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gemeentebestuur tussen 2020 en 2025.
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Maak kennis met De Krokodiel 
Ontdek alle sportfaciliteiten op  

het mooiste vrijetijdspark van de kust.

Alle zitdagen van de schepenen (behalve Dirk Gilliaert)  

vinden plaats in het gemeentehuis,  

Spermaliestraat 1, Middelkerke - 059 31 30 16 

Meer info? www.middelkerke.be/schepencollege

Jean-Marie Dedecker 
burgemeester

burgemeester@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdag van 9.30 tot 11.30 u.
burgerzaken, veiligheid en 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, dierenwelzijn, groen, duurzaamheid, 
milieu, beheer openbaar domein, energie, netheid en 
recyclagepark

Natacha Lejaeghere 
schepen

natacha.lejaeghere@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
onderwijs, jeugd, markten, lokale economie, 
ontwikkelingssamenwerking, participatie, cultuur, 
erfgoed en bibliotheek

Dirk De Poortere
schepen en voorzitter AGB

dirk.de.poortere@middelkerke.be

Zitdag: na afspraak op woensdagvoormiddag
openbare werken, gebouwenbeheer, mobiliteit, ICT, 
interne poetsdienst, parkeerbeleid, preventie

Dirk Gilliaert 
schepen en voorzitter BCSD

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

In deze Sirene

Openingsuren MAC 
Ma - Do 8.30 tot 12 u. 
 13 tot 16.30 u. (Ruimtelijke ordening en stedenbouw op afspraak)

Vrij 8.30 tot 12 u. 
 13 tot 16 u. (Ruimtelijke ordening en stedenbouw op afspraak)

Za 9 tot 12 u. (enkel de dienst burgerzaken)

Hoe zit het met de gemeentekas?

Net zoals bij een gezinsbudget doet de inflatie het werkings- en investeringsbudget van 
het gemeentebestuur stijgen. Bouwmaterialen, personeelskosten en energiekosten 
worden duurder. Daarnaast maakte Middelkerke budget vrij om enkele opportuniteiten te 
financieren. Maar hoeveel centen budgetteert het gemeentebestuur in haar beleidsplan 
2020-2025? We tekenden het even voor je uit!

Deze cijfers werden vereenvoudigd.
Het volledige budget kan je raadplegen op www.middelkerke.be/beleidsplan.

Personeel

Subsidies

€ 35.850.000

€ 17.900.000

€ 1.640.000

€ 70.000.000

€ 41.000.000

€ 13.000.000

€ 16.500.000

€ 9.155.000 voor o.a.  
brandweer, politie...

€ 121.000.000 voor o.a. nieuw 
casino, nieuw recyclagepark, 
heraanleg �etspaden,
nieuwe zeedijk...

Goederen & diensten

Hulpverlening
Welzijnshuis

Belastingen

Inkomsten uit de werking

Kredieten

Subsidies

€ 29.000.000 voor o.a. nieuwe 
school Westende, verledding 
straatverlichting, nieuwbouw 
assistentiewoningen...

Overig beleid

€ 35.000.000 voor o.a. Bib XL,
nieuw sportpark, infopunt Welzijn...

Voorzieningen voor de burgers

Voorzieningen voor de werknemers
€ 2.200.000 voor o.a. wagenpark, ICT, 
uitbouw gemeentelijke werf...

Openbare werken

Nieuwe openingsuren parkingshop OPC
Ma, di en wo 13 tot 17 u.

Do  10 tot 17 u.

Vr  13 tot 18 u.

Za   10 tot 13 u.

Santé  
op het  
nieuwe jaar!
Alle inwoners en tweedeverblijvers  
van Middelkerke zijn van harte welkom  
op de traditionele nieuwjaarsdrink  
in het Normandpark.

Het prachtige decor van Magisch Middelkerke is de ideale  
plaats om nieuwjaarswensen uit te wisselen. En uiteraard  
trakteert Middelkerke met muziek, een drankje en een hapje.

Kom je ook toosten op het nieuwe jaar?
Zondag 8 januari 2023, van 11 tot 13 u.  
in het Normandpark, Middelkerke.

 www.middelkerke.be/nieuwsbrief

tips voor 2023

Gelukkig Nieuwjaar!

Shop lokaal.

Registreer je voor een
Machtig Middelkerke-kalender.

Kom klinken op het
Champagneweekend.

Kom naar de nieuwjaarsdrink.

Bestel een cocktail in een beachbar.
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07

Pluk een appeltje in onze
boomgaarden.

Neem een valentijnsfoto op 
de Warandetoren.

Ga pootjebaden met je hond.

Fiets 23km in het hinterland.

Verken het hinterland
met de kajak.

Sla je verse groenten in
op de dagmarkt.

Trek 23 zwembaantjes in Vita Krokodiel.

Pik een cultuurvoorstelling mee.

Zing mee uit volle borst op één
van onze zomerconcerten.

Mei? Laat het gras maar
groeien. #maaimeiniet

Word je 16 jaar?
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12
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Ga op stap met een alpaca.

13

15

17

18

20

19

16

21

22

23

14

Schrijf je in op onze 
nieuwsbrief en blijf 
op de hoogte van al deze tips:

Schrijf je in voor een moni-cursus.

Schenk je overbodige kleren aan
de welzijnswinkel.

Ontdek onze kunstzinnige kerken in 
Leffinge en Sint-Pieters-Kapelle.

Ontdek nieuwe sporten
op het sportpark De Krokodiel.

Bezoek het casino op Openwervendag:
6 & 7 mei 2023

Flaneer langs de nieuwe zeedijk
in Westende-Bad.
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Afvalkalender  
gekregen?
Eind november verdeelde ons team de afvalkalender 
voor 2023 in alle Middelkerkse brievenbussen.   

Geen ontvangen?
Heb je de kalender per ongeluk met de aardappelschillen 
weggegooid? Of heb je er geen ontvangen? Geen nood.  
Er is een voorraad beschikbaar aan de balie van het MAC.

Bekijk de afvalkalender online
Wil je de kalender nooit meer verliezen? Download of  
raadpleeg je afvalkalender via de website van  
de afvalintercommunale.

Meer info? www.ivvo.be

Hoe deponeer je  
'asbest'  
op het recyclagepark?
Asbestdeeltjes zijn potentieel schadelijk voor de 
gezondheid als je het foutief afbreekt of verwerkt. 
Als je asbest (oude of nieuwe generatie) aanbiedt  
op het recyclagepark moet dat in een speciale  
verpakking.

Nieuwe generatie asbest
Er is een nieuwe generatie onschadelijke ‘asbest’ op  
de markt, maar visueel lijkt die sterk op de schadelijke vorm. 
Uit voorzichtigheid moet je ook die nieuwe generatie in de 
specifieke asbestverpakking aanbieden op het recyclagepark.

Waar kan je die speciale asbestverpakking 
kopen?
Deze zakken kan je aankopen en ophalen in het MAC  
(rode zone).

• Een plaatzak van 2,20m: € 2 / stuk

• Een plaatzak van 3,10m: € 4 / stuk

• Een puinzak: € 1 / stuk

Meer info over asbest?
Check de website van de afvalintercommunale IVVO: 
www.ivvo.be/recyclageparken/asbest 

Benefietveiling toegankelijk-
heid brengt € 6068 op
In zorghotel Middelpunt kon je op zaterdag 26 november 
2022 deelnemen aan een opmerkelijke veiling voor meer 
toegankelijkheid. De 70 (kunst)objecten brachten € 6068 op. 
Opmerkelijk: bijna alle objecten vonden een nieuwe eigenaar. 
Een succes, want met deze ruime opbrengst voorziet de raad 
voor Inclusie en Toegankelijkheid een gerichte investering om 
de toegankelijkheid in Middelkerke te vergroten.

Topstukken? De levensgrote schapen en de kleurrijke kat van 
Hannes d’Haese. 
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Heb je een jobstudent in huis? 
 

Heb je een student in huis die deze zomer een vakantiejob nodig heeft? Dien dan de kandidatuur tijdig in.  
We zoeken dit jaar opnieuw tientallen studenten om ons te helpen in de drukke vakantieperiodes.  
Wat hebben wij te bieden? Een gevarieerd aanbod, een passend loon, maar vooral kostbare werkervaring bij  
een unieke organisatie. Ook voor de paasvakantie en de korte schoolvakanties zoeken we jong werkgeweld. 
Solliciteren kan tot 15 februari 2023. 

Hulpposten en strandredders
Wie de redderscursus volgt, weet dat strandredders niet 
rechtstreeks uit Baywatch komen aangelopen. Nee, we zoeken 
voldoende gebrevetteerde strandredders, hulppostmedewer-
kers en postoversten om de langste bewaakte strandzone van 
de kust veilig te houden. Ook voor de twee weken voor en na 
de zomervakantie. 

Jeugd- en sportmoni’s
Wie niet vies is van wat geravot en een moni-cursus volgde, 
kan solliciteren voor jeugdmonitor. Zowel voor de paasva-
kantie als voor de zomer een 50-tal. De speelpleinwerking is 
er ook in de krokus-, herfst- en kerstvakantie. Ook voor die 
vakanties werven we moni’s aan. 

Om onze zomerse vakantiegangers sportief te begeleiden, 
zoekt het gemeentebestuur 2 fitte sportmonitoren.

Handen uit de mouw
Ben je nogal een doener? Dan kun je aan de slag bij  
onze dienst openbaar domein. Je helpt mee met onze  
verschillende ploegen die ons straten en pleinen fit en  
net houden.

Toerisme en evenementen
Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur diverse  
evenementen en toeristische activiteiten. Daarom werven  
we enkele studenten aan bij onze dienst evenementen  
en toerisme. Je wordt zowel ingezet op het terrein als bij  
de toeristische infopunten. 

Weldoen in het Welzijnshuis
Ben je student verpleeg- of zorgkunde? Het Welzijnshuis 
zoekt zorgkundigen voor de zomervakantie en de weekends 
tijdens het schooljaar en korte schoolvakanties. Interesse?  
Zorg dat je in het bezit bent van een ‘zorgvisum’ van je 
school. 

Daarnaast zoekt het Welzijnshuis ook poetshulpen en  
keukenhulpen voor de uitvoerkeuken. 

Solliciteer online
Bekijk alle vacatures, voorwaarden en werkperiodes nog 
eens rustig na of solliciteer direct op www.middelkerke.be/
jobstudenten.

Solliciteren kan tot 15 februari 2023. 
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Eindelijk!  Op 6 februari 2023 starten 
de nutswerken voor de heraanleg  
van de Lombardsijdse dorpskern.  
Misschien eerst het minder goeie 
nieuws? Dit zijn de grootste openbare 
werken in de recente Middelkerkse 
geschiedenis. Verschillende niveaus  
van hinder zijn dus onvermijdelijk.  
Maar het goeie nieuws is dat  
Lombardsijde binnen enkele jaren  
een veilige en aantrekkelijke dorpskern 
en doortocht krijgt. 

Hoe verlopen de fases?
De exacte uitvoeringstermijnen zijn nog niet 
gekend, maar in de visual hiernaast geeft 
AWV* een indicatie van de volgorde van  
de werken.

Voorbereidende werken  
De nutsmaatschappijen voeren begin 2023 
voorbereidende werken uit: de aanleg van 
nieuwe nutsleidingen, het verplaatsen van 
bestaande leidingen, zoals telefoon- en inter-
netkabels. Deze werken kunnen al wat hinder 
veroorzaken.

De werken op de voet volgen?
www.wegenenverkeer.be/middelkerke
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leefbaarder

Veiliger met de fiets in het centrum
De herinrichting van de ‘doortocht’ pakt de verkeersveiligheid in centrum  
Lombardsijde grondig aan. Er komen verhoogde, aanliggende fietspaden.  
En dankzij het nieuwe kruispunt Bamburgstraat - Schoolstraat steken fietsers 
en voetgangers in de toekomst veiliger het kruispunt over.

Dorpsplein in het nieuw
Het dorpsplein krijgt een nieuw jasje.  

Een brede, groene middenberm,  
met aan weerszijden twee rijbanen, 

omvat ook parkeerruimte en  
de mogelijk om er evenementen  

te organiseren.

Moderne infrastructuur
De herinrichting van de Nieuwpoortlaan 
verloopt zowel boven- als ondergronds, 
met nieuwe gescheiden riolering  
en een nieuw wegdek. 

Aan de Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekings-
kerk en de Okay komen er nieuwe 
bushaltes.

De Lombardsijdse dorpskern- 
vernieuwing gaat veel verder dan 
een nieuwe straat en de aanleg 
van wat groen. Verschillende 
woonzones tussen de Zeelaan, 
Lombardsijdelaan en de kustweg 
krijgen nieuwe riolen,  
nutsvoorzieningen, wegen  
en voetpaden. Maar vooral  
de mobiliteit en de leefbaarheid 
worden grondig aangepakt.

veiliger

groener

ji

Copyright visualisaties:  
*Agentschap Wegen en Verkeer.
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Hogere inkomens-
grenzen voor 
MijnVerbouwPremie
Door de stijgende levensduurte past  
de Vlaamse Overheid de inkomensgrenzen  
voor MijnVerbouwPremie aan. Ook voor  
de MijnVerbouwLening is dat het geval.

Centrale premiesite
MijnVerbouwPremie is het centrale premieloket van  
de Vlaamse overheid voor energiebesparende 
investeringen in woningen. Je kan er premies  
aanvragen voor o.a. hoogrendementsglas, vloerisolatie  
of warmtepompen. Wie wil lenen voor dergelijke 
investeringen kan onder bepaalde voorwaarden een 
MijnVerbouwLening aanvragen.

Vanaf 1 januari 2023
Voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 stijgen  
de inkomensgrenzen voor beide maatregelen.  
Door de indexatie kan het voor eigenaars/bewoners 
interessanter zijn om de premieaanvraag  
uit te stellen tot 2023. Eén voorwaarde: de facturen 
mogen dan nog geen 2 jaar oud zijn.

Meest recente aanslagbiljet
Die tweejarige termijn geldt zowel voor tussentijdse 
als voor eindfacturen. Bij de premieaanvraag wordt er 
rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet 
beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.  
De aangepaste inkomensgrenzen kun je raadplegen op 
www.mijnverbouwpremie.be. 

Kom langs voor advies
Heb je hulp nodig bij je online premieaanvraag?  
Kom dan langs bij de woonwinkel.  
Maak je afspraak via woonwinkel@middelkerke.be.

Maak je afspraak voor
zitdag sociale huisvesting
Alle lokale huisvestingsmaatschappijen houden 
maandelijks een gezamenlijke zitdag. De consulenten 
ontvangen je graag, enkel op afspraak.

De eerstvolgende zitdagen vinden plaats op 
donderdag 12 januari en donderdag 9 februari 2023. 
Een afspraak maak je rechtstreeks bij de sociale 
woonactoren: 

• Welzijnshuis (Celine Petitjean): 059 31 92 10 

• Woonwel (Claudia Tytgat): 059 33 90 50

• IJzer en Zee en RSVK Westkust (Tine Desmet):  
058 22 26 00

Informeer voordien welke documenten je naar de 
zitdag moet meebrengen.
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Thuisladen nog niet
mogelijk? Vraag een
laadpaal aan.
Vlaanderen wil tegen 2025 35.000 publieke laadpalen 
installeren. Heb je een 100% elektrische auto?  
Maar kan je geen eigen laadpunt installeren en  
heb je er ook geen in de omgeving? Vraag dan een 
publieke laadpaal in je buurt aan.

Paal volgt wagen
Vlaanderen zal deze laadpalen op basis van  
de vraag installeren. De paal volgt dus de wagen.  
Ook ondernemingen kunnen zo’n aanvraag indienen.  
Het departement Mobiliteit en Openbare Werken  
screent de aanvraag en plaatst de paal maximaal  
6 maand na de goedkeuring, op maximaal 250 meter.



Hoe zit dat nu eigenlijk 
met die ‘hoogbouw’?

Waarover gaat  
het eigenlijk?
Het nieuwe gemeentelijk beleidsplan 
voor ruimtelijke ordening is klaar. 
Eén van de thema's is het domein 
'hoogbouw'. Dat beleidsplan vormt 
de basis voor nieuwe ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 

Een ruimtelijk  
uitvoeringswat?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
beschrijft aan welke dimensies 
gebouwen in een bepaalde 
geografische zone moeten voldoen.  
Bv: hoeveel verdiepingen, hoeveel  
minimale oppervlakte per 
wooneenheid, hoe breed de gevel  
mag zijn... Op basis van een RUP  
toetst het gemeentebestuur 
of een project al dan niet een 
omgevingsvergunning krijgt.

Waarom doet het  
gemeentebestuur dat?
Hoe we wonen of bouwen, zal in de 
toekomst veranderen. Bouwgrond 
wordt immers schaars, dus wil 
het gemeentebestuur klaar zijn. 
Het gemeentebestuur onderzoekt 
of ze de bestaande RUP’s en de 
hoogbouwvoorwaarden voor bepaalde 
sites kan aanpassen. 

En wie voert dat  
onderzoek?
Het gemeentebestuur laat zich 
in eerste plaats adviseren door 
de gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening (GECORO) en 
een studiebureau. De GECORO is een 
onafhankelijk adviesorgaan  
bestaande uit experten en 
vertegenwoordigers ‘uit alle 
maatschappelijke geledingen’. 

Gaan die gebouwen 
er komen?
Dat kan. Maar dan moeten de nieuwe 
RUP’s helemaal goedgekeurd worden 
en moet een projectontwikkelaar zo’n 
gebouw willen/kunnen realiseren. 

Mag het gemeente-
bestuur dat zomaar 
alleen beslissen?
Neen, eerst en vooral moet de 
bevolking zich uitspreken over  
die plannen. Nadien moeten die 
plannen nog door de hogere  
overheid bekrachtigd worden.  
Die kan de plannen altijd schorsen  
of vernietigen als er bezwaren 
opduiken. Bekijk hiernaast hoe je  
de plannen kan inkijken.

Er is nogal wat commotie over de plannen om op bepaalde plaatsen 
in Westende-Bad en Middelkerke ‘uitgebreide’ hoogbouw te zetten.  
Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Komen die gebouwen er?  
En hoe verloopt dat proces nu?  

9

We organiseren  
een infomoment!
Heb je graag persoonlijk tekst en uitleg?  
Of zit je met prangende vragen?  
Kom dan naar het infomoment op  
dinsdag 17 januari.  
Er zijn twee sessies: van 16 tot 18 u.  
of van 19 tot 21 u. in de foyer van 
De Branding, Middelkerke. 

Bericht van publieke  
raadpleging
Publieke raadpleging over de 
startnota van verschillende ruimtelijk 
uitvoeringsplannen. 

Het College van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Middelkerke 
brengt, overeenkomstig de bepalingen  
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
ter kennis van de bevolking dat de startnota 
en de procesnota van verschillende 
ruimtelijke uitvoeringsplannen ter inzage 
liggen van het publiek in het gemeentehuis 
van Middelkerke, Spermaliestraat 1 –  
8430 Middelkerke, dit vanaf 09/01/2023  
tot en met 09/03/2023 tijdens de 
openingsuren. 

Meerbepaald gaat het om deze ruimtelijke 
uitvoeringsplannen:

• Lac aux Dames, Westende

• Otletplein, Westende

• Rauschenbergplein, Westende

• Westende-Bad, Westende

• Zeedijk-Tennis, Middelkerke

De startnota’s en procesnota’s zijn ook 
raadpleegbaar op 

www.middelkerke.be/openbaaronderzoek.

Of kom naar het infomoment (zie hierboven)

Reageren kan tijdens de periode van 
publieke raadpleging aangetekend per  
post, via afgifte op het gemeentehuis  
tegen ontvangstbewijs of via 
ruimtelijkeordening@middelkerke.be ten 
laatste op 09/03/2023 om 12 u.
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Van ‘Flon Flon’  
tot Vresse
Sommige onderwijsstudies tonen dat het niveau 
Frans bij kinderen achteruitgaat. In de gemeente-
scholen bieden ze daarom enkele Franstalige  
accenten in het globale lessenpakket aan.

‘Flon Flon’ het schaapje
Bij de kleuters leert het schaapje ‘Flon Flon’ de kleuters aan 
de hand van liedjes enkele Franse woordjes aan. ‘Flon Flon’ 
keert trouwens in het tweede leerjaar terug om zijn familie 
en huis voor te stellen. Kortom, het taalbadje breidt uit en 
heeft effect: tegen de start van de Franse lessen in het derde 
leerjaar kennen de kinderen al heel wat Franse woordjes.

Vresse
De zusterband met Vresse is trouwens een belangrijke  
kapstok voor de Franse taallessen. Zo is er de jaarlijkse 
verbroedering met een schoolgroep uit Vresse tijdens hun 
zeeklassen. De derde graad van De Zandloper in Middelkerke 
wisselt al jaren brieven uit met kinderen uit Vresse.

Wanneer mag je kind 
starten op school?
Groeit je spruit stilaan uit de luiers? Dan is het 
tijd om aan school te denken. Maar wanneer is je 
dierbare nageslacht nu eigenlijk klaar voor de start 
van een schoolcarrière in de peuterklas? En kan je 
zomaar starten op school?

Tussen 2,5 en 3 jaar
In een schooljaar zijn er 7 instapdagen. Meestal vallen die na 
een schoolvakantie of feestdag. Sowieso moet je kind tussen 
de 2,5 en 3 jaar starten. Op de onderwijssite van de Vlaamse 
overheid kun je die exacte datum bepalen aan de hand van de 
geboortedatum. In principe mogen kinderen vanaf drie jaar 
iedere dag starten op school.

Is je kind klaar voor school?
Maar niet alleen leeftijd speelt een rol. Drukt je kind zich 
goed uit? Kan het makkelijk een jas uit- of aantrekken?  
Lukt het zelfstandig eten een beetje? Kan je kind zonder 
dutje? Die vaardigheden zijn nodig voor een comfortabele 
schooldag. Tip: praat eens met de kinderopvang om in te 
schatten of je kind klaar is voor de overstap.

Raadpleeg www.groeimee.be voor meer instaptips voor je 
startende schoolkind.

Wat zijn de exacte instapdata voor 2023?
Geboren voor of op? Instapdata 2023

9 juli 2020 9 januari

1 augustus 2020 1 februari

27 augustus 2020 27 februari

17 oktober 2020 17 april

22 november 2020 22 mei

1 maart 2021 1 september

6 mei 2021 6 november

Ontdek meer praktische info op
www.onderwijs.vlaanderen.be

Sint-Lutgardis houdt  
warme ‘kaffieklets’
Op donderdag 1 december organiseerde basisschool  
Sint-Lutgardis in Westende hun tweede koffieklets. 

Van 8.30 tot 9.30 u. kon je er als ouder of familielid 
gezellig met elkaar bijkletsen. Het oudercomité helpt  
ook een handje tijdens de koffieklets.

De volgende 'kaffiekletsen' vinden plaats op 
 woensdagen 13 februari, 26 april en 7 juni.

Meer info? www.stluwe.be 



Net zoals bij een gezinsbudget doet de inflatie het werkings- en investeringsbudget 
van het gemeentebestuur stijgen. Bouwmaterialen, personeelskosten en
energiekosten worden duurder. Hoeveel centen zal Middelkerke tussen 2020 en 2025 
over die 6 jaar besteed hebben?

Deze cijfers werden vereenvoudigd.
Het volledige budget kan je raadplegen op www.middelkerke.be/beleidsplan.

Hoe zit het met de gemeentekas?

Personeel

Dotaties

€ 35.850.000/jaar

€ 16.000.000/jaar

€ 6.600.000/jaar

€ 1.530.000/jaar

€ 73.000.000
€ 40.300.000/jaar

€ 11.800.000/jaar

€ 16.500.000/jaar

€ 8.600.000/jaar voor 
o.a.  brandweer, politie...

€ 121.000.000 voor o.a. nieuw 
casino, nieuw recyclagepark, 
heraanleg fietspaden,
nieuwe zeedijk...

Goederen & diensten

Kapitaalaflossingen en intresten

Hulpverlening
Welzijnshuis

Belastingen

€ 3.300.000/jaar
Financiële ontvangsten

Inkomsten uit de werking

Kredieten

Subsidies

€ 29.000.000 voor o.a. nieuwe 
school Westende, verledding 
straatverlichting, nieuwbouw 
assistentiewoningen...

Overig beleid

€ 35.000.000 voor o.a. Bib XL,
nieuw sportpark, infopunt Welzijn...

Voorzieningen voor de burgers

Voorzieningen voor de werknemers
€ 2.200.000 voor o.a. wagenpark, ICT, uitbouw 
gemeentelijke werf...

Openbare werken
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Matchke KVO meepikken?
Eersteklassevoetbal op slechts enkele kilometers van je deur? Ja hoor.  
KV Oostende is al enkele jaren een stabiele eersteklasseploeg. En ze maken graag  
alle Middelkerkenaars warm voor een ware derby tegen dé vereniging uit Brugge: Cercle.

50% korting 
Met een unieke code kunnen inwoners van Middelkerke 50% korting  
krijgen voor een wedstrijdticket. Die code is: 1416999/1427

Hoe? surf naar https://kvo.roboticket.com en wissel die code online in,  
ten laatste één week voor de wedstrijd. Of wissel je code ter plaatse  
in bij de fanshop bij de dienst ticketing.

Wanneer vindt de match plaats?
Op zaterdag 21 januari 2023, aftrap om 18.15 u. in de Diaz Arena,  
Leopold Van Tyghemlaan 62, Oostende.

Help de pamperbank
Wie nog luiers in de maten 0 tot 6 heeft, kan die doneren in de inzamel-
boxen van de pamperbank. Die staan in het MAC, Welzijnshuis, Bib XL en de 
IBO’s van Westende, Middelkerke, Leffinge en Slijpe.

De luiers moeten uiteraard in goede staat zijn. Met de gedoneerde luiers 
maken onze medewerkers luierpakketten die via het Welzijnshuis te koop 
zijn voor € 1.

Meer info?
welzijnshuis@middelkerke.be of 059 31 92 10

Nieuwe directie in Sint-Jozefsschool 
Middelkerke
Tristan Defebere is de nieuwe directeur van de Sint-Jozefsschool  
in Middelkerke. Hij volgde op 17 oktober 2022 Hugo Germonpré op.  
De geboren en getogen Oostendenaar begint aan zijn tweede  
opdracht als directeur. “Ik kijk er naar uit om met het ervaren  
en enthousiaste leerkrachtenteam nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

50 km/u op Middelkerkse hinterlandwegen
De maximumsnelheid op Middelkerkse hinterlandwegen ten 
noorden van het kanaal is nu 50 km/u. 

Die wegen zijn kwetsbaar voor sluikverkeer tussen de grotere 
verkeersassen, de dorpskernen en toeristische centra. 
Daarnaast zijn de talrijke landweggetjes een paradijs voor 
fietsers en wandelaars.

Verkeersapps en gps'en gaan die wegen niet meer suggereren 
als 'snelste route'. Dus het sluikverkeer zal verminderen.

Hinterlandwegen zijn trouwens een stuk smaller en de bermen 
zijn er zachter. Een snelheidsbeperking moet dus niet alleen  
de drukte aanpakken, maar ook de algemene  
veiligheid voor alle gebruikers verhogen. 
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Valentijnwandeling
Maak je Valentijntje gelukkig met een frisse  
wandeling door Middelkerke. Of sla eerst een beetje 
energie op met de gezellige liefdesbrunch in Bib XL 
en verken dan de mooiste plekjes van Middelkerke.

Stap je ook mee?
Draag een rood accentje en kies de wandeling van 6 of 12 km. 
Die leidt je ook door het valentijnsversierde Normandpark!

Meer info? 

visit.middelkerke.be - participatie@middelkerke.be 

Wie wint de Trofee 
van Sport
Op 1 april reikt het gemeentebestuur, tijdens de 'Nacht van 
de sportclubs' samen met de sportraad de jaarlijkse trofeeën 
van sport uit. De organisatoren zoeken daarom naar kandi-
daat-winnaars. Dus ken je een sportclub, of een atleet die in 
2022 een eerste plaats behaalde op een kampioenschap, of 
een team dat promoveerde naar een hogere klasse? Nomi-
neer die dan voor de Trofee van Sport.

Ken je een kampioen?
Kandidaturen moeten binnen zijn voor 15 februari 2023.  
Nomineren kan via:  
www.middelkerke.be/trofeevansport   
sportdienst@middelkerke.be  

Winterknetters
Neem afscheid van de kerst- en eindejaarsperiode 
met Winterknetters. Naast een fijn event is dit ook 
de uitgelezen kans om vaarwel te zeggen tegen je 
naaldenverliezende kerstboom. 

Feestje met DJ
Winterknetters is een gezellige kerstboomverbranding met 
een hapje, een drankje en animatie. Een feestelijke DJ sluit 
deze avond af.

Deponeer je kerstboom
Middelkerke voorziet trouwens enkele vaste afleverplaatsen 
voor het deponeren van je kerstboom. Lever ze in zonder pot 
tussen 3 en 12 januari 2023 op onderstaande plaatsen:

• Mannekensvere, plein voor kerk 

• Westende, hoek Hofstraat / Voetbalstraat

• Schore, parkeerstrook bij kerk 

• Sint-Pieters-Kapelle, marktplein 

• Slijpe, parking Ter Zelte 

• Middelkerke, voor de brandweer 

• Leffinge, parking vrije school

• Lombardsijde, hoek Bamburgstraat / Gerststraat

Meer info?
Winterknetters vindt plaats  op het Marktplein, Middelkerke 
op zaterdag 14 januari 2023, van 16 tot 00 u.

visit.middelkerke.be 
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Gekiekt

Hoera voor twee jumelages
Met twee van onze zustergemeenten vieren we een 
opmerkelijke verjaardag. Epernay, hoofdstad van de 
Champagne, is al ruim 55 jaar onze zustergemeente,  
terwijl de jumelage met Vresse dit jaar 30 jaar oud is.

Zusterband beklonken met champagne
Champagne - Epernays belangrijkste exportproduct - is 
vanzelfsprekend het levensbloed van de jumelage.  
Die ontstond toen Middelkerks brandweercommandant  
Jan Cools tijdens WOII in een werkkamp de Franse graaf  
Jean de Vogué ontmoette. Jean de Vogué was toen 
bedrijfsleider van Moët & Chandon, een champagnehuis. 

30 jaar jumelage met Vresse
Vresse sur Semois is al 30 jaar verzusterd met Middelkerke. 
Het idyllische stadje aan de oevers van de Semois is een 
prachtig wandelparadijs. Om dat jubileum te vieren pakten 
Vresse en Middelkerke uit met een gastronomisch feestje 
samen met de Franse stad Soultzmatt. Op het menu? Lekkere 
wijn uit de Elzas, een bord stomende choucroute en uiteraard 
een Middelkerks Dunekeuntje.

Meer info?
www.middelkerke.be/jumelages 

Vier nieuwe ridders in de Orde van de champagne
De 25ste editie van het Champagneweekend was een schot in de roos. De organisatoren noteerden een recordopkomst van 
ongeveer 15.000 bezoekers. Voor de gelegenheid ridderde het gemeentebestuur vier nieuwe ridders in de Orde van de champagne:  
de champagnehuizen Marcel Vautrain, Benoît Hennequin en Prévoteau-Perrier en Marie Choquet, hoofd van het jumelagecomité  
uit Epernay. 
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Marie Choquet  
behartigt al jaren  

de jumelage met Epernay



15

Viergeslacht 
bij de familie Locqeuneux
Hoera! Tijd voor een nieuw viergeslacht! Sid is de jongste telg 
in de familie Locqeuneux. Kleine Sid werd geboren op 25 juli 
2022 en zit hier te verpozen op de schoot van 'pepe' Eddy. 
Zou Sid ook de voetbalgenen van papa Milan en opa Marc 
hebben? 

Doe mee aan de foto-expo
“Waar dieren wonen”
Voor een unieke fototentoonstelling gaan we op zoek naar 
foto’s van beestige behuizing. Hokjes of holen, stallen of 
perken, weides of schuren. We willen namelijk tonen hoe  
de behuizing van dieren verbonden is met het landschap  
en de geschiedenis van onze gemeente.

Doe je mee?
Bezorg ons die foto’s en misschien worden ze getoond  
tijdens de Erfgoedweek, in de exporuimte van de bibliotheek 
van Middelkerke, van 17 april tot 28 april 2023, tijdens  
de openingsuren.

Wil je ook machtige foto’s nemen?
Ga je vaak op stap in Middelkerke? Met fototoestel in de 
hand? Registreer je als Machtig Middelkerkefotograaf en wie 
weet belandt jouw foto in één van onze talrijke publicaties.

Registreer je!
www.middelkerke.be/machtigmiddelkerke.be 

Elien is ster van 
de Belgische keuken
De 24-jarige Elien Verhulst, aan de zijde van chef 
Stefaan Lauwereins aan het fornuis in restaurant Vlass in 
Middelkerke, behaalde op woensdag 23 november de titel 
van Ster van de Belgische Keuken - Pierre Wynants Trophy. 
Als winnares mag Elien Verhulst zich volgend jaar in het 
Italiaanse Rimini meten met een internationaal gezelschap. 
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28 nieuwe
korpsleden
leggen eed af
Op dinsdag 12 december  
om 15 u. legden maar liefst 28 
nieuwe korpsleden van de Lokale 
Politie Middelkerke hun eed af. 

Naast hun all-round politiewerk, 
krijgen jonge agenten ook 
de kans om zich gericht te 
specialiseren in een bepaald 
veld. Binnen het korps geven 
we daarom permanente, interne 
opleidingen die gebaseerd zijn 
op die nieuwe tendensen.
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Dankzij het rijke archief van het gemeentebestuur, de heemkring Graningate 

en collecties van erfgoedspecialisten brengen we de rijke geschiedenis  

van onze gemeente in beeld.HET BEELD

De vernieuwingswerken aan de Spermaliestraat, de toegangspoort naar Middelkerke, zijn volop bezig.  
Ooit was het een wandelpad en daarna de ‘Slijpestraat’. Na de fusie in 1971 kreeg de weg haar oorspronkelijke 
naam: Spermaliestraat. En binnenkort is het een opgefriste straat met nieuwe fietspaden.

De Spermaliestraat: van 
veldweg tot toegangspoort

Levensader voor Middelkerke
De Spermaliestraat is cruciaal voor inwoners en 
vakantiegangers. Wie de E40 verlaat in Slijpe, met 
bestemming Middelkerke, heeft altijd de Spermaliestraat 
nodig. Die begint aan de kerk van Slijpe en loopt helemaal, 
over de Slijpebrug, tot aan de kerk in Middelkerke. 

Eerste sporen uit 1840
De eerste sporen van de Spermaliestraat (aan 
Middelkerkse zijde) vinden we op een oude kaart uit 
1840. Op bovenstaande kaart zien we de dorpskom van 
Middelkerke, toen slechts een woonkorrel op het kruispunt 
van de Kerkstraat en (huidige) Oostendelaan. Rond dat 
kruispunt staan o.a. de kerk en een grote hoeve (later de 
pastorie, daarna het eerste gemeentehuis). 

Grens met Wilskerke

De nieuwe weg moest Middelkerke onder andere 
met Wilskerke verbinden. Weet je trouwens dat de 
gemeentegrens met Wilskerke eigenlijk vlakbij en 
langs het Graningategeleed (het ‘leitje’) ligt. Die gaat 
ondergronds aan de IJzerlaan en duikt weer op aan de 
Watervlietstraat en de Molenstraat. De Spermaliestraat 
mag dan een lange straat zijn (van kerk tot kerk: 5,5 km), 
de strook Spermaliestraat op grondgebied Middelkerke-
centrum is zeer beperkt.

Slijpestraat 
Terug naar de geschiedenis. De verbinding tussen de 
Kerkstraat met het kruispunt Driewegen (Fleriskotstraat 
– Loviestraat) werd in 1883 gerealiseerd. Hiervoor 
verdween een stuk omwalling rond de pastorie (het latere 
gemeentehuis). In 1903 werd in de nieuwe Slijpestraat het 
openbare verlichtingsnet (op gas) uitgebreid in de richting 
van driewegen en de Slijpebrug.
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De naamgeving van de straat is logisch: vanuit 
Middelkerke richting Slijpe heette de straat eerst 
Slijpestraat, pas later werd dat Spermaliestraat.  
Vanuit Slijpe, richting Middelkerke, was dit…   
de Middelkerkestraat.

Spermalie?
Van waar komt dan de naam Spermaliestraat?  
Die verwijst naar de zelfstandige gemeente die ontstond 
in 1971, door de fusie van de deelgemeenten Slijpe, 
Schore, Mannekensvere en Sint-Pieters-Kapelle. In 1977 
werd Spermalie tijdens een nieuwe fusie opgenomen 
bij Middelkerke. Het is na deze fusie dat de straat haar 
huidige naam kreeg.

De term Spermalie (=drooggelegd moeras) verwijst naar 
een domein bij Sijsele en naar één van hun kloosters 
bij Sint-Pieters-Kapelle (nu het Spermaliehof). De wijk 
rond het Spermaliehof, op het kruispunt tussen de 
Bruggesteenweg en de Schorestraat, heet vandaag nog 
altijd Spermalie. Maar zo ver reikt de Spermaliestraat niet.

Oorspronkelijk plan uit 1877 voor de aanleg van  
een ‘route communale pavée’ die Middelkerke verbindt  
met de ‘chaussée de Wilskerke à Slype’.

Het grondgebied van Wilskerke en Slijpe wordt mooi 
aangegeven met de aanduiding ‘limite territoriale’. 

Er moest een stuk omwalling (blauw) rond de pastorie  
(nu gemeentehuis) verdwijnen voor de aanleg van  
de Slijpestraat (rood).

De boerderij rechts naast de kerk was toen eigendom  
van de familie Van Hove.

Zicht op de beschadigde Slijpesteenweg net na  
de Eerste Wereldoorlog. Links het toenmalige café annex 
kolenhandel ‘Le Progrès’ (nu bijgebouw gemeentehuis).

Originele affiche uit 1882 met de aanbesteding der werken, 
“voor het maken van eenen steenweg”.Af
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Middelkerkse oudstrijdersverhalen 
 

Tot en met de Sirene editie mei – juni portretteren we één van onze lokale oudstrijders. Waarom? Aanleiding is 
de opgefriste ‘eereplek’ op de Middelkerkse begraafplaats. Daar kan je het verhaal van de rustende oudstrijders 
ontdekken aan de hand van verschillende QR-codes op de grafzerken. In deze aflevering vertellen we het verhaal 
van Désiré Vansieleghem.

De omzwervingen van Désiré
Het verhaal van Désiré Vansielghem is een  
aaneenschakeling van verschillende oorlogs- 
etappes langs gevechten, militaire hospitalen  
en gevangenenkampen. 

Désiré werd geboren op 8 oktober 1893 in Aartrijke.  
Hij is 21 als WOI uitbreekt en bij het Tweede Liniere-
giment de gevechten rond Sint-Magriete- 
Houtem, Weerde en Schiplaken in het Hageland 
meemaakt. Eind september 1914 raakt hij gewond  
en belandt hij in een militair hospitaal. 

Langs Calais tot in  
West-Vlaanderen
Tot 10 december 1914 herstelt hij in een hospitaal  
in Calais. Nadien vervoegt hij zijn eenheid in de 
sector rond Ramskapelle. Sprongetje naar juni 1916. 
Désiré wordt overgeplaatst naar het 22ste Linie-
regiment. In de streek rond Houthulst en Klerken 
wordt hij – toeval of niet – op 29 september 1918 
door de Duitsers krijgsgevangene genomen tijdens 
het bevrijdingsoffensief. Pas op 13 januari 1919 wordt hij 
bevrijd uit het kamp van Göttingen in centraal Duitsland.  
Na zijn soldatenbestaan wordt hij rijkswachter.

Van gendarme tot winkelier
Désiré blijft ook als ‘gendarme’ rondzwerven.  
Hij stationeert zich in Pervijze, Evergem en 
Klerken. Ook na zijn pensioen blijft hij een  
bezige bij. Hij klust bij in een ‘melkerie’ in  
Klerken. Pas in 1952 verhuist het gezin  
Vansielghem-Vanhoorne naar Middelkerke. 
'Crèmerie-Epicerie Chez Blanche’ in de Paul de 
Smet de Naeyerstraat is zijn volgende uitdaging. 
Vanaf 1957 geniet hij van een oude dag in de 
Duinenweg. Op 10 april 1964 overlijdt hij.

Ontdek meer verhalen van de eereplek via  
www.beeldbankkusterfgoed.be/middelkerke 

Meer info?
Heb je ook een oudstrijder,  
krijgsgevangene of weggevoerde  
in de familie? En heb je daar nog  
foto’s of documenten van?  
Laat het ons weten via  
archiefdienst@middelkerke.be. 
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IBO voor de allerkleinsten
De verschillende locaties van het IBO zijn dagelijks tussen 
6.30 en 19.30 u. open. Kinderen geboren tussen januari 2019 
en 1 augustus 2020 kunnen er terecht voor kwaliteitsvolle 
opvang. Kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking 
kunnen ook voor- en nadien terecht bij het IBO.

Waar? • Middelkerke, Sluisvaartstraat 17
  • Westende, Henri Jasparlaan 29
  • Leffinge, Dorpsstraat 64

Speelpleinwerking
De speelpleinwerking voor de krokusvakantie vindt plaats  
in De Bonte Pier, Leffinge (max. 40 plaatsen/dag) en  
in De Stille Meers, Middelkerke (max. 60 plaatsen/dag).  
Kinderen geboren tussen 2011 en 2018 zijn er van  
harte welkom.

Hulp nodig bij inschrijven voor de speelpleinwerking?

Op 2 februari is er tussen 17 en 18.30 u. een hulplijn bij  
de jeugddienst via 059 30 48 66. Ouders kunnen dan ook 
fysiek langskomen voor hulp.

Clowns in de krokus
De sportdienst organiseert dan weer een knotsgek circus-
kamp. Breng je beste clownmanieren en acrobatentoeren 
mee en leer balanceren, jongleren en goochelen. Kinderen 
geboren tussen 2019 – 2017 en tussen 2016 – 2011 zijn van 
harte welkom.

Waar? Sporthal De Barloke, Slijpesteenweg 28, Leffinge

Hupsakee Krokus 
met Ellis
Doe je mee met Ellis?  
Hij zoekt, snuistert en 
hamstert Middelkerke rond 
op zoek naar leuke spelletjes 
en knutseldingetjes. Haal je 
gratis vakantieboekje met 
de spelletjes op vanaf 
begin februari bij de 
infopunten toerisme of 
download het boekje op  
www.middelkerke.be/
hupsakee.

Hoe inschrijven?

Zowel voor IBO, speelpleinwerking en het sportkamp via 
inschrijvingen.middelkerke.be vanaf 2 februari 2023.

Extra informatie nodig?

ibo@middelkerke.be 
www.middelkerke.be/speelpleinwerking
www.middelkerke.be/sportkampen

Krokusvakantie? Van maandag 20 
t.e.m. vrijdag 24 februari 2023

Op zoek naar 
krokusopvang? 
 

Ook tijdens de krokusvakantie zijn er verschillende opvangmogelijkheden voor kinderen, klein of groter .  
En voor wie graag op sportkamp gaat, of heel wat leuke spelletjes doet, is er ook in de krokusvakantie  
een sportkamp of Hupsakee. 
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Leef je uit op het mooiste  
sportpark van de kust 
 

We mogen best trots zijn op De Krokodiel. Tussen duin en polder en vlakbij het centrum van Middelkerke huisvest 
dit domein 4 topfaciliteiten voor perfecte sportbeleving. Ook voor de nabije toekomst zijn er leuke plannen met 
De Krokodiel.

Podium met vier!
Golden Point is de nieuwe padelsite, met ook tennis-, 
pickleballterreinen en minigolf. Vita Krokodiel is naast een 
zwembad ook een state-of-the-art sporthal met een nieuwe 
fitness: Mooze. Het Urban Sports Park is er voor de fiets-
waaghalzen, de skaters en de parkourlopers. 

Symbiose met omgeving
De prachtige ligging tussen de duinen en het centrum is  
een extra troef, want dankzij de mooie wandelpaden door  
de Warandeduinen snuif je al gezonde zeelucht op voor  
je gaat sporten op De Krokodiel. Ook langs de fietsstraat  
Duinenweg is het vrijetijdspark goed bereikbaar. 

Urban Sports Park
De pump & jumptrack is de meest opvallende aanwinst op  
De Krokodiel. Rare naam hé? Op het golvende parcours  
- inclusief kombochten -  moet je de fiets al ‘pompend’  
voortbewegen, want als je pedaleert, dreig je de controle  
over de fiets te verliezen. Maar je kan er ook met een  
skateboard of step op terecht. Iets voor de specialisten dus.

Extra mountainbikelus
Naast een permanente evenementenzone en de mooie sport-
faciliteiten krijgen ook de mountainbikers vanaf het voorjaar 
2023 een nieuwe lus op De Krokodiel. 

Meer info? www.middelkerke.be/krokodiel 

Andere openingsuren en parkeerregeling

Aangepaste openingsuren
Sinds 17 december heeft het zwembad Vita Krokodiel 
nieuwe openingsuren.

Van maandag tot vrijdag: open van 8 tot 21 u.  
(in plaats van tot 21.30 u.)

Het vroege openingsuur op dinsdag en donderdag  
van 7 u. valt weg.

Andere parkeerregeling
De parking van Vita Krokodiel wordt tijdens  
de weekdagen gratis.

De parking is enkel betalend tijdens weekends, Vlaamse 
schoolvakanties en feestdagen en dit volgens de groene 
zone in het parkeerplan. 

Meer info? www.vita-krokodiel.be 

met de steun van:

Sportparadijs sinds 1998
De Krokodiel is al sinds 1998 een centrale plaats voor 
sportbeleving in Middelkerke. Toen was het vooral  
een domein voor outdoor sporten. Zo was er een Finse 
looppiste, een moeraspiste en een  
avontuurlijk touwenparcours met deathride.  
De Krokodiel had een eigen afgelijnd mountainbike- 
traject dat later onderdeel werd van het fantastische 
Norbert Dedeckereparcours.
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Welkom terug,  
Noordzeecross! 
 

Na een jaartje pauze door het Belgisch kampioenschap 
staat de oudste cyclocross van ‘t land opnieuw op  
de agenda. Traditiegetrouw is de Noordzeecross  
de beslissende manche van de Superprestige en staan  
de belangrijkste renners aan de start. Uiteraard heeft  
de cross wat gevolgen voor het lokale verkeer. 

Westendelaan afgesloten
De cross is op zaterdag 11 februari, maar net zoals andere  
jaren is de Westendelaan vanaf vrijdag 10 februari om 9 u.  
helemaal afgesloten. Verkeer wordt vanaf dan omgeleid via  
de Kerkstaat, Koninginnelaan, Louis Logierlaan, Westendelaan. 

Zwembad gesloten op 11 februari
Zwembad Vita Krokodiel is op zaterdag 11 februari gesloten.  
Op vrijdag 10 februari 2023 is het zwembad bereikbaar langs 
een alternatieve weg. Ook de bushalte Sportpark is tijdelijk 
buiten dienst op 10 en 11 februari 2023. 

Vernieuwd parcours
De Noordzeecross wordt dit jaar gereden op een  
vernieuwd parcours. Naast de elitewedstrijden komen  
ook de nieuwelingen en de junioren aan de start.

Meer info? 

www.noordzeecross.com 

Medewerkers  

gezocht!

Zin om een dagje te helpen op  

de cross? De organisatie zoekt nog  

vrijwilligers voor de logistiek  

en het onthaal van het publiek.  

Interesse? Meld je via  

www.noordzeecross.be
© Luc Cassiman
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Winterse sport  
op het strand!
Niets zo fijn als met een rode gloed op je wangen  
op een winterse sportactiviteit terugblikken.  
Klinkt dat goed? Doe dan mee met deze  
fantastische uitdagingen.

Fintro Run Corrida Lombardsijde
Zaterdag 07/01/2023, vanaf 13 u. sporthal De Bamburg, 
Lombardsijde

De klassieker op de Middelkerkse sportkalender zet  
het nieuwe jaar op een drafje in. De 5 km is perfect voor 
beginnende loopfanaten. Meer geoefende lopers zoeken  
hun anaerobe drempel op tijdens de 10 km. 

www.sandmanevents.be/corrida-lombardsijde 

Coastrace
Zondag 15/01/2023, vanaf 13.30 u.  
surfclub De Kwinte, Westende

De Coastrace schotelt iedere beachracer een prachtig  
parcours voor. De passages langs het strand vergen wat 
kracht terwijl de technische doortocht langs duinenpaadjes 
vooral de behendige rijders pleziert.

www.middelkerke.be/coastrace 
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Registreer je voor 
de jaarkalender 2024
‘Machtig Middelkerke’
Eind november belandde de prachtige  
'Machtig Middelkerke'-kalender in alle Middelkerkse 
brievenbussen. We kijken nu al uit naar de volgende 
editie, maar die gaan we niet meer bus-aan-bussen. 
Registreer je als je een exemplaar voor 2024 wil.

Hoezo niet meer in de brievenbus?
Om ervoor te zorgen dat iedereen die een kalender  
wil er effectief één krijgt, werken we vanaf dit jaar met  
registraties. Dat helpt ons om het aantal beter te bepalen en 
de verdeling te verbeteren. Daarnaast lopen de portkosten 
ook hoog op en kan het zijn dat heel wat kalenders nu  
eenzaam en verlaten in brievenbussen blijven liggen.

Hoe kan ik mij registreren?
Wie zich registreert, ‘reserveert’ een jaarkalender ‘Machtig 
Middelkerke’ voor 2024.

Via www.middelkerke.be/jaarkalender vul je je gegevens in. 
Wanneer de kalender beschikbaar is, ontvang je een mailtje 
en kan je vanaf november 2023 de kalender ophalen in  
het MAC.

Registreer je?
www.middelkerke.be/jaarkalender

Bedankt aan alle  
Machtig Middelkerke-fotografen 
voor hun inzendingen!



Cultuur voor de kids!
ZO 22/01/2023 – 11, 15 en 16 u. - € 6 
Manta
In 'Manta' laat Klankennest zich inspireren door de reuzen-
manta, een sierlijke grote rog die door de tropische oceanen 
zwerft. Dat doen ze met glaskunst, hout en textiel, maar 
ook met prachtige muziek. ‘Manta’ is een klankstreling voor 
baby’s, peuters en ouders.

ZA 18/02/2023 – 20 u. - € 6 
Zeefier
Dit is het verhaal over een eiland in de zee. Het leven van 
de bewoners is eenvoudig, maar niet zonder zorgen. Telkens 
de schepen uitvaren naar de zee, vragen ze zich af of ze hun 
familie terug zullen zien. Want wie weet wat de zee met hen 
zal doen? Als ze het schip terugzien komen, wordt er gefeest 
en klinkt er alom muziek. Maar wat als een schip verdwijnt?

Deze wondermooie 
theaterbeleving is ook 
geschikt voor kinderen 
vanaf 12 jaar en er is een 
gratis inleiding om 19 u.

MA 20/02/2023 – 15 u. 
gratis: Poppentheater Pierewiet 
Circus Maximini
In ‘Circus Maximini’ brengen draadpoppen, dierenfiguren,  
een circusact met acrobatenhond Laïka, kikker Fred, Maximuis 
op de eenwieler en de pianist Croco een spannend verhaal.

Meer info? tickets.middelkerke.be 
Alle voorstellingen vinden plaats in de Branding.
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© Pieter Dedecker

Kiektekè presenteert  
de Zevende Zonde
Toneelgroep Kiektekè brengt jaarlijks  
een plezante reeks vertoning in  
cultuurhuis De Branding. Deze keer  
brengen ze ‘De 7de Zonde’, een  
hemelse komedie van Pol Anrys  
in een regie van Peter Dewulf.

De première is gepland op vrijdag  
27 januari 2023. Daarop volgen nog zeven vertoningen.

Kom je ook af?
Bestel eenvoudig je tickets online via tickets.middelkerke.be 

Meer dan 100.000  
inzendingen
Nog tot 8 januari kun je in het Normandpark  
enkele mooie fotozuilen bewonderen. Daar staan  
niet zomaar foto’s op. 

Vijf jaar geleden startte het gemeentebestuur met Machtig 
Middelkerke. Inwoners, tweedeverblijvers en vakantiegangers 
zorgen voor een echt, authentiek beeld van onze gemeente 
door het insturen van mooie foto’s. En die hoeven zeker niet 
professioneel gemaakt te zijn. 

Ode aan alle fotografen
Na 5 jaar zijn er 335 geregistreerde fotografen er werden er 
meer dan 100.000 foto’s ingestuurd. Deze tentoonstelling is 
dan ook een ode aan alle Machtig Middelkerke- fotografen.

Bedankt!
Machtig Middelkerke won in 2018 de Kortom Publieksprijs 
voor Overheidscommunicatie.
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Meer info? middelkerke.bibliotheek.be • bibliotheek@middelkerke.be • 059 31 99 10

Winterkalender 
in de bib
Vrijdag 13 januari 2023 - 14 u.

€ 3, inclusief consumptie - beperkte capaciteit

Nieuwe Feiten:  
‘Verdwalen in zee- en  
visserijverhalen’ met  
vertelcollectief Mandragora.

Laat je meevoeren op vleugels  
van verbeelding door de  
enthousiaste vertellers van het vertelcollectief Mandragora 
en geniet van de kracht van een verhaal.

Dinsdag 7 februari 2023 - 20 u. - € 5 

Luistervinken: 'Dwars door de Lage Landen'  
met Arnout Hauben

In 'Dwars door de Lage Landen' stapte Arnout Hauben via  
de GR-paden van Oostende naar Pieterburen, het uiterste 
noorden van Nederland. Op zijn 900 km lange tocht sprak hij 
met mensen die hij onderweg tegenkwam en ging  
hij op zoek naar verhalen die onze streken kleur geven.  
Na de populaire tv-reeks vertelt Arnout tijdens deze lezing 
nog meer over zijn avontuurlijke voettocht en toont hij  
beeldmateriaal dat we nog niet eerder zagen.

Vrijdag 17 februari 2023 - 14 u.

€ 3, inclusief consumptie - beperkte capaciteit

Nieuwe Feiten: ‘Hou hackers buiten’

We brengen alsmaar meer tijd online door. Dus worden de 
risico's op hacken steeds groter. Wat gebeurt na de klik op 
een malafide site? En beseffen we wel dat cybercriminaliteit 
een veelkoppig monster is? Softwareontwikkelaar en  
blogger Christophe Ketels overloopt een hele waaier aan 
veiligheidstips.

Meer info? tickets.middelkerke.be

BIBLIOTHEEK IN BEWEGING

Helemaal digitaal mee
Digitale en online basisdiensten zijn nu de norm.  
Met een gratis lessenreeks toont de bib dat die  
helemaal niet zo moeilijk te gebruiken zijn. 

Basiscursus smartphone 
17 & 19 januari, 7 & 9 maart of 28 & 30 maart

In twee lessen leer je de basis van je Android  
smartphone: navigeren, berichtjes zenden, een app  
installeren, foto’s maken en bekijken.

Basiscursus computer 
31 januari & 2, 7, 9, 14 en 16 februari

Je leert hoe een computer werkt, bestanden maken en die 
correct opslaan. Je ontdekt het internet of je leert correct 
opzoeken en e-mails versturen. Na de lesdag is er altijd een 
nazorgmoment om extra te oefenen of vragen te stellen. 

Wegwijs in de overheid 
24 & 26 januari of 14 + 16 maart

Je belastingen invullen, een uitnodiging voor een vaccin, 
een paspoort aanvragen. Heel wat overheidsadministratie 
verloopt nu digitaal. Eigenlijk wel handig, want dan moet je  
je niet altijd verplaatsen. Met je identiteitskaart in de hand 
leer je met belangrijke websites van de overheid werken.

Online bankieren 
28 februari of 21 maart

Papieren overschrijvingen zijn helemaal verleden tijd.  
In één lesmoment leer je hoe je veilig kunt bankieren met  
de computer. Je werkt in een lesomgeving en niet met je 
eigen bank.

Meer info?
Alle cursussen vinden plaats tussen 13.30 en 15.30 u.  
in Bib XL, Populierenlaan 16, Middelkerke. 

Schrijf je gratis in ter plaatse in de bib  
en dat vanaf 3 januari 2023.
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Ademloos

Toen je auto de tunnel indook
hielden we onze adem in
dat hadden we zo afgesproken
nog voor ik het licht aan het einde zag
had ik al opgegeven en driemaal mijn longen gevuld
maar zonder jouw adem naast mij
voelde het alsof ze werden gevuld met natte aarde.

Ademloos bereiken we de parking
van een vijandige meubelketen
waar je gerookte zalm op Zweeds brood kan eten
terwijl je kinderen of die van een ander
verdrinken in een bad van ballen
of simpelweg worden meegelokt.

Je kocht een sofa voor je dochter
die alle mysterie uit haar leven heeft gebannen
en dus werkt aan winsten op varkenskoteletten
het werd een beige sofa met rode spikkels
waar je geen aanstoot aan kan nemen.

Op de terugweg werden we bevangen
door smog en weemoed
jij door smog
ik door beide. 

PO
ËZ

IE

Poëzieweek

Delphine  
Lecompte  
 
Delphine Lecompte - poëet, columnist, deelnemer aan  
de Slimste Mens en winnares van heel wat prijzen -  
is te gast naar aanleiding van Poëzieweek. 

Meer info?
Op donderdag 26 januari 2023  
om 20 u. in Bib XL,  
Populierenlaan 16,  
Middelkerke

Kaartjes kosten € 5  
en reserveer je in de bib of online  
via tickets.middelkerke.be.
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Wie wordt Prinses en 
Prins Carnaval 2023?
De krokusvakantie is carnavaltijd!  
Op zaterdag 18 februari organiseert de jeugddienst 
een zoektocht naar de nieuwe Prinses en Prins  
Carnaval. Zoek maar je gekste verkleedoutfit bij 
elkaar en sla een voorraad confetti in!

Alaaf alaaf!

Carnaval is om te zingen, 
om te dansen en te springen. 
Gekke kleren, malle hoedjes 
en wat schmink op onze snoetjes. 
Ja, dat is nu carnaval. 
Dan doen alle mensen mal.
En mal doen mag op de carnavalsshow van de jeugddienst.

Waar en wanneer? 
Op zaterdag 18 februari 2023 in zaal De Stille Meers. 
Deuren open: 14 u.  
Show: 14.30 – 16.30 u. 
Deuren dicht: 18 u.

 

Aandacht voor  
de Ezelstoet!
Wie carnaval in Middelkerke 
zegt, zegt automatisch Ezel-
stoet! Officieel heet de stoet 
in en rond Lombardsijde de  
Ezelcavalcade. Die gaat dit 
jaar uit op zondag 19 maart 

langs het originele parcours met start in Westende en 
einde aan het dorpsplein in Lombardsijde.  
Ook die zondag zijn er enkele verkeersmaatregelen in  
en rond Westende en Lombardsijde. Oppassen als je op 
de baan bent dus!

Schakel tussen  
jongeren en bestuur
De Middelkerkse jeugdraad behartigt de belangen 
van alle jongeren. Dieter Demeyere (27) is al enkele 
jaren voorzitter, maar wil nu de fakkel doorgeven. 

Goed onderkomen voor jeugdverenigingen  
“Ik ben vooral trots dat we samen goede infrastructuur 
realiseerden voor alle jeugdverenigingen. Dat is ook positief 
voor het ledenaantal en de sfeer”, zegt Dieter. De jeugdraad 
heeft ook een verbindende rol. Wij zijn de schakel tussen het 
gemeentebestuur en de jongeren, al dan niet georganiseerd. 
Zo adviseerden we het gemeentebestuur over het nieuwe 
sportpark en de jeugdsite aan de Sluisvaartstraat”.

Iedereen welkom
“In de jeugdraad zetelen nu vooral vertegenwoordigers van 
de jeugdverenigingen, maar iedereen vanaf 16 jaar is er als 
‘los lid’ welkom. Jongeren nemen in dat systeem evengoed 
hun verantwoordelijkheid op en de verscheidenheid van input 
is een absolute meerwaarde.”

Jongeren goed doen voelen in Middelkerke
"Het grootste aandachtspunt is en blijft ijveren voor  
voldoende jongerenvoorzieningen: om uit te gaan en om  
zich te verenigen. Jongeren zijn de volwassenen van morgen, 
dus als ze zich goed voelen in Middelkerke zijn ze sneller 
geneigd hier te blijven."

Nieuwe leden motiveren
“Ik wil nu de fakkel doorgeven aan een nieuwe voorzitter.  
Mijn gouden tip is: zet voortdurend in op het aantrekken  
van nieuwe jeugdraadsleden, zo creëer je een jonge groep  
vol enthousiasme en nieuwe ideeën.”

Klinken en lachen op het nieuwe jaar!
Op vrijdag 27 januari 2023 organiseert de jeugdraad een 
nieuwjaarsreceptie met stand-up comedians Tim Loobuyck en  
Vincent Voeten, in jeugdhuis De Paravang,  
Populierenlaan 35, Middelkerke.
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Apothekers 
Ampe (Middelkerke) 059 30 01 10
Baeyaert (Lombardsijde) 058 23 47 95
Catrysse (Westende) 058 23 61 57
Debruyne (Leffinge) 059 30 19 49
Orbie (Middelkerke) 059 30 04 48
Optima (Westende) 059 30 01 57
Pharveda bvba (Middelkerke)  059 30 04 19
Trypsteen (Westende) 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) 059 46 46 49 
Bossee (Middelkerke) 059 31 06 57
De Vlamynck (Leffinge) 059 31 17 22
Feys (Schore) 0479 28 02 91
Jansseune (Leffinge) 0476 77 64 09
Packet (Leffinge) 0472 17 24 29
Vets for Pets (Westende)  058 24 02 30

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Landuyt (Westende) 058 23 63 09
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

Algemeen noodnummer
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 059 701 000
Rode Kruis Ziekenwagen 105
Rode Kruis-Middelkerke 0468 12 39 18
Antigifcentrum 070 245 245

Gemeentebestuur
Gemeentehuis 059 31 30 16
Toerisme 059 30 03 68
Welzijnshuis (OCMW)  059 31 92 10
Infopunt Welzijn  059 31 94 00
  
Gemeentelijke werkhuizen 059 31 93 00

Nutsmaatschappijen
Elektriciteit - Fluvius (Torhoutstesteenweg 287 - Oostende)
www.fluvius.be 
Infolijn Fluvius 078 35 35 34
Storingslijn Fluvius 078 35 35 00
Gasreuk Fluvius 0800 65 065
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 (De Watergroep) 059 29 99 83
  Leffinge (De Watergroep) wachtdienst 056 25 99 78

Ziekenhuizen
AZ Damiaan Oostende 059 41 40 40
AZ Sint-Jan, campus Henry Serruys Oostende  059 55 51 11
AZ West Veurne 058 33 31 11

Dokters 
Allaert (Middelkerke) 059 31 11 12
De Bruycker (Leffinge)  059 30 28 41
De Kerpel (Middelkerke) 059 30 32 73
Deforche (Lombardsijde) 058 23 56 46
Glabeke (Leffinge)  059 30 28 41
Lecointre (Westende) 059 31 02 10
Nieuwenhuyse (Middelkerke) 059 30 32 73
Scheirlinckx (Middelkerke) 059 30 32 73
Trypsteen (Middelkerke) 059 30 45 51
Vanbeveren (Middelkerke) 059 30 32 73
Vandenbroucke (Westende) 059 31 02 10
Vandorpe (Middelkerke) 059 30 32 73
Verbeke (Lombardsijde) 058 23 56 46
Vermeersch (Westende) 059 71 99 87

Huisartsenwachtpost IJzerstreek & Westkust
Centraal nummer 1733

Colofon
De Sirene is het informatieblad van de gemeente  
Middelkerke en verschijnt 6 keer per jaar (oplage: 18.000) 

Redactieadres: 
communicatiedienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

Redactie en ontwerp:  
communicatiedienst met medewerking van  
alle gemeentelijke diensten

Verantwoordelijke uitgever:  
Jean-Marie Dedecker / Jurgen Vergauwe  
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.

Nuttige info

Zijn je contactgegevens in dit overzicht niet (meer) correct?  
Of ben je niet meer actief?  

Meld dit via communicatiedienst@middelkerke.be met duidelijke 
vermelding van functie, naam en gevraagde wijziging.



Stoere sprietjes!
Sebastien en zijn collega’s plantten in oktober en november 2022 tienduizenden bundels helmgras  

in de nieuwe grasdijkzone tussen het Rauschenbergplein en Grand Hotel Bellevue in Westende.  
Niet alleen is het groene helmgras een prachtige meerwaarde voor het natuurgevoel op het strand,  

het is ook cruciaal voor de bescherming van de zeedijk en het strand bij zware weersomstandigheden.  
Tegen eind juni 2023 moeten de werken aan de nieuwe zeedijk in Westende klaar zijn.

Wil je weten hoe de werken aan #mkpromenade vorderen?  
Check www.middelkerke.be/promenade !


