
Sportdienst
Zwembad
Toerisme
Centrum De Zwerver
Gemeenteschool ‘De Zandloper’
Gemeenteschool ‘De Duinpieper’
Gemeenteschool ‘’t Slijpertje’
Gemeenteschool ‘De Bonte Pier’
Gemeenteschool ‘’t Lombartje’
Vrije basisschool Middelkerke
Vrije basisschool Westende
Vrije basisschool Lombardsijde
Vrije basisschool Slijpe
Vrije basisschool Leffinge
BuSO ‘De Zeeparel’ Middelkerke
BuSO 'Ter Strepe' Middelkerke
De Rietzang aan Zee

059 31 30 16
059 31 43 64
059 31 95 75
059 31 99 55
059 31 95 57
059 30 38 78
059 30 69 53
059 31 99 10
059 31 95 53
059 31 97 97
059 30 48 66
059 31 91 15
059 31 92 10
059 31 92 85
059 31 92 31
059 31 94 05
059 30 48 86
059 31 97 41
059 31 99 50
059 30 17 78
059 30 03 68
059 31 99 70
059 30 70 30
058 23 51 03
059 30 02 97
059 30 29 41
058 23 56 43
059 30 19 39
058 23 35 34
058 23 56 35
059 30 55 37
059 30 06 17
059 30 08 30
059 31 99 30
059 27 35 47

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Infrax (Klein Kasteelstraat 5 - Middelkerke)
www.infrax.be
Infolijn
078 35 30 20
Storingslijn
078 35 34 33
Gasreuk
0800 60 888
Defecte straatlamp
0800 60 777
Water
¡ Middelkerke (FARYS) + wachtdienst
078 35 35 99
Storing melden? (FARYS)
078 35 35 88
(alle deelgemeenten, uitgez. Leffinge)
¡ Leffinge (VMW)
059 29 99 83
Leffinge (VMW) wachtdienst
056 25 99 78

059 41 40 40
059 55 51 11
058 33 31 11

Dokters
Allaert (Middelkerke)
Boydens (Westende)
Daese (Slijpe)
De Kerpel (Middelkerke)
De Witte (Slijpe)
Deforche (Lombardsijde)
Dierendonck (Middelkerke)
Florizoone (Westende)
Glabeke - De Bruycker (Leffinge)
Lecointre (Westende)
Loones (Westende)
Neckebroek (Westende)
Scheirlinckx (Middelkerke)
Trypsteen (Middelkerke)
Vanbeveren (Middelkerke)
Vandenbroucke (Westende)
Vandorpe (Middelkerke)
Verbeke (Lombardsijde)
Vermeersch Bryan (Westende)

059 31 11 12
058 23 63 93
059 31 15 75
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 46 47
059 30 17 06
059 30 28 41
059 31 02 10
058 23 31 30
059 30 10 70
059 30 32 73
059 30 45 51
059 30 32 73
059 31 02 10
059 30 32 73
058 23 56 46
059 71 99 87

Huisartsenwachtpost ijzerstreek & westkust
Centraal nummer

Apothekers

Baeyaert (Lombardsijde)
Catrysse (Westende)
Debruyne (Leffinge)
Glabeke - De Bruycker (Leffinge)
Maenhout (Middelkerke)
Orbie (Middelkerke)
Optima - Paul Vydt (Westende)
Trypsteen (Westende)
Pharveda bvba (Middelkerke)

1733

058 23 47 95
058 23 61 57
059 30 19 49
059 30 28 41
059 30 01 10
059 30 04 48
059 30 01 57
059 30 07 67
059 30 04 19

Wachtdienst apothekers
Alle info over een apotheek van wacht in je buurt
vind je snel en gratis via www.apotheek.be
Er is een nieuw oproepnummer: 0903 99 000 (€ 1,5 / minuut)

Dierenartsen
Bossee (Middelkerke)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Vanthuyne (Middelkerke)
Jansseune (Leffinge)
Vets for Pets (Westende)

059 31 06 57
059 31 17 22
0479 28 02 91
059 30 23 70
0476 77 64 09
058 24 02 30

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt Middelkerke
059 30 49 61
Tandartsenpraktijk Landuyt Westende
058 23 63 09
Valentin (Westende)
059 31 12 21
Van de Maele (Leffinge)
059 30 04 74
Wachtdienst zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u.
www.tandarts.be of 090 33 99 69
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#MachtigMiddelkerke
Kun jij Middelkerke ook op een machtige manier
in beeld brengen? Registreer je dan via
www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke
en word zo beeldambassadeur
van Middelkerke.

Foto: Luc Cassiman #MachtigMiddelkerke

