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De beleidsploeg
Jean-Marie Dedecker
burgemeester
burgemeester@middelkerke.be
Zitdag: na afspraak op woensdag van 9.30 tot 11.30 u.
burgerzaken, parkeerbeleid, veiligheid en preventie,
ruimtelijke ordening

Tom Dedecker
eerste schepen
tom.dedecker@middelkerke.be
Zitdag: na afspraak op dinsdagnamiddag
toerisme en evenementen, communicatie,
financiën, overheidsopdrachten

Henk Dierendonck
schepen
henk.dierendonck@middelkerke.be
Zitdag: na afspraak op dinsdag en donderdag
sport, landbouw, groen, duurzaamheid,
milieu, energie en dierenwelzijn

Natacha Lejaeghere

Alles onder
voorbehoud van…
corona
Bij het in druk gaan van deze Sirene was het niet duidelijk of
de beschermingsmaatregelen nog van kracht zullen zijn.
Alle opgenomen aankondigingen, activiteiten of tijdsgebonden
diensten zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.
En check onze digitale kanalen voor de meest recente stand van
zaken:
• www.middelkerke.be
> algemene website
• visit.middelkerke.be
> toeristische en eventwebsite
• #middelkerke
> hashtag voor sociale media
• info@middelkerke.be
> algemeen mailadres
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrieven via www.middelkerke.be.

In deze Sirene

schepen
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natacha.lejaeghere@middelkerke.be

Propere straten en strand

Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
onderwijs, jeugd, markten, lokale economie,
ontwikkelingssamenwerking, participatie

Dagelijks zet de gemeente grote en
kleine middelen in voor propere straten.

Eddy Van Muysewinkel
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schepen

Voor het eerst naar school?

eddy.van.muysewinkel@middelkerke.be

Handige info voor de start van je kindjes
schoolcarrière.

Zitdag: na afspraak op dinsdagnamiddag en
donderdagnamiddag
openbare werken, mobiliteit, afvalbeheer, cultuur,
erfgoed en bibliotheek

Dirk Gilliaert
schepen en voorzitter BCSD
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Koop lokaal
Heel wat Middelkerkse handelaars
leveren aan huis of hebben afhaalservice.

dirk.gilliaert@middelkerke.be
Zitdag: woensdag van 10 tot 11 u.
of op afspraak - 059 31 92 83
Locatie: Welzijnshuis, Sluisvaartstraat 17
sociale zaken, welzijn, senioren, armoedepreventie,
wonen, huisvesting, volksgezondheid,
buurthuiswerking
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Doggy beach
Ultiem strandplezier met
je trouwe viervoeter.

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

Openingsuren MAC

Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)
vinden plaats in het gemeentehuis,
Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16

Ma - Do 9 tot 12 u. – 13 tot 16 u.
Vrij - Za 9 tot 12 u. (op zaterdag enkel burgerzaken)
Voor een compleet overzicht www.middelkerke.be/openingsuren

Beste Middelkerkenaars,
inwoners en tweedeverblijvers,
Vooreerst wil ik jullie allen danken voor jullie
burgerzin en loven voor de moedige,
gedisciplineerde manier waarop jullie omgaan
met de draconische lockdownmaatregelen en
voor het respect en de solidariteit voor elkaar.
Meer dan 16.500 mensen hebben in Middelkerke een
tweede thuis. Ze zorgen voor het ‘zout en de peper
op de patatten’ van onze toeristische economie.
Heel wat van onze tweedeverblijvers zijn - net als
wij - ontgoocheld dat ze tijdens de coronacrisis niet
mogen komen naar Middelkerke. Daarom vragen ze
een gedeeltelijke kwijtschelding van die taks.

Eén van de laagste taksen van de kust
Een tweedeverblijfstaks en onroerende voorheffing
zijn belastingen die geheven worden op het bezit
van een woning of appartement, niet op het gebruik
ervan. Het is net zoals je ook verkeersbelasting
moet betalen op het bezit van een wagen, of je er
nu al of niet mee rijdt. Daarom zullen wij aan die
vraag niet tegemoetkomen. Daarenboven is onze
tweedeverblijftaks niettegenstaande een recente
‘indexering’ één der laagste van alle kustgemeenten.

Middelkerke stoomt zich klaar
voor de toekomst
Het gemeentebestuur investeert de komende vier
jaar meer dan 140 miljoen euro om Middelkerke
klaar te stomen voor de toekomst. Onze
tweedeverblijvers investeren daarin mee, maar
plukken er ook de vruchten van. Ze genieten hier
van een uniek strand, een up-to-date zeedijk, een
nieuw zwembad of een fris groen park, evenals
van tal van culturele en sportieve evenementen.
Daarnaast lopen kosten voor infrastructuur, politie,
brandweer, gemeentepersoneel enz. gewoon door.
Ook tijdens een lockdown met verplaatsingsverbod.
Wij rekenen op ieders gezond verstand en begrip.

Personenbelasting naar 0%
Onze grootste zorg gaat nu vooral uit naar de
gezondheidstoestand van al onze inwoners,
zowel op lichamelijk, geestelijk als op financieel
vlak. De beste manier om onze koopkracht te
behouden is een stelselmatige vermindering van
de personenbelasting op ons inkomen. Dit komt
iedere inwoner ten goede. We hebben dit begin
van dit jaar unaniem gestemd en geen enkel virus
zal ons daarvan afhouden. Voor onze handelaars,
winkeliers en horeca-uitbaters is deze coronacrisis
een catastrofe. Het gemeentebestuur is momenteel
allerhande relancemaatregelen aan het uitwerken.

Grote dankbaarheid voor
‘civil servants’
Winnaars zijn verliezers die nooit opgeven. Van zodra
het monster uit ons kot is verjaagd, vragen wij dat
iedereen uit zijn kot komt en aan ‘wraakshopping’
doet bij onze plaatselijke handelaars. Tevens wens
ik van de gelegenheid gebruik te maken om alle
mensen uit de zorgsector te bedanken voor hun
moed en zelfopoffering, evenals alle medewerkers en
vrijwilligers, onze echte civil servants.

Elke dag gezond weer op,
Jean-Marie Dedecker
Burgemeester

Tegoare voe mekoar!
Heel wat Middelkerkse diensten bleven actief tijdens de lockdown-light.

Duizenden zieken,
winkels gesloten,
niet op restaurant
of café kunnen,
‘huidhonger’,

Die coronamiserie…

Om nog maar
te zwijgen van
de catastrofale impact
op onze lokale
economie.

Het was/is wennen
aan een ongekende
realiteit.

Ze houden onze gemeente
in topvorm, zodat we er
allemaal van kunnen
profiteren wanneer we
ons normale leven
weer oppikken.

Maar tussen al die
vreemde verschijnselen
door, doen heel wat
van onze collega’s
gewoon verder met
wat ze alle dagen doen.

Iedere dag opnieuw!
Met zorg en begrip voor
iedereen.
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Chapeau
en
dikke merci!

“Meer dan 132 ton afval
opgehaald in januari.
Geloof me, dat is een ferme hoop.

Volle bak inzet voor propere
straten en strand
Het verbaast ons dat we regelmatig klachten krijgen over vuile straten en afval. Zeker omdat wij dagelijks grote
en kleine middelen inzetten om onze straten, pleinen, zeedijk en strand proper te houden. Kunnen we
iedere kubieke meter opwaaiend zand tegenhouden, of alle hondendrollen doen verdwijnen? Neen, maar we
doen ons uiterste best om dat wel te doen. Hoe? Onze dienst reinheid legt het uit.

Jongens op straat en strand
Marc is dagelijks in de weer om de mannen van de reinigingsdienst aan te sturen. Hij weet als geen ander welke middelen
nodig zijn om een uitgestrekte kustgemeente zoals Middelkerke proper te houden.
“Als we op volle capaciteit draaien, zijn er 10 mannen op
pad voor openbare reinheid. Die werken minimum 5 dagen
op 7. Vanaf 1 mei en in de schoolvakanties verhogen we die
capaciteit naar 14 werkkrachten en extra jobstudenten voor
een dagelijkse rondgang. Die jongens concentreren zich
vooral op plaatsen waar onze machines niet bij kunnen en op
het strand.”

Met de grove borstels door het zand
“Ons arsenaal aan reinigingsmachines is ook niet min. Met
de komst van onze nieuwe veegmachine vegen we de straten
en de zeedijk volgens een vast schema. Als er grote zandophopingen zijn, komen onze wiellader en tractor in

“Als het stormt,
waait er zand op.
Dat is nu eenmaal de natuur.
actie. Die werken heel effectief, als
we er goed bij kunnen tenminste.
We kuisen dan in functie van het
verkeer. Maar geef ons ook
wat respijt: als het stormt,
is dat gewoon ‘dweilen
met de kraan open’,
dat moeten mensen ook
beseffen.“

We halen tonnen afval op

Foto’s : VLM

“Maandelijks halen we met onze kleine
vuilniswagen tonnen afval uit onze openbare
vuilbakken, betaalcontainers en hondenpoeppalen op. Voor januari – niet meteen de
drukste maand – stond de teller op 132.130
kg. Je moet dat eens op een hoop zien
liggen… “
“Voor de andere wekelijkse huisvuilophaling werken we samen met een privéfirma.
In mei/juni verhoogt de frequentie in de
toeristische zone naar 2 keer per week,
in het hoogseizoen is dat
zelfs dagelijks.”
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Telefonische
hulpsessies
bij aangifte
Hoewel de belastingsaangifte ferm
vereenvoudigd is, blijft het voor
velen een kluwen van codes, fiscale
fiches en onbegrijpelijk jargon.
Geen nood, er is hulp!

Hulplijn per telefoon
Experts van de FOD Financiën
staan je telefonisch te woord bij
problemen met je aangifte.
Bel daarvoor het nummer vanop je
aangifte-envelop.

Geen trajectcontrole op gewestwegen
in Middelkerke

Of bel het algemeen nummer op
02 572 57 57.

Het gemeentebestuur werkt niet mee aan de installatie van trajectcontrole op gewestwegen die door onze gemeente lopen.
De politieadministratie zit op de limiet van het aantal te verwerken
snelheidsbekeuringen.

Mobiele apparatuur
Onlangs investeerde de lokale politiezone in nieuwe mobiele controleapparatuur. Samen met de bestaande
vaste flitspaal, moet dit volstaan om
voldoende snelheidscontroles uit te
voeren. Ook de komst van de
70 km/u-regel is een gunstige factor
voor snelheidshandhaving en de
verkeersveiligheid.

Inzet op ANPR
Waar het gemeentebestuur in de toekomst wel op inzet, zijn de zogenaamde
ANPR-camera’s. De nummerplaather-

Hou je identiteitskaart en een
kaartlezer bij de hand.

kenning zorgt voor betere controle van
verschillende mobiliteitsproblemen en
overlast. Denk maar aan de toegang
tot de zeedijk of het negeren van
de weg code met alle gevaren tot
gevolg.

Fietsregistratie
op afstand
Door de coronamaatregelen zijn de
fietsregistraties uitgesteld. Maar
geen nood: je kan altijd een label
toegestuurd krijgen.

Meer mogelijkheden
in de toekomst?

Vraag je fietslabel aan via het
e-loket op de gemeentelijke website.

De bediening en de verwerking van die
camera’s rust ook op de schouders van
het lokale politiekorps. In de toekomst
hoopt Middelkerke misschien meer
technische mogelijkheden te krijgen
om de camerabewaking te beheren.

Meer info?
preventie@middelkerke.be

Hoeveel snelheidsbekeuringen verwerkt onze lokale politie?
De lokale politie van Middelkerke zet vooral in op mobiele snelheidscontroles (13 856 overtredingen in 2019).
Terwijl de enige flitspaal in de gemeente al drie jaar op rij een stijgend aantal snelheidsovertredingen registreert (5 297 in 2019,
dat is bijna een verdubbeling dan in 2017!).

Flitspaal
Flitspaal

6000
6000

16500
16500

15500
15500
15000
15000

4000
4000

14500
14500

3000
3000

14000
14000

2000
2000

13500
13500

1000
1000

6

17000
17000

16000
16000

5000
5000

00

Mobiele
Mobielecamera
camera

13000
13000

2017
2017

2018
2018

2019
2019

12500
12500

2017
2017

2018
2018

2019
2019

Veilig fietsen tussen
Lombardsijde en Nieuwpoort

Nutswerken
zeedijk Westende

Tussen Lombardsijde en Nieuwpoort kun je nu comfortabel en veilig
fietsen dankzij een fikse verbreding en een nieuwe asfaltlaag.
Ondertussen krijgt ook de Zeelaan een voorlopige make-over.

Binnekort start Fluvius met enkele
voorbereidende nutswerken aan
de Koning Ridderdijk in Westende.
Meteen het startsein voor de grote
aanpak van de nieuwe zeedijk in
Westende.

Vlotte werken,
veilig fietspad
Vanuit Lombardsijde tot aan het nieuwe
verkeerseiland aan de Schorrebloemstraat is het éénrichtingsverkeer
richting Nieuwpoort. Vanaf dat kruispunt tot aan het Albert I-monument
is het een fietspad met dubbele
rijrichting.
Fietsers komende van Nieuwpoort
moeten verplicht oversteken aan
het nieuwe verkeerseiland aan de
Schorrebloemstraat (Okay).

Extra breed
Ook al is de nieuwe asfaltlaag en
de verbreding extra veilig, je moet
waakzaam blijven, want er zijn enkele
opritten van woonhuizen naast het
nieuwe fietspad.

Grastapijt voor Zeelaan
Ondertussen zijn de voorlopige
opfrissingswerken aan de Zeelaan
ook volop bezig. Daar wordt de oude
trambedding ingezaaid met gras, zodat
deze laan een groene verbinding wordt
tussen centrum en strand.

Voorschot op volledig
nieuwe doortocht
Ondertussen verloopt het studiewerk
en de administratie voor de volledige
nieuwe doortocht van Lombardsijde
volop. De werken starten binnen enkele
jaren en moeten Lombardsijde een
veilig en groen dorpscentrum geven.

Meer info?
www.middelkerke.be/ruimte-en-wonen

Metamorfose
voor Westende-Bad
Met de realisatie van meer groen,
meer veiligheid, meer beleving en meer
zon moet de nieuwe zeedijk een metamorfose voor Westende-Bad worden.
Tegen de zomer van 2023 moeten de
werken afgerond zijn. Dit project wordt
mee gerealiseerd met steun van het
SARCC Project (Sustainable and
Resilient Coastal Cities) van de
Europese Unie en de Afdeling
Maritieme Dienstverlening en Kust.

Meer info?
www.middelkerke.be/promenade

Redders in juni
Als alle coronamaatregelen op tijd wegvallen, bewaken
de strandredders al twee strandzones in juni.
• Post 3: Casino oost in Middelkerke
• Post 11: Meeuwenlaan in Westende
• Iedere dag van 10.30 tot 18.30 u.
• Van zaterdag 13 tot en met dinsdag 30 juni.
Vanaf woensdag 1 juli start de zomerwerking
en worden alle bewaakte zones bemand.

Meer info? www.ikwv.be
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Tandje bij voor
‘future proof’ Duinpieper

Frans zet zich graag iedere dag in
om de school op tijd klaar te hebben

In februari plaatsten de aannemer en het gemeentebestuur nog
de meiboom op de werf van gemeenteschool De Duinpieper.
De aannemer zet nu alle zeilen bij om de deadline van 15 augustus
te halen.

De Duinpieper zal samen met de
Calidris een centrale rol opnemen in
het Westendse gemeenschapsleven.
Er is een aparte ruimte voor de
buitenschoolse kinderopvang en een
trefpunt.

Ruwbouw zit erop
Ondertussen is de nieuwe Duinpieper
helemaal winddicht: het dak staat erop
en de ramen en vensters zitten erin. De
resterende bouwperiode staat volledig
in het teken van het installeren van de
technieken en de afwerking. Zonder
coronavertraging konden leerkrachten
net na het bouwverlof starten met de
verhuis en de inrichting van de klassen.
De bouwploeg doet al het mogelijke om
die timing toch te halen.

Op de groei

Het gebouw is trouwens volledig
‘future proof’. De duurzame energietechnieken, het overvloedige licht
en groen en stijlvolle gevelafwerking
moeten van De Duinpieper een warm
nest maken voor de 120 leerlingen.
De school is alleszins op de groei
ontworpen en biedt marge voor
stijgende leerlingenaantallen of
groeiende werking.

Meer info?
Volg alle ontwikkelingen over
de Duinpieper via www.middelkerke.be.
Op het officiële youtubekanaal van
Middelkerke kun je een sfeerfilmpje
bekijken van de meiboomplanting.

Midden in het dorp

Heel wat extra hulp
voor schoolkinderen

Pas op voor overstekende
kinderen

Naast een warm onthaal bieden heel wat scholen nog extra
hulpinstrumenten om het schoolverloop te verbeteren.

Afgelopen periode kregen we een aantal verontrustwekkende
meldingen van ouders en leerkrachten over een gevaarlijk
verkeersverschijnsel. Auto’s halen een stilstaande schoolbus
in en brengen daardoor uitstappende kinderen en begeleiders
op het zebrapad in gevaar.

• Onderwijscheques: helpen je met schoolkosten.
• Huiswerkklassen: persoonlijke begeleiding van kinderen bij
het plannen en maken van huiswerk in een rustige omgeving.
• De brugfiguur: neutrale vertrouwenspersoon tussen
kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.
• De Katrol: sturen vrijwilligers en studenten uit om de
thuissituatie en schoolwerk beter op elkaar af te stemmen.

Meer info?
www.middelkerke.be/onderwijs
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Voor de bouw van De Duinpieper
trekt het gemeentebestuur
5.300.000 euro uit.

Meer veiligheid in schoolomgeving
Binnenkort worden schoolomgevingen nog veiliger.
De dagelijkse inzet van gemeenschapswachten bij
overstekende kinderen wordt aangevuld met bijkomende
signalisatie en lichtgevende zebrapaden.

Voor het eerst naar school?
Als je kindje bijna naar school mag, heb je als ouder waarschijnlijk een aantal vragen. Hoe schrijf ik mijn
kind in? Hoe verlopen de eerste schooldagen? Katrien, directrice van gemeenteschool De Zandloper en
‘t Lombartje legt uit hoe de Middelkerkse scholen nieuwe kindjes verwelkomen.

Vanaf wanneer mag je kindje naar school?

Opwarmertje voor het instapmoment

“Vanaf 30 maanden oud mag de schoolcarrière van je kindje
starten. Na iedere schoolvakantie is er een instapmoment,
ook op 1 februari en na Hemelvaart kunnen kindjes starten in
de peuterklas. Dat is voor alle scholen hetzelfde, ongeacht
het net.”

“Na inschrijving bieden we hen een ‘proefmomentje’ vlak voor
hun instapmoment. Samen met de ouders, zien en voelen ze
hoe het er in de klas aan toe gaat.”

Hoe maak je best kennis met de school?
“Naast de vaste open klasdagen, kun je terecht in de school.
Het is altijd makkelijker op afspraak, maar je bent via het secretariaat welkom. Er is iemand aanwezig die je kan wegwijs
maken in de school. Is het nu de zorgcoördinator, iemand van
het secretariaat of de directeur. Dus ook ‘op de bots’ ben je
van harte welkom. Ik vermoed dat alle Middelkerkse scholen
zo te werk gaan.”

Hoe verloopt zo’n kennismakingsgesprek?
“We leggen ouders ons pedagogisch project uit, nemen
praktische regelingen door, we bezoeken de klas, maken
kennis met de klasleerkracht en schetsen de ouders hoe een
dag in de peuterklas verloopt. Er komt op de ouders heel wat
informatie af, daarom bundelden we alles in een handig
A-B-C-boekje. Daar staan alle punten en tips nog eens
duidelijk opgelijst.”

Zo snel mogelijk routine geven
“Op hun eerste schooldag zorgen we voor een ‘zachte
landing’. Terwijl de andere peutertjes hun dag starten, neemt
de juf het nieuwe kindje even apart om het klassymbooltje en
het kapstokje te kiezen. Maar daarna nemen we snel de draad
op en is het kindje mee met de dagelijkse routine.”

‘Heen en weer-boekje en Praatplaat’
“Uiteraard krijgen de ouders heel wat feedback tijdens die
eerste dagen. Het heen-en-weer boekje is daar een perfect
instrument voor, maar ook de kindjes zelf kunnen dankzij
de ‘praatplaat’ aan hun ouders tonen wat ze die dag gedaan
hebben.”

Meer info?
Voor een overzicht van alle Middelkerke scholen:
www.middelkerke.be/onderwijs
Haal het Middelkerkse Onderwijsmagazine (MOM) op
in het MAC en bij alle scholen.
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Geen Blokkot voor
juni-examens
Door de huidige coronamaatregelen is samen studeren voor
de komende blokperiode niet mogelijk. Het is uitkijken naar
het najaar. Als er dan geen coronamaatregelen meer zijn
heropenen we de blokkotlocaties in Middelkerke, Leffinge,
Sint-Pieterskapelle, Schore en Westende.
We wensen je alvast het beste toe met de komende examens
en ‘stay safe’.

4 onthaalouders
voor kleine ‘kastaars’
Binnenkort opent in het Welzijnshuis een nieuwe
opvangfaciliteit voor de allerkleinste kastaars.
Sophie, Isabelle, Niek en Nikita staan te popelen om
hen te ontvangen.

Plaats voor 18 kinderen
‘De Kastaar’ ontvangt baby’s vanaf 1 maand oudtot ze naar
school mogen (tussen 30 maanden en 3 jaar). Het is een
groepsopvang, dus is er maar plaats voor 18 kinderen.
Er staan 4 onthaalouders voor hen klaar in een nieuwe,
veilige en toegankelijke vleugel van het Welzijnshuis in de
Sluisvaartstraat.

Bijdrage volgens inkomen
De Kastaar is iedere weekdag open van 7.30 tot 18.30 u.
Je betaalt een bijdrage naargelang je inkomen.

Meer info?
Een plaatsje reserveren kan enkel via
de dienst voor onthaalouders
via onthaalouders@middelkerke.be of 059 30 48 86

Spetterende en creatieve
zomervakantie
De Grabbelkiddies is er voor kindjes van het tweede en
derde kleuterklas.
De Grabbelpas bestaat uit 2 groepen:
• grabbelmini’s: voor kindjes van het eerste tot
het derde leerjaar.
• grabbeltweenies: voor kindjes van het vierde tot
het zesde leerjaar.

Waar, wanneer en vanalles praktisch
Alles vindt plaats in de Calidris, Strandlaan 1 Westende.
Van 1 juli t.e.m. 28 augustus 2020 van 9 tot 16.45 u.,
tenzij anders vermeld in de zomereditie van het LOL boekje.

Inschrijven?
Enkel via inschrijvingen.middelkerke.be
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25 jaar Paravang:
eindelijk volwassen
Het feest voor 25 jaar Paravang wordt gegarandeerd
vuurwerk. Een feestje zoals in die ‘goeie ouwe’ tijd… Maar
kan je dat eigenlijk wel zeggen van een jeugdhuis? Hoort
De Paravang niet eeuwig jong te blijven?

Jeugdhuiswerking 2.0

Laten we het dak er nog eens afblazen

Frederick Van Loock is huidig ‘permanent verantwoordelijke’
van De Paravang. Hij is de schakel tussen het
jeugdhuisbestuur en de jeugddienst. “Momenteel zijn er
ongeveer 35 jongeren officieel lid van de Paravang, maar
we weten zeker dat we meer jongeren dan dat bereiken. We
organiseren 1 tot 2 activiteiten per maand. Jongerencultuur
is de afgelopen jaren sterk veranderd. Vroeger moest je echt
uit je kot komen om je vrienden te zien, nu krijg je veel meer
prikkels. Een jeugdhuis blijft belangrijk als een soort houvast
en als een stimulans tot initiatief en engagement.”

Inderdaad. 25 jaar De Paravang wordt gevierd zoals
dat hoort: met een ‘old skool’ feestje waarbij een fijne
muziekgroep op het podium en enkele anciens achter de
draaitafels staan. “Mezelf incluis”, zegt Fré. “Maar ik krijg
het gezelschap van echte Paravangmonumenten zoals Henk
en Ringo. Wanneer zij naar bed moeten, is het tijd voor Wine
& Cookies. Nostalgie verboedert met de toekomst.”

Toekomst
De Paravang krijgt binnenkort een nieuw onderkomen.
“Hoe dat zal uitdraaien weten we niet, maar we gaan er
alleszins het beste van maken. Belangrijk is dat we nog
steeds de volle steun van het bestuur krijgen. Het zal
alleszins raar zijn om hier weg te trekken, want de muren
zijn doorweekt met herinneringen. Maar we krijgen vast en
zeker nieuwe kansen voor nieuwe verhalen.”

Meer info?
‘25 jaar De Paravang’ op zaterdag 27 juni vanaf 20 u.
Als de coronamaatregelen het dwingen, verschuift dit
evenement naar zaterdag 26 september.
20.30 u.
21.30 u.

Barak Friture: legendarische Belpopcovers
van de laatste 30 jaar
Fuif met Henk, Ringo, Fré, Wine & Cookies.
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Hopelijk snel ‘back in business’
Ondanks de steunmaatregelen van de overheid, is de coronacrisis nefast voor onze lokale handelaars. Toerisme
en horeca zijn extra zwaar getroffen door het verplaatsingsverbod. Een snelle ‘relance’ is dus cruciaal voor onze
gemeente. Het gemeentebestuur plant een aantal ondersteunende acties, maar ook jij kan een handje helpen.

Meeneem en afhaalaanbod

Horeca comeback

Van in het begin van de coronacrisis bundelden we via onze
site alle creatieve, lokale handelaars die een meeneem-,
lever- en afhaalservice van hun aanbod leveren. De respons
was overweldigend. Van een autohersteller die je auto
ophaalt en die die hersteld terugbrengt, over lekkere frietjes
aan huis tot een veelheid voedingswinkels die levensmiddelen op je dorpel achterlaten. Ook als de maatregelen nog
een eindje blijven duren, kan je nog rekenen op onze lokale
handelaars.

De horeca is ongetwijfeld één van de zwaarst getroffen
sectoren, maar ook daar zijn verschillende hulpmaatregelen. Horeca Comeback is een nationaal initiatief van enkele
bedrijven en federaties dat via een waardebonnensysteem
nu al inkomsten genereert voor geregistreerde horecazaken.
Aangekochte waardebonnen zijn geldig tot 30 september. Als
die bonnen niet verzilverd zijn tegen dan, wordt het bedrag
een donatie aan de horecazaak.

Back in business
Wanneer lokale ondernemers ‘back in business’ zijn, lanceert
het gemeentebestuur een ruime imagocampagne om hun
troeven en unieke waarde in de kijker te zetten. In het straatbeeld valt binnenkort niet te ontkomen aan de lokroep van
onze lokale handelaars. Ook online zet het gemeentebestuur
veel in op de ‘nieuwsbrief voor handelaars’. Vandaar nog
een warme oproep aan alle handelaars om zich te abonneren, want zo blijf je op de hoogte van alle acties en andere
handelsinitiatieven.
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Meer info?
www.middelkerke.be/werken-en-ondernemen
Ben je een Middelkerkse handelaar? Registreer je dan op
www.middelkerke.be/nieuwsbriefvoorhandelaars voor alle
nuttige ondernemersinfo.
www.horecacomeback.be

Foto : Son Dune

Wegen in topvorm

Bezoek voor
kwetsbare groep

In 2020 trekt Middelkerke 800.000 euro uit voor
het onderhoud en herstel van landelijke wegen.
Die wegen zijn niet alleen belangrijk voor het landbouwverkeer, ook fietsers verdienen veilige en goed
onderhouden wegen.

Een aantal gemeentelijke diensten de krachten voor
een bezoekersteam. Die zoveel mogelijk van de
1 354 geregistreerde 75-plussers in Middelkerke een
bezoekje brachten tijdens de coronamaatregelen.

Voetpaden, asfalt en bermen

Is alles ok?

Volgens een prioriteitenlijst pakt een
aannemer deze straten aan en focust op voetpaden, nieuwe
asfaltering en bermbescherming.

In eerste instantie polsten de bezoekers hoe het met hen ging.
Daarnaast lichtten ze de kwetsbare groep in over belangrijke
diensten zoals een maaltijd aan huis of poetshulp. Ze kregen
daarvoor een brochure met de Middelkerkse handelaars die
leveren aan huis en een folder met nuttige telefoonnummers.

Belangrijke beleidsprioriteit
Voor het gemeentebestuur zijn landbouwwegen in topvorm
een belangrijke beleidsprioriteit. Voor dit structureel onderhoud voorziet Middelkerke in totaal 2.800.000 euro tot in
2025. Daarnaast wordt volop werk gemaakt van veilige
fietsverbindingen tussen Mannekensvere, Schore en
Sint-Pieters-Kapelle.

Flexibele taken voor personeel
Heel wat gemeentelijke medewerkers namen tijdens de coronamaatregelen andere taken op zich. Het bezoekersteam bestond
vooral uit medewerkers uit de administratie die zich vrijwillig
daarvoor aanmeldden. Ook bij de veelbevraagde keuken van
het Welzijnshuis, sprongen enkele administratieve collega’s bij.
Alle beetjes helpen, dus deden ze dat ‘tegoare voe mekoar’.

Met hoeveel zijn we in Middelkerke?
Telling afgesloten op 31 december 2019.

Middelkerke
7.669 inwoners

3.769

Westende
Lombardsijde

3.900

Geboorten

Wilskerke
787 inwoners
418

369

1.241
3.486

1.636

1.705 inwoners
824

Belgen

881
Uitwijkingen

Niet-Belgen

1.180

645
9.556

294
1.215
Inwijkingen

Spermalie

18.923

2.456 inwoners
Overlijdens

6.951 inwoners
3.465

100

Leffinge

9.367
292

353
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Venster op Middelkerke vanuit je kot

Foto : Benny Dierendonck

Een venster
Jullie stuurden

ben je

vensterfoto’s.

Van harte bedankt
Foto : Jo Devish

Foto : Dirk Biermans

ook al

beperkt

allemaal

wereld

voor iedereen
Foto : Petra De Bruyn
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Het komt

Foto : Adrien

Foto : Filip Apers

tijden van

je blik

ons massaal

jullie mooie
Foto : Sonja Coomans

Foto : Annick Degraeve

verruimt

voor even
Foto : Dirk Verdonck

om in

ruimte.

‘lock down - light’

jullie persoonlijke

Foto : Nick

Foto : Greg

in je

goed!
Foto : François Pelgrims

te openen.
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Een historische tekening van de bewuste slag bij Lombardsijde

Hoe verliep deze slag bij Lombardsijde?
Deze tekening uit 1649 probeert de volledige slag weer te geven.
Zo zien we op de bovenste tekening links de IJzermonding (‘port de Nieuport’)
met de Nederlandse troepen die vol moed de IJzer oversteken.
Rechts zie je de Spaanse troepen die staan te wachten.
In het midden zien we de eerste schermutselingen.
Achter de troepenmacht rechts liggen al dode soldaten en paarden
en zien we kanonnenvuur naar de Nederlandse vloot.
Op de onderste tekening zien we, naast wederzijds kanonnenvuur,
dat de gevechten zich ook verplaatsen naar de duinen.
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Prinsenvelddreef:
adellijk strijdtoneel
voor morzel grond

Deze rustige straat in een Lombardsijdse woonwijk verwijst naar een beroemde,
historische veldslag uit 1600 tussen Nederlanders en Spanjaarden.
Het is een voorbeeld van een straatnaam waar een mooi verhaal achter zit:
dat van Lombardsijde als bloedig krijgstoneel in de Europese geschiedenis.

Bekendste onbekende slag
‘Op het Prinsenveld werd de bekendste onbekende slag uit
onze geschiedenis gestreden’, zeggen de Nederlanders.
‘Iedereen kent de datum, maar weet niet goed meer waarvoor hij staat’. Tik “1600” in een internetzoekmachine, veel
kans dat ‘slag bij Nieuwpoort’ bij de suggesties verschijnt.
Wat heeft dit nu te maken met de Prinsenvelddreef?
Wel, de straatnaam verwijst naar die roemruchte veldslag
die plaatsvond in het grensgebied tussen Nieuwpoort en
Lombardsijde en in de duinen en op het strand op de rechteroever van de IJzer, ongeveer waar nu het militaire kamp van
Lombardsijde is.

Stukje geschiedenis, iemand?
Tijdens de 80-jarige Oorlog (1568-1648) leverden de Staatse
troepen (wat later Nederland zou worden) een lange, felle
strijd voor onafhankelijkheid van Spanje. In een poging om
Duinkerke in te nemen, geraakte het leger van Prins Maurits
van Nassau (zoon van Willem van Oranje) bij Nieuwpoort
slaags met de Spaanse troepen. Terloops: een zijstraat
van de Prinsenvelddreef draagt dezelfde naam als deze
bevelhebber.

Waarom heet die straat Prinsenveld?
Omdat tijdens deze bloederige botsing op vreemde bodem
een hele resem Nederlandse en Spaanse prinsen en adel
meevocht. Vandaag ligt de Prinsenvelddreef helemaal niet bij
de plek waar de slag plaatsvond, maar is ze een zijstraat van
de Bamburgstraat én de 9de Linielaan, beide straatnamen verwijzen weer naar de Eerste Wereldoorlog, toen Lombardsijde
opnieuw één groot slagveld was.

Felbevochten winst voor Oranje
Op het strand van Lombardsijde stonden 20.000 soldaten
tegenover elkaar en de Nederlanders behaalden de
overwinning na drie uren strijd met wisselende kansen,
waarbij de Spanjaarden uiteindelijk 3.000 man verloren die
ter plaatse hun massagraf kregen.

“Ondanks Nederlandse winst
toch Spaanse overheersing
Pyrrusoverwinning met veel symboliek
De slag bij Nieuwpoort was voor de Nederlanders een
Pyrrusoverwinning die hen toen enorm veel prestige
opleverde, maar uiteindelijk niet veel terreinwinst opbracht.
De Nederlanders konden niet doorstoten naar Calais,
ze konden zelfs Nieuwpoort niet innemen én ze leden zelf
ook veel verliezen. In 1604 zou ook Oostende verloren gaan,
na een bloederig beleg.
Uiteindelijk werd de hele Vlaamse kust Spaans.
Maar, de Nederlanders behaalden op het Lombardsijdse zand
wel een historische overwinning tegen hun ‘onderdrukker’.
En 1600 is een mooi rond getal, dat onthoudt makkelijk.

Spanje vs Nederland
anno

1600
Wie kan ons helpen?

Er rest ons nog één vraagje, waarom eindigt deze
straatnaam op ‘dreef’? De karakteristieke bomen
voor dat gedeelte van de naam ontbreken. We moeten
helaas het antwoord daarop schuldig blijven. Misschien
weet iemand anders het wel?
Laat het ons weten via erfgoed@middelkerke.be
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Computerkennis
op basisniveau

ING
BEWEG
EEK IN
BIBLIOTH

Nieuwe lessen ‘Middelkerke@Internet’ zorgen voor
computerkennis op basisniveau onder begeleiding
van een ervaren team vrijwilligers. Begrijpbare en op
tempo van de cursist raak je gewend
aan het werken met een computer.

Stap per stap

‘Luie buren’
winnen een prijs
Riiinng! De wekker loopt af. Ik word wakker en denk
er aan dat ik gisterenavond aan mama beloofd had
om nog eieren naar de buren te brengen. Vlug doe ik
mijn leren laarzen aan en loop naar de buren, ook al
heeft het eigenlijk geen zin, want die zijn waarschijnlijk toch nog aan het slapen. Ze slapen altijd tot een
stuk na de middag. Jammer vind ik dat…

Wie nog nooit met een computer heeft gewerkt, schrijft zich
best in voor de eerste reeks. Je leert de echte basis: van het
gebruik van een muis en een keyboard tot het maken van
bestanden en mapjes. De tweede cursus neemt je mee op
Internet: je leert de basis van zoeken op internet met Google
en leert e-mailen met Gmail.

Meer info?
In Bib XL Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke
Omwille van de coronamaatregelen zijn de exacte datums
nog niet duidelijk. Deze basiscursus bestrijkt telkens
4 namiddagen van 13 tot 15 u. Contacteer Bib XL voor de
exacte planning. De curus is gratis. Inschrijven kan enkel ter
plaatse in de Bib XL. Je kan inschrijven voor beide cursussen
of kiezen voor één van de twee.

Totaal niet verwacht
Je las net de eerste vier regels van het prijswinnende opstel
‘Luie Buren’ van de jonge auteur Saar. Ze mag zich een jaar
de beste ‘junior journalist van Middelkerke’ noemen. Haar
verhaal is geïnspireerd op het echte leven waarbij ze het
vreemd vindt dat haar buren altijd zo lang slapen. Misschien
moeten ze wel een haan kopen of zo.
Haar meester diende het verhaal zonder medeweten van
Saar in bij de jury. “Ik had dat totaal niet verwacht“, zegt
Saar. “Waarschijnlijk vond hij het mooi genoeg.”

Op naar de finaleronde
De jury was gecharmeerd door het spitsvondige en
originele verhaal van deze fervente boekenwurm en
turnster en beloonde haar met een pakket boeken
en een ticket voor de provinciale finale van deze
schrijfwedstrijd.

Vaste prik in
derde graad
Met deze wedstrijd
wil het Davidsfonds
kinderen en jongeren
stimuleren
om te schrijven en
een simpel verhaal op papier te zetten.
Soms ontdekken kinderen hun verdoken schrijftalent.
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‘The times, they are
a-changing’
Rudolf Hecke vertelt het verhaal van een
generatie die de oude wereld failliet verklaarde,
de verbeelding aan de macht hielp en volop
experimenteerde.

Woelige tijd
Luister naar een cocktail van betogingen tegen de oorlog
in Vietnam, seksnummers die hommeles veroorzaken en
provo’s die lsd in het leidingwater
dreigen te gieten. Maar ook van de strijd tegen kerk en
kapitaal, de opmars van de pil en … muziek. Veel muziek.
Van The Beatles en de Stones tot Jefferson Airplane, van
krautrock tot Miel Cools – want hoe onwaarschijnlijk ook:
er was een link.

Meer info?
In Bib XL Middelkerke, Populierenlaan 16, Middelkerke
op donderdag 21 mei 2020 om 20 u.
Kaartjes kosten 5 euro en reserveer je op
https://tickets.middelkerke.be of ter plaatse in Bib XL

Vereeuwig een
bijzondere herinnering
Herinneringen zijn mooi, aangrijpend of adembenemend. Als jij die van jou wil delen, willen we ze graag
kennen. Sassafras De Bruyn legt ze deze zomer voor
eeuwig vast in een bijzondere tekening.

Sassafras komt naar je toe
Op woensdag 15 juli 2020 komt Sassafras De Bruyn,
de bekende illustratrice uit het één-programma ‘Iedereen
beroemd, naar Villa Les Zéphyrs, om je mooiste herinnering
vast te leggen.

Littoral heeft lezen lief
In tijden van flitsende schermen, pingelende
meldingen en oppervlakkige programma’s
verlangen we soms naar de traagheid van het geschreven woord. De bibliotheek en de cultuurdienst
richten daarom ‘Leesclub Littoral’ op.

Lezers gezocht
Wanneer was de laatste keer dat iemand een boek voor je
las? Lees je soms zelf voor, voor je kinderen of je kleinkinderen, of voor je lief? Dan ben jij misschien wel een geknipte
voorlezer bij Leesclub Littoral. Littoral wordt niet zomaar een
boekenclub waar ingewikkelde romans de revue passeren.
Neen we verzamelen een groep waarin samen (voor)gelezen
wordt. Heb je interesse? Stuur ons een mailtje of schrijf ons
een brief.

Meer info?
Het clublokaal van Littoral wordt de foyer van De Branding,
Populierenlaan 35, Middelkerke.

Welke herinnering wil jij vastleggen?
Je ruikt een bepaalde geur, je voelt een bepaalde stof, je
ziet een oud object en dat ene ding doet je terugdenken aan
een persoon in je leven. Iemand die voor jou altijd zal blijven
bestaan. Of misschien doet het je denken aan een heftige
gebeurtenis die een blijvende impact heeft.

Meer info?
Bezorg ons je mooiste, meest dierbare herinnering voor 15
mei. Wie weet wordt jouw verhaal door Sassafras vastgelegd
in een bijzondere tekening.
Bezorg je verhaal per mail of per post aan
cultuurdienst@middelkerke.be
of Cultuurdienst Middelkerke,
Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke.

De opstartbijeenkomst is, tot nader order, gepland op dinsdag
23 juni 2020.
Daarna 4 keer per jaar + 1 publieke lezing in de zomer
(gepland op 22 juli 2020).

Doe je mee?
Mail naar cultuurdienst@middelkerke.be
met als onderwerp ‘leesclub’.
Of stuur een brief naar:
Cultuurdienst (leesclub)
Populierenlaan 35
8430 Middelkerke
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De Testkaravaan
is terug

Wegwijs door
die stapel papieren

Gedurende een tiental dagen kun je gratis een fiets
uitproberen uit de vloot van 25 elektrische fietsen,
5 elektrische bakfietsen en 10 speedpedelecs.

Heel wat oudere of hulpbehoevende mensen
worstelen soms met ingewikkelde paperassen.
Op dat moment kan Spaak een handje helpen.
Delphine helpt Middelkerkse Spaak-klanten en
zoekt nieuwe vrijwilligers.

Hoe werkt het?
De Testkaravaan blijft van 1 tot 29 september 2020 in
Middelkerke en is enkel voorbehouden voor wie in
Middelkerke gedomicilieerd is. Tussen 15 juni en 15 augustus
kun je je inschrijven. De testperiode start vanaf 1 september.
Je schrijft je gewoon in via www.testkaravaan.be en je kiest
je gewenste soort fiets. Uiteraard is het aantal testfietsen
beperkt, snel inschrijven is dus de boodschap.

Uitbreiding van actie voor werknemers
Deze actie is een uitbreiding van de campagne ‘de testkaravaan komt eraan!’ waarbij de werknemers uit verschillende
bedrijven in West-Vlaanderen elektrische fietsen en andere
duurzame vervoermiddelen uitproberen voor hun woon-werkverkeer. ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ bouwt
verder op dit succes en stelt de testkaravaan open voor de
inwoners van verschillende gemeenten.

Meer info?
www.testkaravaan.be

Hulp na doorverwijzing
“Spaak is een ‘tweedelijnsorganisatie’ die mensen helpt met
hun administratie. Dat betekent dat wij in actie schieten
nadat onze klanten doorverwezen worden door een andere
professionele dienst, zoals een maatschappelijk werker,
de sociale dienst van een ziekenhuis of gezinshulp.”, zegt
Delphine. “Het startte in 2014 als een proefproject en is nu
een drukbevraagde dienstverlening. Ik ben verantwoordelijk
voor alle Middelkerkse klanten.”

Jong en oud welkom
“Niet enkel oudere mensen hebben moeite met ingewikkelde
paperassen. Wij helpen onze klanten met het ordenen, het
verstaanbaar maken en het invullen van allerhande papieren.
Ze betalen daarvoor 2,80 euro per uur. Zaken waar een
pincode voor nodig is, doen we niet. Zo helpen we met het
invullen van overschrijvingsformulier, maar de eigenlijke
betaling doen we niet.”

Vrijwilligers gezocht
“We zijn op zoek naar vrijwilligers. Die kiezen zelf hun
engagement en ontvangen een kostenvergoeding. Daarnaast
zijn ze verzekerd en kunnen ze deelnemen aan specifieke
vormingen en krijgen ze coaching door de coördinator.”

Meer info?
Meld je aan via 059 55 40 51 of via spaak.oostende@cm.be
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Splieter, spletter,
splater

5-5-5 Rotonde
Triatlon

Baby’s en kinderen houden van water. En
watergewenning op heel jonge leeftijd is ook goed
voor hun latere zwemcapaciteiten, daarom kun je in
mei met je allerkleinste waterrat deelnemen aan een
cyclus ‘babyzwemmen’.

De vijfjes verwijzen naar de afstanden van de verschillende onderdelen: 500 m zeezwemmen, 50 km
fietsen en 5 km lopen. Deze 5-5-5-aanpak is ideaal
voor (beginnende) turbotriatleten.

Minder watervrees

“De afstanden zijn erg haalbaar. De overgangen zijn de
echte uitdagingen”, zegt So van de sportdienst. “Als de
zwemomstandigheden een beetje moeilijk zijn, kan je daar al
een ferm ‘cartouche’ verschieten. Een goeie indeling brengt
je al ver.”

Baby’s kennen geen watervrees. Daarom is deze cursus
babyzwemmen erg nuttig. “Je beperkt de ontwikkeling van
watervrees en ze krijgen onmiddellijk de juiste zwemreflex”,
zegt Griet van de sportdienst.

Vanaf 6 maand
“We organiseren speciale sessies voor baby’s die tussen
6 en 10 maanden oud zijn. Ook voor baby’s van 11 tot en
met 15 maanden is er een cyclus. We bundelen alles op
3 zondagvoormiddagen met sessies van telkens een halfuur.

Praktisch
Op zondag 17, 24 en 31 mei 2020
• 9 - 9.30 u.: voor baby’s van 6 - 10 maand
geboren tussen 1/9/19 en 31/10/19
• 9.30 - 10 u.: voor baby’s van 11 - 15 maand
geboren tussen 1/2/19 en 31/8/19

Meer info?
De cursus ‘Babyzwemmen’ vindt plaats in het Duinenbad.
Kostprijs? 15 euro voor drie sessies.
Schrijf je in via inschrijvingen.middelkerke.be
www.middelkerke.be/babyzwemmen
sportdienst@middelkerke.be

Pittig, snedig en snel

Ook voor trio’s
Wie wil, kan de proef ook delen met twee andere partners.
Als je in je vriendenkring een goeie zwemmer, fietser of loper
kent, schrijf dan gezamenlijk in als trio.

Afgesloten parcours
Uniek aan deze triatlon is het afgesloten parcours zodat je in
alle veiligheid kan genieten van de sportieve uitdaging. Ook
fijn voor de supporters uiteraard. Het fietsparcours loodst
je door de Middelkerkse polders. Start en finish zijn op de
zeedijk aan de Rotonde.

Meer info?
Start en aankomst thv het strand aan de Rotonde Westende.
Zondag 26 juli 2020, start om 10.30 u.
Schrijf je in voor 12/07/2020 via
https://www.sandmanevents.be/rotonde-triathlon/

Op zaterdag 25 juli 2020 kun je meelopen met de
MidSummer Night Run om 22.30 u.
Start en aankomst t.h.v. de Rotonde. Het parcours gaat
over zeedijk en strand. Alle deelnemers krijgen een
hoofdlampje. Sfeer verzekerd!
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Foto: Ludo Coulier

Dieren verdienen bescherming
De meeste mensen houden dieren voor recreatieve doeleinden, maar voor landbouwers zijn hun dieren van grote
economische waarde. In ieder geval hebben alle dieren baat bij deftige bescherming tegen allerlei vijanden en
zichzelf. En die vijanden zijn niet altijd zo natuurlijk …

Kalversterfte door hondenpoep

Subsidies voor zwaluwen

In de uitwerpselen van honden zitten vaak parasieten die
kunnen leiden tot kalversterfte of miskramen bij runderen.
Onderzoek door Dierengezondheid Vlaanderen toont aan
dat 7 % van alle doodgeboren kalfjes te wijten is aan de
neosporaparasiet uit hondenuitwerpselen. Bijna 60%
van alle landbouwbedrijven moet zich ertegen wapenen.
Dus laat je hond niet loslopen in een landbouwweide en ruim
de uitwerpselen aan de rand ervan zeker op.

Ondertussen moedigt het gemeentebestuur het in stand
houden van zwaluwnesten aan met een subsidie. Aan de hand
van de grootte van de zwaluwkolonie ontvang je tot 50 euro
per jaar.

Blikjes en afval
Koeien en kalveren verorberen naast kilo’s gras nog teveel
sluikafval zoals plastic en blikjes. Werp je vuilnis dus altijd in
de vuilbak. Of neem je afval mee in een rugzak en gooi het
thuis weg. Vergeet niet dat die dieren economisch essentieel
zijn voor de boer.

Vijandige vossen
Heel wat neerhofdieren kampen met natuurlijke vijanden.
Grootste vijanden van de kakelende huiskip? Vossen en overmoedige katten. Die zijn in onze contreien sterk aanwezig,
dus moet je je kippenren er goed tegen beschermen.
Een stevig gaas en een wakkere hond doen wonderen.
Maar ook de bouwwijze van je kippenren is cruciaal tegen
jagende vossen of katten.
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Maak het meeuwen niet makkelijk
Wij zijn een kustgemeente, dus zijn meeuwen hier thuis en
beschermd. Om overlast te beperken, kan het gemeentebestuur enkele ingrijpende maatregelen nemen. Wat kan jij
doen? Controleer je dak regelmatig, voeder ze absoluut niet,
zorg dat meeuwen niet aan je afval geraken en meld onmiddellijk een meeuwennest.

Meer info?
Check www.mooimakers.be voor tips over veiligheid
langs de weilanden.
Stuur milieu@middelkerke.be een mailtje voor 15 juni
als je een zwaluwsubsidie wil.
Surf naar www.meeuwenindestad.be voor tips rond
meeuwenpreventie.

Toon je tuin
Jarenlang was de jaarlijkse bebloemingswedstrijd het florale
hoogtepunt voor Middelkerkenaars met groene vingers. Om een vinger
aan de ecologische pols te houden, verandert de groendienst het opzet
van deze wedstrijd van louter bebloeming naar een meer duurzame
invalshoek die meerdere aspecten van duurzaam tuinieren belonen.

De hele tuin telt mee

Iedereen jury

“Tuinliefhebbers werden aangemoedigd
om met – vaak eenjarige bloemen –
kleur in hun tuin te brengen. Uiteindelijk was het esthetisch zeker geslaagd,
maar qua duurzaamheid minder. Dus
beslisten we om ons vizier te verruimen en tuinen te belonen die vooral inzetten op ‘doorlevende beplanting’ en
de aantrekking van vogels en vlinders”,
zegt Luc van de groendienst.

“Voortaan trek jij er zelf op uit om de
vele prachtige tuintjes te beoordelen.
Jij beslist - via onze website - wie de
mooiste tuin van Middelkerke heeft.
Daag misschien ook je buren, familie
en vrienden uit om mee te strijden naar
de titel van Middelkerkes machtigste
tuin.”

Groenten zijn ook
puntenpakkers

Inschrijven kan van 1 mei tot 13 juni via
de gemeentelijke website. De wedstrijd
loopt van 15 juni tot 31 augustus.

Meer info?

“Met ‘Toon je tuin’ kun je zelfs punten
scoren met je groententuin, want wat
is er nu duurzamer dan zelf je sla,
wortelen of prei verbouwen. Sommige
groenten of kruiden zijn trouwens ook
mooie planten, denk maar aan bieslook
of zelfs aardappelen.

Ontdek snel alle informatie op
www.middelkerke.be/toonjetuin

De coronacrisis zette veel tuinliefhebbers aan tot het opruimen
van hun tuin, daarom vervroegden we – dankzij de medewerking
van Remondis – de wekelijkse
groenophaling in verschillende
wijken naar maart.

Wanneer?
Elke zaterdag:
• Mannekensvere, plein voor kerk
van 8.00 tot 8.30 u.
• Westende, hoek Hofstraat /
Voetbalstraat van 8.00 tot 9.45 u.
• Schore, parkeerstrook bij kerk
van 8.45 tot 9.15 u.
• Sint Pieters Kapelle, marktplein
van 9.30 tot 9.45 u.
• Slijpe, parking Ter Zelte
van 10.00 tot 10.30 u.
• Middelkerke, voor recyclagepark
van 10.15 tot 12.00 u.
• Leffinge, parking vrije school van
10.45 tot 12.00 u.

Hoe meer gewriemel, hoe
meer punten

Elke maandag:
• Lombardsijde, hoek Bamburgstraat /
Gerststraat van 18.00 tot 19.45 u.

Foto: Jos Thorrez

“Hoe meer vlinders, vogels en bijen je
tuin bezoeken, hoe hoger het scorend
vermogen. Zij zorgen voor kruisbestuiving en ze zijn de beste insecticide.
Wie slim omspringt met wilde planten
toont aan dat hij of zij op een slimme,
creatieve manier onkruid bestrijdt.”

Groenophaling
in je wijk

Deze wekelijkse groenophaling duurt
nog tot midden november 2020.
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Foto : Luc Cassiman

Wat met
evenementen?
Bij het in druk gaan van deze
Sirene was het nog niet duidelijk
hoe ver de coronamaatregelen
nog reiken. Nu al zijn er enkele
evenementen geannuleerd of van
datum verplaatst.
Tot en met eind juni worden alle
grootschalige evenementen afgelast.
Volg de status van de evenementen via
onze digitale kanalen.

Schrijf je in op onze
digitale nieuwsbrieven:
www.middelkerke.be

Hou alle updates in het oog
via onze digitale kanalen:

Wat gebeurt er in de dorpen?
Ondanks de coronamaatregelen is er heel wat bedrijvigheid in de dorpen.
Een kort overzichtje.

Nieuwe glijbanen
Het project Wilde Wijken is constant in
beweging. Letterlijk, want het speelplein aan de Hofstraat en Voetbalstraat
kreeg onlangs een nieuwe glijbaan,
zodat de buurtkinderen er in alle veiligheid kunnen ravotten en ‘moosjen’.

Momenteel is de afdeling domeinbeheer de toegang tot die site aan
het heraanleggen.
Daarnaast worden er ook twee
petanquevelden aangelegd.

Kom naar de Makersmarkt

Ideeën en boeken voor
Lombardsijde

De tweewekelijkse Makersmarkt krijgt
nieuwe aankondigingsborden. Zo weten
de omwonenden wanneer lokale producenten er met hun lekkere en authentieke koopwaar staan. De Makersmarkt
vindt altijd plaats op de site van de
Groenhagemolen.

Meer info?

Sinds kort vind je aan de kerk van
Lombardsijde een boekenruilkast en
een ideeënbox. Zo kun je vrijwillig
leesvoer meenemen en constructieve
ideeën achterlaten.

participatie@middelkerke.be

visit.middelkerke.be
@gem_middelkerke
gemeentemiddelkerke
@gem_middelkerke

Foto: Johan Lambert

info@middelkerke.be
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Kunst in de zomer
In #VillaLesZéphyrs stellen
7 Belgische kunstenaars de
unieke vakantiespirit van Les
Zéphyrs in een nieuw daglicht.
Els Wuyts (Triënnale Brugge)
selecteerde de kunstenaars.
“Deze tentoonstelling wordt geen
‘bling bling in your face’, zegt Els
Wuyts. “Er hangt een mysterieus
aspect rond. Enkele kunstenaars
hebben ongeweten een band met Les
Zéphyrs of Westende. We leggen die
verborgen relatie bloot zodat Westende
een nieuwe artistieke levenslijn krijgt.”

Meer info?
visit.middelkerke.be

Nieuwe
hondenweide

Helmgrastransplantatie

Er is een nieuwe, permanente
hondenweide in Middelkerke
in de Koninginnelaan, tegenover
WZC Haerlebout.

De werken voor de nieuwe zeedijk
in Westende starten in het najaar
van 2020. Daarvoor is er nu al
bedrijvigheid in Middelkerke.

Kakje in het zakje

Omgevingsvergunning
in de maak

De honden mogen er vrij rondlopen
en spelen, maar zoals altijd, moet het
‘kakje in het zakje.’ Hondenweides zijn
een fantastisch concept. De hond
kan er vrij rondlopen, maar de
hondenweides zijn ook een ideale,
veilige en afgesloten omgeving om je
hond verder op te voeden of om
nieuwe commando’s te leren.

Hondengemeente
Middelkerke is een hondenvriendelijke
gemeente. We hebben al verschillende
strandzones waar je met de hond kan
wandelen en in de zomer zullen baasjes
met hun honden terecht kunnen op
ons nieuwe, bewaakte hondenstrand
ter hoogte van Cristal Palace. Lees het
artikel op pagina 26.

Nieuwe
sleutelposities
Met de aanstelling van Jurgen
Vergauwe (30) als algemeen
directeur en waarnemend korpschef
Frank Delva (60) zijn twee sleutelposities in Middelkerke nieuw ingevuld. In een volgende editie laten
we hen uitgebreid aan het woord.

Meer info?
www.middelkerke.be/honden

Momenteel werken de ontwerpers
volop aan de omgevingsvergunning,
die eind maart ingediend moet worden.
Samen met Natuurpunt, Agentschap
Natuur en Bos en de afdeling
Maritieme Dienstverlening en Kust
voert het gemeentebestuur een heuse
‘helmgrastransplantatie’ uit.

Opkweekzone
in Warandeduinen
Vanuit het Westhoekreservaat in
De Panne werd in de loop van het
voorjaar een grote hoeveelheid
helmgras overgebracht dat moet
dienen voor de aanleg voor de
zogenaamde grasdijk. Dat is een
groene dijkzone die tussen de zeedijk
en het strand zal aangelegd worden.
In afwachting van de definitieve
bestemming wordt het helmgras
opgekweekt in de Middelkerkse
Warandeduinen.

Meer info?
www.middelkerke.be/promenade
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Foto : Jolien Deman

Wanneer de redders op post zijn,
mag je ook zwemmen in deze zone

Adem in, adem uit.
Adem zee
Middelkerke pakt uit met een zuurstofrijke imagocampagne die de ‘natuurlijke toerismebronnen’ in
de kijker zetten. Om nieuw publiek aan te spreken?
Ja! Maar ook om de eigen inwoners te plezieren.

Het beste van drie werelden
Evenementen en attracties zitten ondertussen verankerd
in het DNA van Middelkerke. Maar goed ook, er moet leven
in de brouwerij zijn. Onder de noemer ‘Adem zee’ krijgen
de natuurlijke rijkdommen een opstapje, want zee, strand
en polderland zijn niet alleen toeristische trekpleisters van
Middelkerke, maar ook kostbare schatten voor de eigen
inwoners.

Handige plooifolders voor ieders goesting
De algemene brochure krijgt steun van enkele specifieke
doelgroepenfolders. Die handige plooifolders markeren enkele must do’s voor kinderen, cultuur, natuur en sport. Ook voor
logies, zee en strand en praktische voorzieningen worden er
plooifolders uitgegeven. De hele ‘Adem Zee-campagne is een
concept uit eigen huis van de diensten toerisme en communicatie.

Ontsnap aan de waan van de dag met
‘Hupsakee’

Het strand aan de Cristal Palace wordt een hondenstrand met bewaakte zwemzone. Opvallend: honden
zijn er altijd welkom, ook tijdens de zomer. Maar wel
telkens aan de leiband.

Uniek aan onze kust
Het strand moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk
mensen. Een toegankelijk hondenstrand is een uniek concept
aan de Vlaamse kust en moet de strandbeleving voor
hondenliefhebbers vergroten.

Combinatie met bewaakte zwemzone
in de zomer
Ook tijdens de zomer blijft deze zone toegankelijk voor
honden, zelfs tijdens de bewaakte reddersperiode. Honden
moeten wel altijd aan de leiband. Zo vermijdt het gemeentebestuur onveilige situaties waarbij strandgasten met honden
noodgedwongen onbewaakte zones opzoeken om er te
zwemmen.

Voor wat, hoort wat

Meer info?

Cristal Palace is de laatste bewaakte zwemzone voor de
gemeentegrens met Nieuwpoort. Traditioneel is het er minder
druk dan in de centrumzones. Uiteraard krijgt dit strand
bijkomende faciliteiten zoals extra afvalbakken en zakjesverdelers. Maar voor wat, hoort wat: we geven honden een
exclusieve plaats op ons strand, maar we verlangen extra
netheid en een opruimreflex van de baasjes.

De brochure ‘Adem zee’ en de plooifolder zijn beschikbaar bij
de meeste openbare gebouwen.

Meer info?

Onder de noemer ‘Hupsakee’ bedacht de dienst evenementen
een leuk concept met voor aangepaste activiteiten in de
herfst-, krokus- en paasvakantie.

Alle informatie over de Hupsakee-evenementen vind je via
alle gemeentelijke informatiekanalen.
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Kwispelend
strandplezier
met je viervoeter

www.middelkerke.be/honden

Nuttige info
Algemeen noodnummer
Brandweer / dringende hulp / Internat. noodnr.
Brandweer Middelkerke - administratie
bereikbaar van 8 tot 17 u.
1= preventie, 2= administratie, 3= andere
Lokale Politie Middelkerke - dringend
Lokale Politie Middelkerke - inlichtingen
Zeereddingsdienst Oostende
Rode Kruis Ziekenwagen
Rode Kruis-Middelkerke
Antigifcentrum

Apothekers
112
059 43 29 80

101
059 312 312
059 701 000
105
0468 12 39 18
070 245 245

Gemeentebestuur
Gemeentehuis
Toerisme
Welzijnshuis (OCMW)

059 31 30 16
059 30 03 68
059 31 92 10

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Torhoutstesteenweg 287 - Oostende)
www.fluvius.be
078 35 35 34
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

Ziekenhuizen
AZ Damiaan Oostende
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende
AZ West Veurne

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

059 31 11 12
058 23 63 93
059 31 15 75
059 30 28 41
059 30 32 73
059 31 15 75
058 23 56 46
059 30 46 47
059 30 28 41
059 31 02 10
058 23 31 30
059 30 32 73
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

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

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
Baudout (Middelkerke)
Bossee (Middelkerke)
De Vlamynck (Leffinge)
Feys (Schore)
Jansseune (Leffinge)
Packet (Leffinge)
Vets for Pets (Westende)

0468 45 22 80
059 31 06 57
059 31 17 22
0479 28 02 91
0476 77 64 09
0472 17 24 29
058 24 02 30

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende)
Van de Maele (Leffinge)

058 23 63 09
059 30 04 74

Wachtdienst zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u.
www.tandarts.be of 090 33 99 69

Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente
Middelkerke en verschijnt 6 keer per jaar (oplage: 16 000)

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

Ampe (Middelkerke)
Baeyaert (Lombardsijde)
Catrysse (Westende)
Debruyne (Leffinge)
Orbie (Middelkerke)
Optima (Westende)
Pharveda bvba (Middelkerke)
Trypsteen (Westende)

1733

Redactieadres:
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
Redactie en ontwerp:
communicatiedienst met medewerking van
alle gemeentelijke diensten
Verantwoordelijke uitgever:
Jean-Marie Dedecker, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
Met dank aan
alle (Machtig Middelkerke) fotografen:
eventuele credits worden bij de foto vermeld.
De inhoud van De Sirene wordt met de grootste zorg
bewaakt, heb je toch een opmerking of heb je een
(spellings-)fout opgemerkt, meld dit via
communicatie@middelkerke.be.
De redactie behoudt het recht om artikels te wijzigen of
niet te publiceren. Het gemeentebestuur Middelkerke
aanvaardt geen aansprakelijkheid omwille van ontbrekende
of foutieve berichtgeving.
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Weeg- en registratiesysteem

Toegang met identiteitskaart

Je betaalt volgens het gewicht naargelang de afvalsoort en de hoeveelheid.
Het recyclagepark is voorzien van een weeg- en registratiesysteem.
Hoe beter je sorteert, hoe minder je betaalt.

Wegwijs door
recyclagepark

WEEGBRUG IN
AFVALGROEPEN

AFVALGROEPEN
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Betalen kan enkel via bankkaart.
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recyclagepark

• Maandag: 9.00 – 16.30 u.
• Dinsdag t.e.m. vrijdag: 13.00 – 16.30 u.
• Zaterdag: 08.30 – 16.30 u.

AFVALGROEPEN

AFVALGROEPEN

Gewicht wordt afgerond
tot op 5 kg.

Openingsuren

Klein Kasteelstraat 7
Middelkerke

AFVALGROEPEN

Betalen?

n

MAC

Nieuwe locatie

1. Je registreert je aan de ingang via je
identiteitskaart of badge.
2. Gratis afvalgroepen los je in de gratis
zone.
3. Ga naar de ‘WEEGBRUG IN’ en los
daarna de betalende afvalgroepen.
4. Heb je nog afval van een andere
groep, ga dan opnieuw naar de
‘WEEGBRUG IN’
en herhaal dit traject tot alle afval is
uitgeladen.
5. Ga naar ‘WEEGBRUG UIT’.
Betaal aan de automaat en rij uit.

INGANG

UITGANG
AFVALGROEPEN

Inwoners krijgen toegang tot het recyclagepark met hun
identiteitskaart.

Raadpleeg de tarieven via
www.middelkerke.be/recyclagepark

Speciale badge
•
•
•
•

kmo’s
zelfstandigen
erkende verenigingen
tweedeverblijvers

Vraag voor je éérste bezoek een badge via
www.middelkerke.be/recyclagepark

